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mark del aere

Deze studie van Jonathan Goldman over de la-
tere werken van Pierre Boulez verschijnt in de 
prestigieuze reeks Music Since 1900, voorheen 
Music in the Twentieth Century, onder leiding 
van Arnold Whittall. De titelwijziging duidt 
op het verlangen om aansluiting te blijven vin-
den met hedendaagse muziek in de letterlijke 
betekenis, dat wil zeggen muziek uit de eenen-
twintigste eeuw, en misschien ook wel om mu-
ziek uit de vorige eeuw niet als een afgesloten 
historische periode te beschouwen. Het vorige 
volume was eveneens aan Boulez gewijd (Ed-
ward Campbell, Boulez, Music and Philosophy) 
zodat de twee meest recente delen in deze reeks 
dus over dé icoonfiguur van de avant-garde 
handelen. Vandaag begint menig boek over een 
meester van het modernisme haast met een 
verontschuldiging: het spijt me dat ik tegen de 
tijdsgeest in toch een studie over dit onderwerp 
aanbied. Goldman is zich hier zeer goed van 
bewust. Hij sluit zich aan bij de postmoderne 
kritiek op de exclusiviteit en de overwaardering 
van het muzikale modernisme, echter zonder 
het kind met het badwater weg te spoelen. Met 
grote instemming citeert hij de titel van een re-
cente verzameling artikels in zijn voorwoord: 
The Pleasure of Modernist Music (ed. Arved 
Ashby, 2004). Goldman heeft de hedendaagse 
gevoeligheden tegenover het modernisme goed 
aangevoeld, en zowel de keuze voor het onder-
werp van dit boek (de late werken van Boulez) 
als voor de methodologie waarmee dit corpus 
benaderd wordt zijn hierdoor diepgaand beïn-
vloed. De focus van dit boek ligt op de compo-
sities en de teksten van Boulez sinds 1975, en 
op de wisselwerking tussen beiden. In de inlei-
ding kadert Goldman de recente productie wel 
in het geheel van Boulez’ parcours. De auteur 
heeft slechts enkele pagina’s nodig om de essen-
tie van Boulez’ compositorisch en theoretisch 
werk knap samen te vatten. De paragraaf die in 

deze inleiding gewijd is aan de relatie tussen het 
serialisme en het structuralisme is bijzonder in-
structief. 
Het eerste deel handelt over de theoretische ge-
schriften van Boulez. Die hebben tot het mid-
den van de jaren 1960 een eerder technologi-
sche insteek, waarvan ook wiskundige formali-
sering deel uitmaakt. De stelligheid waarmee de 
allesomvattende structurerende functie van de 
reeks in die tijd geponeerd werd heeft een sciën-
tistisch trekje. Rond 1965 merkt Goldman een 
verandering van toon op. Boulez’ taalgebruik 
wordt poëtischer, er zijn veel verwijzingen naar 
de literatuur, de focus wordt verlegd van tech-
niek naar esthetiek, er is plaats voor twijfels en 
nuance en er is niet langer sprake over veralge-
meenbare oplossingen voor het vormprobleem. 
Boulez’ teksten over Anton Webern illustreren 
het gewijzigde perspectief. De vroege teksten 
benadrukken het aspect ‘structuur’ (vanuit het 
perspectief van de componist), de latere teksten 
het aspect ‘perceptie’ (vanuit het standpunt van 
de luisteraar). Goldman bespreekt vervolgens 
de teksten die Boulez produceerde voor zijn 
voordrachten aan het Collège de France (1976-
1995). Ook hierin bemerkt hij een groeiende 
belangstelling voor waarneming, en daarmee 
gepaard gaande voor de problematiek van de 
muzikale vorm. Vorm is voor Boulez vanaf 
nu de creatie van betekenis door de luisteraar, 
die door herinnering en anticipatie muzikaal 
zinvolle verbanden legt tussen de aangeboden 
auditieve impulsen. Principes als de dialectiek 
tussen herhaling en variatie die zo oud zijn als 
de muziek zelf, spelen daar de belangrijkste 
rol in. Deze en andere ‘binaire opposities’ acht 
Goldman constitutief voor Boulez’ theoretisch 
en artistiek handelen.
Het tweede deel over vijf geselecteerde com-
posities wordt ingeleid met een interessante 
beschouwing over de analytische activiteit van 
Boulez. Ook hier ziet Goldman een keerpunt 
rond 1975. Tot dan probeerde hij als componist 
de structuur te verbergen, en stond hij dus als 
analyticus weigerachtig tegenover analyse van 
zijn werk. Na 1975 wil hij de structuur niet lan-
ger verbergen, maar integendeel hoorbaar ma-
ken, onder meer door het gebruik van ‘signalen’ 
die het begin van een nieuwe sectie aankon-
digen. Goldman wijst ook op het onderscheid 
tussen een professionele muziekanalyticus en 
een kunstenaar-analyticus. Deze laatste is enkel 
geïnteresseerd in wat voor de eigen artistieke 
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ontwikkeling bruikbaar is of de eigen artistieke 
output legitimeert. ‘Valse analyses’ die een ver-
tekend beeld geven van de muziek in kwestie 
zijn daarom voor Boulez vaak het meest inte-
ressant. Misschien onderschatten Boulez en 
Goldman de manipulatieve dimensie in het 
werk van ‘professionele analytici’ (bijvoorbeeld 
in hun gebruik van analyse voor de constructie 
van een muziekhistorisch narratief, of voor de 
constructie van wetenschappelijke legitimiteit), 
maar het onderscheid in doelstellingen van de 
analyse tussen deze twee groepen is wel duide-
lijk. 
De vijf werken die Goldman aan een analyse 
onderwerpt behoren tot twee clusters: Rituel, 
Mémoriale en Anthèmes maken deel uit van 
de …explosante fixe… werkgroep, en Dérive 1 
en Incises van de Répons werkgroep. Goldman 
heeft vooral belangstelling voor de factoren die 
vorm genereren: de tegenstelling tussen het ak-
koordische refrein en de melodische strofes die 
ook op vele andere (micro-)niveaus uitgewerkt 
wordt en de tegenstelling tussen transparantie 
en grote densiteit in Rituel, de tegenstelling 
tussen basistonen en versieringstonen (met 
omkering van hun hiërarchie) in Dérive 1, het 
toenemend aantal kerntonen in de cadenza’s 
die de zes secties en harmonische velden van 
Mémoriale verbinden, het ‘virtuele thema’ van 
Anthèmes en de tegenstelling tussen akkoordre-
sonantie en virtuoze passages in Incises. In dit 
alles bespeurt de auteur een herwaardering van 
de thematische schrijfwijze. 
Het verklaringsmodel van de binaire opposities 
is misschien wat te eenzijdig en te veralgeme-
nend. Wel wijst Goldman op het verband met 
de structuralistische denkwijze en de strikt 
seriële techniek, waardoor hij de samenhang 
van het gehele oeuvre van Boulez kan aanto-
nen. De componenten van de binaire oppositie 
kunnen in zekere zin vergeleken worden met 
de uitersten van de reeks (de kortste en lang-
ste toonduur, de zachtste en luidste intensiteit, 
etc.). Om de perspectiefverandering in de latere 
werken van Boulez beter te vatten zou het ook 
interessant geweest zijn om de verschillen met 
de vroegere seriële werkwijze in kaart te bren-
gen: worden de twee uiterste punten opgevuld 
met waarden die op gelijke afstand liggen van 
elkaar (equidistantie), worden alle waarden 
gelijkmatig gespreid over de compositie (equi-
distributie), spruit vorm voort uit de specifieke 
hoedanigheden van het materiaal en is vorm 

dus eenmalig? Daarnaast is het merkwaardig 
– maar vanuit pragmatisch oogpunt ook wel 
enigszins begrijpelijk – dat Goldman voor een 
studie over de vormproblematiek opteert voor 
eerder korte werken (met uitzondering van Ri-
tuel). Grootschalige composities als Répons en 
…sur Incises uit dezelfde periode zouden zich 
hier waarschijnlijk nog veel beter toe lenen. 
Deze luttele kritische bedenkingen doen geen 
afbreuk aan de kwaliteit en het belang van dit 
boek. Jonathan Goldman presenteert hiermee 
een standaardwerk over de theorie en de com-
posities van Boulez sinds 1975, een werk dat 
bovendien de recente gevoeligheden in het mu-
sicologisch onderzoek fijnzinnig registreert.

(Mark Delaere is hoogleraar musicologie aan de 
Universiteit van Leuven.)
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