
De hedendaagse muziek is verlost van haar 
tegenstanders. Zij is niet langer het object van 
ergernis voor diegenen die een meer harmoni-
euze, toegankelijke of traditionele muziek voor-
staan. Dit is deels het gevolg van veranderingen 
in deze muziek zelf. Zij is inderdaad, al is het 
op een ingewikkelde manier, meer harmonieus, 
toegankelijk en traditioneel geworden. Deels 
is het ook het gevolg van het verdwijnen van 
claims waarmee deze muziek lange tijd werd 
omringd. De hedendaagse muziek stelt niet 
langer de norm voor de rest van de muziek. 
Haar bijzonderheid is er een te midden van an-
dere muzikale bijzonderheden. 
Het lijkt daarmee dat de hedendaagse muziek, 
die zich lange tijd kon beroepen op de status 
aparte van probleemgeval, is opgelost. Als pro-
bleemgeval deed zij aanspraak op luisteraars die 
geen been zagen in haar klanken maar die wel 
direct of indirect gedwongen werden om haar 
bestaan te ondersteunen. Het culturele ressen-
timent dat dit opleverde heeft plaatsgemaakt 
voor een stilte die beter in verhouding staat tot 
het geringe marktaandeel van deze muziek. Om 
het met Boulez te zeggen, ‘La musique moderne 
n’est pas mort, elle est disparu.’ Zij is stilletjes 
verdwenen, opgelost. Haar naam wordt vaak 
niet-begrijpend geassocieerd met popmuziek. 
Ook de toevoeging ‘gecomponeerd’ helpt in veel 
gevallen maar weinig om muziekliefhebbers op 
haar bestaan te wijzen. 
De oplossing van de hedendaagse muziek is de titel 
van een serie debatten die plaatsvond in Amster-
dam in het voorjaar van 2010. De aanleiding om 
deze debatten te organiseren was het ontbreken 
van een publiek podium waar de nieuw ontstane 
situatie in de hedendaagse muziek kan worden 
besproken. Ook al vinden in de laatste paar jaar 
opmerkelijk – je zou haast zeggen, verdacht – veel 
debatten plaats, veel van deze debatten ontstijgen 
niet het plichtmatige debat dat nu eenmaal bij de 
hedendaagse muziek hoort. Zij zijn van het soort 
dat door de Britse musicologe Morag Grant met 
enige sarcasme als volgt werd beschreven. 

Stelt u zich een hedendaagse muziekfestival 
voor, welke het ook moge zijn, en het beeld 
zal de volgende elementen bevatten: sub-
sidie van de staat of, minder vaak voorko-
mend, van een commerciële onderneming; 
een klein publiek, waaronder een fanatieke 
meerderheid van mensen die elkaar op zijn 
minst van gezicht kennen en die in extreme 
gevallen bereid zijn om aanzienlijke af-
standen te reizen om te nippen van de nec-
tar van de verboden vrucht. En laten we het 
laatste wezenlijke element niet vergeten: een 
paneldiscussie met de titel ‘Nieuwe Muziek 
en Publiek’. Vergeet voor een moment de 
meer intellectuele uitdaging om rationaliteit 
en irrationaliteit te onderscheiden, de juiste 
manier om Webern te benaderen, of wat er 
werkelijk gebeurde in Darmstadt in 1958: het 
meest geaccepteerde en problematische van 
alle clichés ten aanzien van de hedendaagse 
muziek is dat niemand er naar wil luisteren. 
De kritiek die het publiek door zijn afwezig-
heid uit is niet – pace Babbitt – ‘Who cares 
if you listen?’, maar het meer eenvoudige en 
verpletterende ‘Who cares?’1

De ambitie van de Amsterdamse debatserie was 
om volgens een strak gehanteerde formule drie 
factoren op elkaar los te laten en daarmee het 
plichtmatige en naar binnen gekeerde karakter 
van dit soort debatten te ontstijgen. Ten eerste 
een levende componist die zich inlaat met de in-
terpretatie van een recent werk van een al even 
levende collega (de Diagnose, achtereenvolgens 
door Micha Hamel, Cornelis de Bondt en Kon-
rad Boehmer). Ten tweede een Reflectie op deze 
interpretatie door een persoon uit de muziek-
wereld die met voldoende afstand een theoreti-
sche verdieping aan deze interpretatie kan geven 
(Sander van Maas, Elmer Schoenberger en Jan 
Hein Hoogstad). En ten derde een spreker uit een 
andere discipline die vanuit zijn of haar kunst-
praktijk een Respons biedt op het geheel (Jonas 
Staal, Dirk van Weelden en Sarah Vanhee). 
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1 Morag J. Grant, collated review in Music and Letters 87, No. 2 (2006), 349.
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De ‘oplossing’ verwijst naar de positieve kracht 
van gecomponeerde muziek als medium 
waarin nog altijd veel nieuws wordt gedaan 
dat ook voor andere kunstvormen en andere 
luisteraars van betekenis kan zijn. De vraag 
is evenwel of deze muziek naast oplossingen 
voor reikhalzende luisteraars ook oplossingen 
voor zichzelf biedt. Wat zegt de hedendaagse 
muziek over haar eigen conditie? Biedt zij een 
sleutel tot de transformatie waarin de gecom-
poneerde muziek zich volgens velen al enige 
tijd in bevindt? Zoals van iedere muziek mag 
immers ook van deze muziek worden verwacht 
dat zij niet alleen uitdrukking geeft aan een 
veranderende wereld, maar ook zelf bijdraagt 
aan de verandering van die wereld. Een stuk 
muziek is immers niet alleen een ding, maar 
ook een interventie. Een vraag die daarom aan 
de sprekers werd gesteld in de voorbereiding 
van de debatten was ‘Aan welke recente mu-
ziekstukken leest u af in welke tijd wij leven 
– en waarom aan deze?’
In dit artikel zal ik als een van de organisato-
ren van De oplossing van de hedendaagse mu-
ziek weergeven wat er volgens de deelnemen-
de sprekers op het spel staat. Waarin bestaat 
precies de transformatie van de hedendaagse 
muziek? Voor welke uitdagingen staan com-
ponisten op dit moment? In hoeverre verschilt 
de situatie in de hedendaagse muziek van die 
in de beeldende kunst, de literatuur en het 
theater? In wat volgt wordt een beeld geboden 
van de stand van het debat over hedendaagse 
muziek zoals het in Nederland wordt gevoerd, 
met op een Vlaamse spreker na uitsluitend 
Nederlandse bijdragen. Dat laat onverlet dat 
de internationale situatie van de hedendaagse 
muziek resoneert in de Nederlandse ervaring 
en daar de effecten voelbaar maakt van de glo-
balisering van de nieuwe muziek. Ook deze 
tendens, die tijdens de debatten onderbelicht 
is gebleven, behoort tot het register van de op-
lossing van wat eens een lokaliseerbaar, Wes-
ters verschijnsel was. 
De centrale gedachte die mijn bespreking van 
het debat informeert is dat het concept van 
identiteit dat het muzikale veld structureert, 
in de recente geschiedenis is veranderd. De 
vraag wat een componist is, of een werk of een 
genre, kan niet langer worden beantwoord met 
verwijzing naar de autonomie of soevereini-
teit van een artistieke schepper, een muzikale 
compositie of een vorm van muziek. Ook de 

hiermee samenhangende ideeën van individu-
aliteit, authenticiteit, vrijheid zijn iets anders 
gaan betekenen dan zij deden in de tijd van 
hun hegemonie. Er is ontegenzeggelijk veel te 
zeggen voor de gedachte dat een componist een 
individu is die muziek schept en dit in hoofd-
zaak doet door deze muziek op te schrijven. We 
kunnen hem of haar nog altijd verbeelden als 
iemand die zit en schrijft (en zo nu en dan wat 
zingt of speelt). Maar niets in deze vertrouwde, 
bijna huiselijke scène is nog hetzelfde wanneer 
wij denken aan de stille klap waarmee het de 
Westerse metafysica achter de rug van deze 
componist is ingestort. 

Substantie
Het eerste debat stond in het teken van precies 
deze stille klap. Wil de hedendaagse muziek iets 
te betekenen hebben dan zal zij over middelen 
moeten beschikken om die betekenis te pro-
duceren. Hiertoe behoren uiteraard muzikale 
middelen. Maar ook is het de vraag welke be-
tekenisvelden componisten met deze middelen 
mobiliseren. Aan beide zijden, zowel aan de 
kant van de dragers van betekenis als aan die 
van het betekenisveld, weerklinkt de instorting 
van de metafysica.
Het betoog van componist Micha Hamel 
maakte dit inzichtelijk aan de hand van een 
interpretatie van recente werken van zijn col-
lega’s	 Michel	 van	 der	Aa	 en	 Martijn	 Padding.	
In Spaces of Blank uit 2009, een werk voor 
mezzo-sopraan, groot ensemble en elektronica 
op teksten van Emily Dickinson, Anne Carson 
en Rozalie Hirs (hier in haar hoedanigheid van 
dichteres) valt het Hamel op dat Van der Aa 
gebruik maakt van constante, gelijkblijvende 
pulsen als basis voor de temporaliteit van het 
werk. Er is gekozen om de tijd niet te cadan-
seren door middel van een metrum, dat even-
tueel hogere graden van organisatie toelaat. In 
plaats daarvan wordt de muziek gedragen door 
een homogene opeenvolging van tijdelementen 
die op ieder moment, en geheel naar believen, 
kunnen worden gegroepeerd en weer uit hun 
onderlinge verband gehaald. Het effect hiervan 
op het totaal van het werk is dat de luisteraar 
zich in een pseudo-oneindige ruimte bevindt, 
een eeuwig heden dat zich gelijkelijk naar alle 
kanten toe uitstrekt. Hamel leest hierin een 
ervaring van de ‘geopendheid’ van de huidige 
tijd, niet alleen menselijk, maar ook artistiek en 
compositorisch.
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Zijn tweede voorbeeld vult dit beeld aan. In 
Paddings	 First Harmonium Concerto uit 2008 
hoort Hamel een spel met bathos en ironie dat 
herkenbaar in een bepaalde traditie van Neder-
lands componeren staat. Het gebruik van het 
harmonium suggereert een sacrale erfenis die 
op het niveau van de melodielijn wordt her-
nomen door een voortdurende opwaartse stu-
wing. Voordat de climax wordt bereikt wordt 
echter steevast een dalende lijn ingezet, en wel 
de spanningsloze daling van een toonladdertje. 
Waar Bruckner de aspiratie van het muzikaal 
sublieme	 zou	 inlossen	 laat	 Padding	 horen	dat	
die aspiratie in onze huidige cultuur onvermij-
delijk blijft – verlangens en idealen zullen we 
niet snel verliezen – maar nooit kan worden in-
gelost. De metafysica van het sublieme ligt ach-
ter ons maar haar gebaar niet. Het is een gebaar 
dat in elk van zijn momenten vergezeld wordt 
door de herinnering aan ontnuchtering, en ook 
dit tekent het landschap van ons huidige be-
staan. Beide componisten drukken hier iets uit 
dat zogezegd waar is, maar zij laten voor Hamel 
als componist de vraag onbeantwoord wat hier 
nu uit volgt. Wat te doen? Welke consequenties 
volgen uit deze werken die onze situatie aan het 
begin van de eenentwintigste eeuw zowel be-
schrijven als evoceren?
Dit is een vraag die door Cornelis de Bondt 
wordt beantwoord door achterom te kijken. 
Wat hij daar ziet en hoort, in de muziekgeschie-
denis die zo nadrukkelijk in zijn eigen muziek 
doorklinkt, is de stille klap. Deze wordt door De 
Bondt in beeld gebracht door de opkomst en 
ondergang van de stemvoering te analyseren. 
De stemvoering, zo betoogt hij, heeft het mo-
gelijk gemaakt dat er in muziek een dieptewer-
king ontstond die later, in de negentiende eeuw, 
het correlaat zou worden van een op diepere 
betekenis gerichte muziekcultuur. De elemen-
ten die noodzakelijk zijn voor stemvoering zijn 
geleidelijk op het toneel verschenen. Het eerste 
element is de ontwikkeling van stemmingen, 
waarmee de verschillende intervallen werden 
geïntroduceerd. Het klinken en samenklinken 
van intervallen vroeg vervolgens om disso-
nantbehandeling, dat wil zeggen, de organisatie 
van klankverhoudingen in de tijd. De verticale 
en horizontale as die hier ontstaan zouden 
ten	 tijde	 van	 Palestrina,	 in	 de	 zestiende	 eeuw,	
een balans ontwikkelen tussen verticale klank 
en wat De Bondt noemt het talige element in 
muziek. Deze taligheid zou later ontwikkelen 

tot het tonale systeem dat door middel van de 
functionele verschillen tussen tonica, dominant 
en subdominant muzikale gebeurtenissen in 
wisselend perspectief weet te stellen. Het wordt 
mogelijk om een motief of thema te laten ver-
kleuren, van gevoelswaarde te laten wisselen, en 
zo een narratief te creëren dat de luisteraar tot 
identificatie en empathie uitnodigt. 
Het reliëf dat de tonale taal mogelijk maakte 
zou bij Chopin al weer plaats maken voor een 
afplatting tot sonoriteit zonder taligheid. Deze 
platheid is wat De Bondt nog het meest be-
zighoudt. Het is een verschijnsel dat, ondanks 
alle pogingen om een nieuwe taligheid te for-
muleren, zoals bij Schoenberg en in de micro-
tonaliteit, de muziek van de twintigste eeuw 
zou gaan beheersen. De muziek zou met name 
na de Tweede Wereldoorlog een uitgesproken 
‘plat’ karakter krijgen doordat ieder hoorbaar 
niveauverschil en ieder snelheidsverschil tussen 
het klinkende oppervlak en de muzikale diepte-
structuur, zou verdwijnen. De Bondts probleem 
lijkt in zoverre op dat van Hamel dat zij beiden 
als componist naar nieuwe muzikale dimensies 
zoeken om in (en mee) te componeren. Waar 
Hamel wijst op de grenzen van het spel met de 
implosie van hiërarchieën zonder deze te wil-
len restaureren, zoekt De Bondt een dynamisch 
beginsel dat niet simpel een herneming is van 
stemvoering. Wanneer de laatste De Barbaren 
van Alessandro Baricco bespreekt is dit in het 
volle bewustzijn dat de muziek niet geholpen is 
met rouw om verlies van diepte respectievelijk 
een aanklacht tegen oppervlakkigheid. Het zoe-
ken is naar nieuwe ruimtes en nieuwe tempora-
liteiten – en naar parameters die de componist 
helpen om deze te exploreren. 
Op de achtergrond van beide posities speelt het 
idee dat muzikale substantie, dat wil zeggen, de 
ervaring dat een stuk muziek zijn bestaansrecht 
opeist, nauw verbonden is met het technische 
karakter van muziek. Het is precies het Beetho-
veniaanse vertrouwen in de muzikale techniek 
dat de componisten doet zoeken naar nieuwe 
manieren om het ‘iets’ van het werk, het indivi-
duele bestaan ervan, gestalte te geven. Tegelijk 
is het juist de techniek die een transformatie 
heeft doorgemaakt. Zoals Heidegger al begin ja-
ren vijftig constateerde, is er belangrijk verschil 
tussen techniek en de meer recente versmelting 
van techniek en wetenschap die we kennen als 
technologie. Zijn these was dat technologie niet 
louter instrumenteel is, maar een omgeving 
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vormt waarin wij ondergedompeld zijn en die 
onze zijnsmogelijkheden bepaalt. In muziek 
is deze omslag eveneens gemaakt. Niet langer 
verwachten wij in onze tijd, zoals nog in de ja-
ren vijftig of zestig, dat componisten nieuwe, 
utopische werelden zullen ontwerpen op basis 
van hun hoogontwikkelde compositorische 
techniek. We zien duidelijker dat de wereld niet 
wordt ontworpen door muzikale ingenieurs 
(Xenakis), maar dat onze muzikale zijnsmoge-
lijkheden samenhangen met de manier waarop 
wij verstrengeld zijn met ons technologische 
milieu. De vraag is in toenemende mate hoe 
het componeren zich verhoudt tot muziek als 
technologie, en als medium. 

Medium
In zijn bijdrage wees schrijver-filosoof Dirk van 
Weelden op de ontgrenzing van het kunstwerk 
in de twintigste eeuw. Het kunstwerk is niet lan-
ger de unieke plaats van toegang tot een al even 
unieke – meestal verbeelde en soms onmoge-
lijke – wereld. Wat ooit bij Walter Benjamin be-
gon als een discussie over de reproduceerbaar-
heid van het unieke kunstwerk mondt bij Van 
Weelden uit in een reflectie over het primaat 
van een documentaire esthetiek. De uitvinding 
van achtereenvolgens de fotocamera, de fono-
graaf en de filmcamera maakte het mogelijk de 
werkelijkheid niet slechts te herinneren of in 
code weer te geven maar deze quasi-letterlijk op 
te slaan. Deze mogelijkheid tot exacte verdub-
beling van de werkelijkheid door middel van 
technische media, is iets wat wij volgens Van 
Weelden nog altijd bezig zijn te verwerken en te 
boven te komen. In de hedendaagse literatuur 
heeft deze mogelijkheid geleid tot een verschui-
ving van autonome werken naar werken waarin 
de registratie en documentatie van de geleefde 
werkelijkheid voorop staat. Als voorbeeld 
noemde hij zijn boek Van hier naar hier waarin 
een lange passage voorkomt die bijna geheel 
bestaat uit een registratie van zijn eigen kijken 
naar Jim Jarmusch’ film Permanent Vacation.2 
Het gaat hier minder om de reproduceerbaar-
heid van het kunstwerk dan om een fascinatie 
met reproduceerbaarheid als zodanig, en met 
de manier waarop deze nieuwe vorm van ge-
heugen ons kunstbegrip openbreekt. 
In discussie met Cornelis de Bondt bracht 
Van Weelden naar voren dat het in onze tijd 

niet aangaat om te blijven doordenken hoe de 
muziek talig is geworden en hoe zij haar talig-
heid heeft verloren. Het spiegelspel met de taal 
heeft plaatsgemaakt voor nieuwe modellen die 
vaak aan de visuele kunsten zijn ontleend. Het 
voorbeeld dat hij naar voren bracht is dat van 
montage. Dankzij het orthothetische geheugen 
(Stiegler) van de media is het mogelijk om een 
quasi-onmiddellijke afdruk van de werkelijk-
heid te maken. De manier waarop wij vervol-
gens om met deze data omgaan is niet gramma-
ticaal, maar volgt de discontinue logica van de 
montage. Deze nieuwe logica is op veel plaatsen 
terug te vinden in de hedendaagse literatuur en 
heeft ook al vroeg de muziek beïnvloed. Een 
voorbeeld hiervan is Stravinsky’s Symphonies of 
Wind Instruments uit 1920 dat bij uitstek vraagt 
om uitleg in termen van Eisensteiniaanse mon-
tage. Een meer hedendaags voorbeeld dat niet 
in de discussie werd genoemd is de algoritmi-
sche logica van de zoekmachine die, zoals Jos de 
Mul en anderen betogen, in toenemende mate 
bepalen hoe de identiteit van dingen en perso-
nen in de huidige tijd tot stand komt. Compo-
nisten verwijzen in gesprek, en zoals De Bondt 
overigens ook in hun werk, vaak naar het feit 
dat zij, anders dan hun collega’s uit het verle-
den, worden geïnformeerd en gevormd door de 
beschikbaarheid van enorme hoeveelheden op-
names van historisch en actueel materiaal. De 
manier waarop met dit databestand wordt om-
gegaan, dat wil zeggen, hoe geïndexeerd wordt 
en gezocht, zal in toenemende mate bepalen 
wat een componist is, wat een muziekwerk is, 
en uiteindelijk ook wat een luisteraar is.
De opzet van de debatreeks is zo geweest dat 
een reflectie op de hedendaagse muziek werd 
gevraagd van theoretici en kunstenaars uit an-
dere disciplines. Hoe verhoudt de praktijk van 
het ene medium zich tot dat van de andere? De 
voorbeelden van taal en montage – en in aan-
leg ook dat van de zoekmachine – laten zien 
dat muzikale praktijken zichzelf graag begrij-
pen in het licht van een spiegelpraktijk. Lite-
ratuurwetenschapper Jan Hein Hoogstad ging 
tijdens het debat in op deze praktijk van zelf-
definitie en op de onderliggende logica van de 
reflectie. Deze logica schiet wat Hoogstad be-
treft tekort als we iets willen begrijpen van de 
manier waarop kunstpraktijken werken. Zijn 
voorbeeld is het verhaal ‘Living with Music’ van 

2 Dirk van Weelden, Van hier naar hier (Amsterdam: Meulenhoff, 1999), 101-141.
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Ralph Ellison waarin een schrijver met writer’s 
block vertelt hoeveel last hij heeft van de herrie 
in zijn omgeving.3 Dit verhaal laat zien dat het 
niet de reflectie is die het schrijven motiveert, 
maar de daad waarmee de spiegel wordt ge-
maakt. De schrijver klaagt in het bijzonder over 
zijn buurvrouw die dagelijks zangoefeningen 
doet en hem daarmee van zijn werk houdt. Het 
is duidelijk dat hij zich met haar identificeert 
voor zover zij een maker is die arbeid verricht 
om haar kunst te vervolmaken. Waar zij tot zin-
gen komt stopt zijn werk als schrijver, en daar-
mee is naast identificatie ook het onderscheid 
tussen hun disciplines gegeven. De schrijver 
besluit niet bij de pakken neer te zitten, maar 
zet zijn ergernis om in het eigenhandig maken 
van een geluidsinstallatie. Daarmee begint hij 
vervolgens platen te draaien zodra zijn buur-
vrouw zich laat horen, in de hoop haar daarmee 
te ontmoedigen.
Het tegendeel is echter het geval. De zangeres 
laat zich juist door de gespeelde muziek inspi-
reren en begint steeds beter te zingen. Nu weer 
zingt ze mee met de muziek, dan weer er te-
genin, en wanneer de buren elkaar een keer op 
straat treffen vraagt zij belangstellend wat toch 
die mooie plaat was die hij laatst draaide. Hun 
onderlinge verhouding keert allengs ten goede, 
ook van de kant van de schrijver die langzaam 
weer aan het werk raakt. ‘Better still, she voca-
lized more softly, and I, in turn, used music less 
and less as a weapon and more for its magic 
with mood and memory.’ Wat Hoogstad aan 
dit verhaal belangrijk vindt is dat het laat zien 
hoe praktijk en spiegelpraktijk door techniek 
worden gemedieerd. Het is niet de identificatie 
met een maker uit een andere discipline waar-
door hij aan het schrijven raakt. Het is even-
min zijn ergernis over de opdringerige aard van 
haar kunstvorm die hem inspireert. De crea-
tieve relatie ontstaat pas zodra hij een technisch 
medium heeft gecreëerd dat het elk van bei-
den mogelijk maakt om hun plaats te bepalen. 
Daarnaast is het voor Hoogstad belangrijk dat 
de schrijver de techniek in eigen hand neemt. 
Hij gaat met transistors en soldeerbout in de 
weer en wordt (weer) schrijver doordat hij 
zich in het domein van de mediatechniek be-
geeft. Met dit laatste punt buigt Hoogstad het 
gesprek over muziek en media naar de figuur 
van de componist, wiens taak het nadrukkelijk 

wordt om te interveniëren in onze mediatech-
nologische wereld. 
Hoe een dergelijk initiatief er precies uit kan zien 
en welke vorm van zelf hier toe in staat moet 
worden geacht, is de vraag. Componist Kon-
rad Boehmer stelt allereerst dat substantie geen 
absoluut begrip is en haar nieuwe vormen ook 
niet zomaar voortkomen uit ‘nieuwe technolo-
gische foefjes, maar uit de configuraties van ons 
leven zelf, waartoe de kunst altijd een kritische 
afstand dient te houden, tenminste zolang zij 
daartoe überhaupt nog bij machte is.’ Zijn aarze-
ling op dit laatste punt wordt gemotiveerd door 
de verwevenheid van mediatechnologie met de 
recente geschiedenis van het geweld. Het betoog 
van Boehmer loopt hier parallel met dat van de 
Duitse mediatheoreticus Friedrich Kittler. Deze 
herleidt de weldadige ervaring van stereofoni-
sche muziek tot de cockpit van Nazi-bommen-
werpers boven Engeland. De piloten van deze 
vluchten luisterden voor het eerst in de geschie-
denis naar stereo signalen, en wel om hun positie 
te kunnen bepalen met het oog op een trefzeker 
bombardement. Boehmer toont zich gevoelig 
voor de wijze waarop nieuwe technologieën het 
voertuig zijn geweest, en steeds opnieuw kunnen 
worden, van een micropolitieke bezetting van 
zowel de uiterlijke als de innerlijke leefwereld 
van het subject. Wij bevinden ons volgens hem 
historisch gezien op het punt dat de effecten van 
deze dubbele repressie niet langer kunnen wor-
den onderscheiden van spontane subjectiviteit. 
‘Waar de mens tot een onderdeeltje binnen het 
raderwerk van de sociale geweldmachine is te-
ruggebracht zijn ook al zijn gevoelens en emo-
ties voorgeprogrammeerd. Een kunst – substan-
tieel of niet – om deze op te roepen is vergeefse 
moeite.’
Toch betekent dit niet einde oefening voor 
Boehmer. Tegenover de machine à gloire (de 
roemmachine) die door Villiers de L’Isle-Adam 
werd beschreven in een fantastisch verhaal uit 
1883, plaatst hij een uitspraak van de voetballer 
Klaas-Jan Huntelaar waarin deze zijn diepe ge-
troffenheid door de schilderijen van Caravaggio 
uitdrukt. ‘Op de een of andere manier raakte 
[Caravaggio] me ergens mee, maar ik kan niet 
precies zeggen hoe dat nou komt.’ Deze arche-
typische kunstervaring staat in scherp contrast 
met een roemmachine, die zonder enige tus-
senkomst van diepe esthetische beleving de 

3 Ralph Ellison, The Collected Essays, ed. John F. Callahan (New York: Random House, 2003), 235.
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uiterlijke tekenen van zulke getroffenheid weet 
te produceren. Boehmer, in zijn variatie op het 
idee van Villiers: ‘Het hele zaalmeubilair en alle 
andere uithoeken en versieringen worden vol-
gepropt met minieme luidsprekertjes die op 
voorgeprogrammeerde momenten kreten van 
enthousiasme, extase slaken, die het succes van 
welk werk dan ook bij voorbaat verzekeren.’ We 
mogen aannemen dat onze waarheid ten over-
staan van de muziek volgens Boehmer ergens 
in het midden ligt, als een combinatie van deze 
twee uitersten. De ziel en de machine reiken 
elkaar, onder de goedkeurende blik van Elli-
son, de hand. Deze lijn van denken suggereert 
dat wij als makers en luisteraars van muziek 
al verder opgeschoven zijn in de richting van 
een biotechnologische levensvorm dan we al 
dachten. Als technologie van de ziel is muziek 
deze ontwikkeling in zekere zin altijd al voor 
geweest.

Operatie
De ervaring van de hedendaagse muziek is 
vooral een ervaring van haar infrastructuur. 
Met deze constatering raken we aan het ope-
rationele element dat door twee van de spre-
kers uit andere disciplines naar voren werd 
gebracht. De ervaring van infrastructuur lijkt 
verwant aan de institutionele theorie van de 
kunst die stelt dat kunst samenvalt met haar 
instituties. Ook deze instituties maken deel uit 
van de infrastructuur, en zij leveren ieder een 
rijke ervaring op, maar wat ik hier bedoel is dat 
hedendaagse muziek in veel gevallen zelf uit is 
op het tot een ervaring maken van haar georga-
niseerdheid. Volgens deze strategie levert zij op 
voorhand geen inhouden aan, zoals ontroering 
en zinrijke verbeelding, maar herleidt deze in-
houden tot hun structuur en maakt deze struc-
tuur tot onderwerp van de ervaring. Om deze 
reden is hedendaagse muziek in de ogen van 
veel liefhebbers van andere muzieksoorten dan 
ook meer een metamuziek dan een muziek. 
Ook de luisteraar wordt meegenomen in deze 
beweging van infrastructuralisering. Zoals de 
recente geschiedenis heeft geleerd kunnen veel 
luisteraars maar moeilijk een plaats geven aan 
de ervaring van hun infrastructurele zelf. Zij 
geven voorkeur aan de ervaring van wat ik hier 
inhoud heb genoemd.

Meer in het algemeen kan worden geconsta-
teerd dat in de laatste decennia iets bijzonders 
is gebeurd met niet alleen de ruimte (zoals 
boven besproken) maar ook met de tijd, met 
name de ervaring van aanwezigheid. In het 
debat is meermaals verwezen naar het den-
ken van de Amerikaanse literatuurtheoreticus 
Hans Ulrich Gumbrecht, die enkele jaren gele-
den een boek publiceerde met de titel The Pro-
duction of Presence.4 Het punt dat Gumbrecht 
met dit boek wilde maken is dat onze omgang 
met de wereld te eenzijdig wordt geïnformeerd 
door de interpretatie van die wereld. Hij ziet, 
met name in de kunstwetenschap, een nadruk 
op betekenis-effecten ten koste van effecten 
die voortvloeien uit aanwezigheid. Hoewel het 
Engelse woord voor dit laatste (presence) sterk 
verwijst naar aanwezigheid in de tijd gaat het 
Gumbrecht om het denken van de ruimtelijke 
actualiteit waarin de wereld zich aan ons voor-
doet. Een op presence gebaseerde relatie met 
die wereld is niet louter theoretisch – niet lou-
ter toekijkend – maar neemt vormen aan zoals 
het eten van of doordringen in de wereld. Der-
gelijke ervaringen staan niet los van betekenis-
effecten maar confronteren ons volgens Gum-
brecht wel met een laag in de werkelijkheid 
die nooit tot betekenis te reduceren zal zijn. 
Muziek dient in zijn boek meermaals als voor-
beeld voor de productie van aanwezigheid in 
de kunstervaring. Zijn voorbeelden (het dan-
sen van de tango, het kippenvel bij een Mo-
zart aria) maken duidelijk dat het hem daarbij 
noch gaat om een infrastructurele ervaring, 
noch om een ervaring van betekenis, maar om 
een lichamelijke, libidinale en sociale intensi-
vering van de subjectieve Erlebnis. Voor zover 
dit een ervaring van inhoud is, moet de vraag 
worden gesteld of deze inhoud een nieuwe 
vorm van substantie vertegenwoordigt. 
Een tendens in het Nederlandse componeren 
van de laatste jaren is om zich het hof te laten 
maken door de Erlebnis. Voorbeelden hiervan 
zijn te horen bij zulke uiteenlopende compo-
nisten als Marijn Simons, Jan Vriend en Ja-
cobTV. De bronnen van inspiratie zijn hier niet 
langer Berio of Ligeti maar de continue traditie 
die zich op lyrische wijze uitstrekt van Strauss, 
via Gershwin en John Williams tot John Adams. 
Het beperkt zich niet tot de nieuwe vormen van 

4 Hans Ulrich Gumbrecht, The Production of Presence: What Meaning Cannot Convey (Stanford: Stanford 

University Press, 2004).
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tonaliteit. Naar aanleiding van een werk van 
Yannis Kyriakides registreerde recensent Ernst 
Vermeulen een decennium geleden de komst 
van de ‘Nieuwe Gezelligheid’ in de Gaudeamus 
Muziekweek. ‘Na de nieuwe Nieuwe Eenvoud 
(Pärt-navolgers)	en	de	Nieuwe	Springerigheid	
(navolgers van Stravinsky) lijkt nu de Nieuwe 
Gezelligheid in zicht. Hierin verdringt het ge-
noeglijk zinnelijke aspect het streng structu-
rele, of in het beste geval vallen ze samen.’ De 
verwijzing naar Gezelligheid onderstreept de 
nadruk in deze nieuwe esthetiek op de sociale 
en festieve aspecten van de muzikale Erlebnis. 
De muziek produceert en mediëert een gevoel 
van aanwezigheid in het heden – niet zomaar 
om het even welk heden (de split second van het 
nu), maar het heden als de aanwezigheid aan 
zichzelf. Deze aanwezigheid wordt niet zozeer 
gedragen door zelfverwijzing of zelfrepresen-
tatie maar door iets anders: de productie van 
presence. De hedendaagse muziek engageert 
zich in toenemende mate met dit sociaal en 
economisch profijtelijke aspect van haar genie. 
Wat wij horen, en wat de meesten van ons wil-
len horen, is een nieuwe, affirmatieve muziek. 
Dat het succes van popmuziek en filmmuziek 
in toenemende mate hedendaagse componis-
ten op dit spoor brengt, moet worden gezien als 
een deelname aan een voor onze tijd essentiële 
ontwikkeling. 
De vraag is of de wending naar het heden de 
modus operandi van componisten verandert. 
Boehmer wantrouwt collega’s die naar zijn idee 
oude wijn in nieuwe zakken willen gieten. Een 
componist als Giel Vleggaar, die zich in esthe-
tisch opzicht oriënteert op de filmmuziek van 
Williams en het album Parade	van	Prince,	ge-
bruikte zijn compositietechniek om disco te 
analyseren. Andere componisten, zoals Florian 
Maier, hebben zich de technieken van de pop-
performance eigen gemaakt en integreren deze 
in hun werk. Maar dat lost volgens Boehmer 
niets op. ‘Wat reeds aan het vallen is moet je 
ook nog een stootje geven, aldus Nietzsche in 
zijn Zarathustra. Wat vindt u ervan, als wij ons 
op dit stootje concentreren in plaats van het 
vallende monument tot in den treure overeind 
trachten te houden en er het ene na het andere 
event omheen te bouwen?’ Zijn zorg is dat het 
schouwspel van deze muzikale en muziekin-
stitutionele	 toren	 van	 Pisa	 ons	 nog	 geruime	
tijd het zicht zal ontnemen op belangrijkere 
ontwikkelingen en hele generaties muzikaal 

talent van het eigenlijke werk af zal houden. 
De hedendaagse muziek is zoals gezegd een ge-
globaliseerde onderneming met een eindeloos 
gedetailleerd netwerk van stichtingen, fondsen, 
instituten, koepelorganisaties, conferenties, fes-
tivals, componisten en concoursen die de beli-
chaming zijn van bepaalde ideeën over wat de 
muziek van deze tijd is of zou moeten zijn. Dit 
grootschalige servicebedrijf is voor Boehmer de 
groteske uitkomst van een verlangen naar nieu-
we muziek en naar een nieuwe relatie tussen 
muziek, de mens en de wereld. Maar ondanks 
dat hij zelf nog altijd actief is als componist, en 
dat is vanuit een affirmatieve houding, doet hij 
geen uitspraak over de mogelijke alternatieve 
praktijken die zich aandienen voor zijn jongere 
en toekomstige collega’s. 
Wellicht getuigt het van wijsheid om inderdaad 
over deze alternatieven, en over de toekomst van 
het hedendaagse componeren, geen uitspraak te 
doen. Volgens Elmer Schoenberger zouden der-
gelijke uitspraken slechts ideeën opleveren over 
ons huidige beeld van de toekomst, niet over de 
toekomst als zodanig. De laatste blijft Schoen-
berger graag beschouwen als een absoluut open 
horizon, naar analogie van de wandelaar op 
de Champs-Élysées die aan de vooravond van 
de première van de Le sacre du printemps niet 
kon vermoeden hoe anders de wereld van de 
muziek er een dag later uit zou zien. Toch zal 
de werkelijke toekomst een combinatie blijken 
van deze absolute toekomst en wat Schoenber-
ger de ‘stippeltoekomst’ noemt, de toekomst die 
we construeren op basis van de wereld zoals we 
die menen te kennen. Iedere schok vindt im-
mers plaats in een wereld en wordt door deze 
geabsorbeerd en verwerkt op basis van zijn per-
sistentie. Schokken komen bovendien zelden 
onaangekondigd. Twee deelnemers aan het de-
bat die hier nog niet zijn genoemd – Jonas Staal 
en Sarah Vanhee – brachten werk naar voren 
dat het verdient om seismisch gelezen te wor-
den. Hun manier van opereren zou vanuit de 
wereld van het componeren in Nederland niet 
makkelijk voortkomen. Daarin toonde zich het 
belang om het gesprek over hedendaagse mu-
ziek breder te trekken dan doorgaans het geval 
is. De reflex bij debatten over deze muziek is 
nog te vaak om componisten achter de tafel te 
zetten alsof zij de eigenaar en enige werkelijk 
belanghebbende zijn bij deze muziek. Ook de 
door ons uitgenodigde kunstenaars uit andere 
disciplines voelden zich aanvankelijk niet op 
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hun plaats en aarzelden om de uitnodiging tot 
deelname aan het gesprek te aanvaarden. Hun 
bijdrage bleek echter een bron van verfrissing 
en – laten we dit woord niet verachten – hoop 
(en dat niet alleen voor hun respectievelijke 
kunstdisciplines). 
De bijdragen van beeldend kunstenaar Staal 
en theatermaker Vanhee maakten duidelijk dat 
de hedendaagse muziek niet veroordeeld hoeft 
te zijn tot enkel de affirmatie of negatie van 
haar oplossing in infrastructuur. Juist het feit 
dat deze infrastructuur niet louter bureaucra-
tisch maar politiek is, geeft aanleiding om de 
werking ervan muzikaal te onderzoeken. Staal 
geeft als voorbeeld de wijze waarop muziek en 
geluid in het publieke domein wordt ingezet 
om politieke doelstellingen te verwezenlijken. 
In de Amerikaanse musicologie vindt sinds de 
Tweede Golfoorlog een steeds intensiever debat 
plaats over het militaire gebruik van muziek. 
Politieke	 partijen	 zetten	 muziek	 in	 om	 hun	
campagnedoelen te realiseren. Jongeren wor-
den met hoogfrequent geluid uit delen van de 
publieke ruimte geweerd. Het zijn willekeurige 
voorbeelden van de manier waarop het medi-
um waarin componisten hun werk verrichten 
wordt gekaapt en gebruikt. Staal verbaast zich 
over het feit dat componisten, een hoge uitzon-
dering daargelaten, zich niet in het publieke 
debat mengen om vragen op te roepen over dit 
gebruik van muziek. Kennelijk zien componis-
ten het niet als hun taak om zich te mengen in 
de (micro-)politiek van hun eigen kunstvorm. 
Staal confronteert ons met de vraag waarom 
dat zo is, en vooral wat het betekent dat het zo 
is. Wordt het niet tijd dat wij ons zorgen maken 
over het profiel van de componist als iemand 
die volmaakt samenvalt met de voorwaarden 
waaronder hij zijn noten schrijft? De projecten 
van Staal zelf, die het als een taak van de kunst 
ziet om democratie een gezicht te geven, sug-
gereren dat er veel ruimte is voor creativiteit 
met betrekking tot het kunstenaarschap van 
componisten. Dezen zetten opvallend weinig in 
op hun vermogen om zichzelf als componist en 
kunstenaar opnieuw uit te vinden. 
Ook de trefzekere, afsluitende bijdrage van Sa-
rah Vanhee wijst in de richting van creatieve 
heruitvinding. Haar spel met de vraag wat een 
identiteit is, en hoe wij elkaar in het aanspreken 
produceren, maakte grote indruk. Zij illustreer-
de aan de hand van haar huidige project Claire 
c’est moi op welke manier de grenzen tussen 

kunstdisciplines in het ongerede raken wan-
neer de artistieke infrastructuur zelf als me-
dium wordt genomen. In haar project komen 
verschillende lijnen van het hier besproken 
debat samen. Haar project berust op een on-
voltooid manuscript van een Ierse schrijver die 
inmiddels is overleden. Door onder meer soci-
ale media in te zetten en door handgeschreven, 
zelfklevende memo’s mee te laten reizen met de 
mailings van kunstinstellingen continueert zij 
het leven van Claire, een personage uit het ma-
nuscript. Het personage wordt opgepakt en ge-
leefd door anonieme, werkelijke personen die 
reageren op oproepen die verspreid worden per 
email en van wie de sporen onderdeel worden 
van het ‘manuscript’. Ook Vanhee zelf maakt 
deel uit van dit weefsel; haar positie als initi-
ator en kunstenaar wordt blootgesteld aan de 
virtualiserende kracht van het project. Vanhee 
laat met haar werkwijze zien dat het niet aan-
gaat om te wachten op het vallen van de toren 
maar dat deze zelf onbedoeld tal van gebruiks-
mogelijkheden opent die kunnen worden aan-
gegrepen. Zij laat zien, met de kracht van een 
enkel voorbeeld, welke artistieke ruimte kan 
worden geopend als eenmaal de vrijheid wordt 
genomen om het concrete figuurlijk te begrij-
pen. Aan het slot van dit debat staat dan ook 
een hint in de richting van nieuwe vormen van 
muzikaal-scheppend kunstenaarschap. Deze 
zullen in niets meer lijken op de notenschrijver 
die de stille klap zo graag blijvend zou willen 
overstemmen met ‘muziek die ernaar streeft in 
alles modern te zijn, behalve in de wijze waarop 
en voor wie en onder welke omstandigheden en 
met welk oogmerk en in welke context en door 
welke musici zij tot klinken wordt gebracht’ 
(Schoenberger).
Wat zal blijven, is het voortdurend oplossen 
van de hedendaagse muziek in de act van het 
schrijven. Dit noemen wij, met een woord dat 
niemand echt begrijpt, componeren. 

Amsterdam, 27 juni 2010

De ‘Oplossing van de Hedendaagse Muziek’ was 
een reeks debatten over hedendaagse muziek, die 
op initiatief van Sander van Maas, Micha Hamel en 
Konrad Boehmer werd georganiseerd door Muziek 
Centrum Nederland, Buma Cultuur, de Universi-
teit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. De 
debatten vonden plaats op 6 april, 11 mei en 8 juni 
2010 in Academisch-cultureel centrum Spui25 te 
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