
HanzeKenniscentra

Kunst & Samenleving

MUZ KA E

 NDER

Lectoraat Lifelong Learning in Music

DE Evert Bisschop Boele



Dit essay werd uitgegeven ter gelegenheid van de installatie op 25 juni 
2014 van Evert Bisschop Boele als lector ‘New Audiences’ van het lecto-
raat Lifelong Learning in Music, Kenniscentrum Kunst & Samenleving/

Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen.

COLOFON

Tekst: Evert Bisschop Boele, 2014
Uitgave: Kenniscentrum Kunst & Samenleving, 

Hanzehogeschool Groningen
Ontwerp: Mariska Boekhorst 
Coördinatie en begeleiding: 

Projectbureau/AMP, Michiel Uilen
Drukwerk: Het Grafisch Huis, Groningen

 Lettertype: Calibri / Klang

MUZIKALE
DE 

 ANDER

Evert Bisschop Boele



3 De muzikale Ander - Inleiding

Inleiding

Ik zou willen dat dit mijn woorden waren, maar dat zijn het natuurlijk 
niet. Het zijn de woorden van de filosoof Michel Foucault 1 toen hij in 
1971 de leerstoel “Geschiedenis van de systemen van het denken” ac-
cepteerde aan het Collège de France. Ik houd van de aarzeling waarmee 
hij begint te spreken, van het gevoel dat hij niet zozeer zijn woorden 
uitspreekt maar dat zijn woorden hem uitspreken. Dat gevoel dat de taal 
er al was voordat jij er was; dat je een al bestaande wereld uitdrukt, en 
je die wereld schept terwijl je hem uitdrukt. Dat herinnert me, om rede-
nen die te ver voeren om hier te verduidelijken, aan het celloconcert van 
Ligeti, en aan de muziek van de Australische Aboriginals.

Maar ik zou dit essay ook wel zo 2 begonnen willen zijn:

4

1. Michel Foucault.               
The Archaeology of Know-
ledge and The Discourse 
on Language. New York:    
Pantheon Books, 1972 
(1969/1971), p. 215.

2. Dylan Thomas.                  
Under Milk Wood. London: 
Dent/Everyman’s Library, 
1985 (1954), pp. 2-3.
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Het gevoel van de alwetende verteller dat 
Dylan Thomas uitdrukt in Under Milk Wood – het 
gevoel dat je alles kunt zien, alles kunt horen, dat je zelfs 
in het hoofd van anderen kunt kruipen en getuige kunt zijn van hun 
dromen – is naar ik aanneem de droom van elke sociale wetenschap-
per. In ieder geval is het mijn droom. In mijn proefschrift probeerde ik 
de simpele vraag te beantwoorden wat mensen – U, ik, de buurman, de 
visboer – doen met muziek en wat muziek doet voor mensen. Ergens 3 
schreef ik toen:

Het materiaal waarvan individuele muzikale levens gemaakt zijn. Dat, en 
de vraag hoe professionele musici zich aan deze individuele muzikale 
levens kunnen verbinden, is het onderwerp van dit essay.

Muziek is belangrijk voor iedereen

En het begint met de simpele constatering dat muziek, om de een of 
andere reden, belangrijk is voor bijna iedereen. Misschien niet op 
dezelfde manier, maar iedereen – U, ik, de buurman, de visboer – leeft 
zijn eigen idiosyncratische muzikale leven. Het is zelfs moeilijk iemand te 
vinden die geen muzikaal leven leidt. Een paar jaar geleden had ik een 
volstrekt onmuzikaal persoon, een muziekhater, nodig voor mijn onder-
zoek, en het was buitengewoon moeilijk zo iemand te vinden. En toen ik 
er een gevonden had, bleek natuurlijk uiteindelijk dat muziek helemaal 
niet betekenisloos was voor haar. Het speelde geen belangrijke rol in 
haar leven, maar wel een rol. Een van de onderzoeksprojecten op mijn 
lijstje projecten-te-doen-in-de-toekomst-als-ik-tijd-en-geld-heb is dan 
ook een project over mensen die aan amusia 4 leiden – een psychische 
aandoening te vergelijken met afasie waarbij muziek in verschillende 
gradaties betekenisloos is voor mensen. Zo’n studie zou het belang 
laten zien van muziek in het sociale verkeer, een belang dat we ons niet 
altijd realiseren.

Muziek is belangrijk voor iedereen. Zoals Daniel Cavicchi 5 al schreef:

We kunnen ons afvragen waarom dat zo is, wat ons bij de muziekpsycho-
logie zou brengen. We kunnen ons ook afvragen hoe dat ontstaan is, wat 
ons bij het speculatieve domein van evolutie-onderzoek zou brengen. 
Dat doe ik niet. Integendeel; ik stel hier liever – misschien wat verras-
send en gewoon bij wijze van gedachtegang – dat muziek evolutionair 
betekenisloos is, en dat we er van moeten afzien het bestaan van muziek 

3. Evert Bisschop Boele. 
‘Musicking in Groningen. 
Towards a Grounded Theory 
of the Uses and Functions of 
Music in a Modern Western 
Society’. Dissertatie Georg-
August-Universität, Göttingen 
[https://ediss.uni-goettingen.
de/handle/11858/00-
1735-0000-0001-BBA5-2],         
2013, p. 239.

4. De website www.brams.
umontreal.ca/plab biedt 
informatie vanuit de muziek-
psychologie over amusia.

5. Daniel Cavicchi. ‘My Music, 
their Music, and the Irrele-
vance of Music Education.’   
In: Thomas A. Regelski & J. 
Terry Gates (Red.), Music 
Education for Changing 
Times. New York: Springer,          
2009, p. 101.
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in evolutionaire termen te verklaren. Omdat (en hier parafraseer ik 
Karel van het Reve’s 6 “Een dag uit het leven van de Reuzenkoeskoes”) 
eigenschappen van levende wezens niet verklaard 
moeten worden in termen van hun evolutionaire 
nut, maar eerder in termen van hun evolutio-
naire onschadelijkheid.

Dus laten we eens veronderstellen dat muziek op een bepaald 
moment om de een of andere reden uitgevonden werd omdat 
de akoestische omgeving het mogelijk maakte en mensen 
inventief zijn. Toen het er eenmaal was bleef het gewoon 
bestaan omdat het geen aantoonbare nadelen had (afgezien 
van een lichte stijging van RSI en de veel latere ontdekking 
van de plankenkoorts) en van betekenis werd voor verschil-

lende mensen op verschillende manieren.

Het is precies dat – dat muziek op zichzelf neutraal is en onscha-
delijk maar geschikt is voor duizend-en-een dingen – dat muziek zo 

intrinsiek interessant maakt. Het is, zoals al eerder gezegd, niet moeilijk 
te laten zien dat muziek voor bijna iedereen van belang is. De manie-
ren waarop muziek gebruikt wordt zijn eindeloos gevarieerd; zoals Erik 
Clarke 7 zegt:

Het is deze kracht van het neutrale fenomeen muziek om te dienen als 
voertuig voor een eindeloos gevarieerde hoeveelheid betekenisvol mu-
zikaal gedrag – van ‘musicking’, zoals Christopher Small 8 dat noemt – dat 
op zichzelf al voldoende demonstratie is van het belang van muziek.

6. Karel van het Reve.          
Een dag uit het leven van de 
reuzenkoeskoes. Amsterdam: 
Van Oorschot, 1979.

7. Eric Clarke. Ways of Liste-
ning. An Ecological Approach 
to the Perception of Musical 
Meaning. Oxford: Oxford 
University Press, 2005, p. 204.

8. Christopher Small. 
Musicking. The Meanings of 
Performing and Listening. 
Hanover: Wesleyan University 
Press, 1998.
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De functies van muziek

In mijn proefschrift presenteerde ik zo’n eindeloos geva-
rieerde lijst van muzikaal gedrag in het leven van 30 zeer 
diverse individuen uit de provincie Groningen. Als klein kind 
in bed liggen huilen wanneer je muziek hoort; psalmen zingen 
tijdens een onweersbui; handgemaakte bamboefluiten wegge-
ven aan vrienden ondanks je eigen gehechtheid – voorbeelden 
die ik eerder noemde van wat mensen doen met muziek – waren 
slechts drie voorbeelden uit een enorme lijst. Voor mij was ver-
volgens de vraag: wat betekent deze enorme variatie aan muzikaal 
gedrag voor die mensen – wat zijn de functies van muzikaal gedrag in 
het dagelijks leven hier en nu?

Laat ik hier kort de belangrijkste functies van muziek introduceren in het 
alledaagse leven. Muziek doet drie belangrijke dingen voor individuen: 
het bevestigt, het verbindt, en het reguleert. Ik begin met de bevesti-
gende functie van muziek. In het centrum van de muzikale levens van 
individuen staan de verhalen over hoe muziek ‘spreekt’ tot hun ‘zelf’. 
Ze kunnen dit verschijnsel onmogelijk uitleggen, en als ze er over praten, 
spreken ze in metaforen – vaak zeer materiële metaforen. “Ik weet niet 
waarom,” vertelt iemand je, “maar dat stuk muziek raakt me gewoon; 
het gaat recht naar mijn kern; ik krijg er kippenvel van; mijn hart breekt; 
ik word er stil van; …”, enzovoorts.

Mensen doen hun uiterste best om uit te leggen waarom dat zo is, 
waarom sommige muziek hen raakt. Ze verwijzen naar schoonheid, 
naar kwaliteit, naar persoonlijke ervaringen. Maar uiteindelijk zullen 
ze waarschijnlijk toegeven dat er niets meer is om uit te leggen. Het is 
zoals het is: muziek raakt hen. Punt. En omdat muziek hen raakt kunnen 
ze vertellen wie ze zijn, muzikaal gezien. Dat is de bevestigende functie 
van muziek. Muziek stelt mensen in staat zichzelf te bevestigen als een 
individu, een muzikaal individu. Als een persoon met een muzikale iden-
titeit, innig verbonden aan wat zij zien als hun ‘innerlijke kern’. 

Maar de kracht van muziek beperkt zich daar niet toe. Muziek geeft 
mensen niet alleen de mogelijkheid te bevestigen wie ze zijn, te beves-
tigen dat ze bestaan als een muzikaal persoon, het idee van een (muzi-

kaal) ‘zelf’ 9 te verstevigen. Muziek is geen solipsistisch medium. 
Integendeel, muziek stelt mensen in staat zich te verbinden. 
Zich te verbinden op vele manieren met vele aspecten buiten het 
zelf – met de wereld daarginds. Dat varieert van het verbinden 
met anderen (een concert bezoeken en andere concertbezoekers 
ontmoeten), het verbinden met het verleden (de rode dubbel-LP 
van de Beatles opzetten en je de woonkamer herinneren uit je kin-

dertijd op een zondagochtend), het verbinden met plaats (luisteren naar 
liedjes in Gronings dialect), verbinden met God (psalmen zingen terwijl 
je het huis schoonmaakt) of met het Innerlijke Zelf (Tibetaanse klank-
schalen gebruiken in de yoga-sessie in het buurthuis), of het verbinden 
met het domein van het Schone (door intensief te luisteren naar Arnold 
Schönberg’s ‘Verklärte Nacht’ laat in de avond).

Deze verbindende functie van muziek, de mogelijkheid voor individuen 
om zich door middel van muziek te verbinden met de wereld om hen 
heen, leidt naar de derde functie van muziek. Verbindingen leiden tot 
effecten: het is prettig om je te verbinden met leeftijdsgenoten door 
muziek; het is geweldig om je eerste liefde opnieuw te beleven door 
het liedje op te zetten dat zo verbonden is met die tijd; het is walgelijk 
om extreem-rechtse muziek te horen omdat het je een toekomst voor-
schildert zonder ruimte voor het afwijkende. Mensen gebruiken deze 
effecten om zichzelf te beïnvloeden, en om anderen te beïnvloeden. 
Ze reguleren zichzelf en anderen, soms bewust, soms onbewust.

Het is verbazingwekkend welke uitwerking muziek – die neutrale en in 
zichzelf onschuldige uitvinding – heeft in het leven van mensen, op zo-
veel verschillende manieren, door die drie functies van bevestiging, ver-
binding en regulering. Ik zeg bewust “op zoveel verschillende manieren”, 

omdat ik niet geloof dat het nodig is om op zoek te 
gaan naar één reden voor de kracht van muziek. 
Ik geloof ook niet dat daar empirische evidentie 
voor is. Muziek is niet vooral een ‘tool of the self’, 
zoals belangrijke muzieksociologische denkers 10 
zeggen. Muziek is evenmin vooral een esthetisch 
verschijnsel, zoals belangrijke muziekfilosofen, mu-

9. George Herbert Mead. 
Mind, Self & Society. Chicago: 
Chicago University Press, 
1962 (1934).

10. Zie bijvoorbeeld Tia 
DeNora, Music in Everyday 
Life. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000.
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ziekpsychologen of muziekpedagogen 11 – inclusief velen die in conserva-
toria werkzaam zijn – zeggen.

Muziek is niet maar één ding. Muziek is altijd veel verschillende dingen 
tegelijk. Het is steeds iets anders voor verschillende mensen op verschil-
lende plekken en in verschillende tijden. Het is altijd veel verschillende 
dingen tegelijkertijd, in steeds verschillende constellaties. Haar karakter 
wisselt voortdurend. Het is alles, altijd, voor iedereen. Ongeacht leeftijd, 
opleidingsniveau, sociaal-economische status, culturele achtergrond, of 
gender. En, moet ik toevoegen, ongeacht stijl of genre. Het is aantoon-
baar niet zo dat klassieke muziek vooral een artistiek verschijnsel is, dat 
rock intrinsiek verbonden is aan peer groups van jongeren, of dat zingen 
in een shantykoor vooral een sociaal – in plaats van een muzikaal – 
gericht verschijnsel. Om een uitdrukking van Dolly Parton (een van mijn 
muzikale helden 12) te lenen: muziek is “a coat of many colors”. Of, zoals 
de theory of practice 13 (de sociale theorie die mijn uitgangspunt vormt) 
zou zeggen: muziek, als alledaags verschijnsel, is ‘rommelig’ en intrinsiek 
hybride. Altijd. En voor iedereen.

12. Is het mogelijk haar niet 
als een held te beschouwen, 
gezien het feit dat ze ooit  
weigerde dat haar compo-
sitie “I’ll Always Love You” 
gezongen werd door Elvis 
Presley, dat ze een Dolly 
Parton-pretpark bezit, en 
dat men beweert dat ze over 
een van haar pruiken gezegd 
zou hebben: “Je zou eens 
moeten weten hoeveel geld 
het kost om er zo goedkoop 
uit te zien”? En dan heb ik 
het nog niet eens over haar 
kwaliteiten als componist     
en zangeres.

13. Andreas Reckwitz. 
‘Toward a Theory of Social 
Practices. A Development 
in Culturalist Theorizing.’     
European Journal of Social 
Theory 5/2 (2002).

11. Bennet Reimer.                   
A Philosophy of Music Edu-
cation. Upper Saddle River: 
Prentice-Hall, 1970.



13 De muzikale Ander - Muziek in culturele context 14

Met dat alles in het achterhoofd zou men 
denken dat de musicus de toekomst vol vertrou-
wen tegemoet kan zien. Muziek is belangrijk voor 
zo ongeveer iedereen, en de variëteit in gebruik en functies van muziek 
in het leven van individuen geeft muzikanten een eindeloze hoeveelheid 
mogelijkheden om met hen verbindingen aan te gaan.

Hoe is het dan mogelijk dat de professionele muziekwereld zich tegen-
woordig zo bedreigd voelt? Hoe is het mogelijk dat musici, en conserva-
toria, moeite hebben om overheden, fondsen en het algemeen publiek 
te overtuigen van het belang van hun potentiële bijdrage aan ieders 
leven? Hoe is het mogelijk dat muziek niet erkend wordt als een van de 
krachtigste ‘humaniserende’ media, een medium dat op zo’n krachtige 
manier het menselijk leven kan bevestigen, verbinden en reguleren, 
maar dat muziek opzij gezet wordt als een nogal onbelangrijk bijver-
schijnsel, als franje van het mensdom?

Het antwoord is simpel. Dat komt omdat wat ik net zei over de drie 
functies van muziek weliswaar empirisch correct is maar cultureel verre 
van algemeen aanvaard. Er is een enorm verschil tussen wat we werke-
lijk doen met muziek in onze rommelige alledaagse levens, en wat 
we ‘officieel’ zeggen te doen of te moeten doen. Er is een enorm 
verschil tussen praktijk en discours, tussen onze ‘manieren-
van-doen’ en onze ‘manieren-van-spreken’, tussen hoe we 
handelen en wat we beweren. 

En omdat onze beweringen natuurlijk ook handelingen zijn 
(we kennen allemaal de kracht van woorden, we weten 
allemaal dat iets zeggen tegelijkertijd iets doen is) ontstaat 
er een onontwarbare knoop die ons vertelt wat de essentie van 
muziek is. Wij onderwaarderen sommige vormen van muzikaal 
gedrag en sommige muziekgenres, en overschatten het belang van 
andere. En als ik ‘we’ zeg, bedoel ik dat ontastbare iets dat we ‘de 
samenleving’ noemen, of ‘onze cultuur’. We hebben niet het gevoel 
dat wij het doen; het wordt gedaan, niemand doet het werkelijk; het is 
discours in Foucauldiaanse zin.

Muziek in culturele context

De essentie van wat ‘onze cultuur’ als de essentie van muziek ziet is het 
volgende: muziek is een specialistisch ambacht; muziek is een artistiek
‘werk’; en muziek is een expressieve uitvoering. Dat is hoe wij naar 
muziek kijken. Dat is de maat waaraan wij muziek, muzikaal gedrag, 
individuen afmeten. Dat is waarop wij muziekbeleid baseren. Dat is wat 
wij zien als de basis van ons muziekonderwijs. En dat is waar het con-
servatorium, de top van onze muziekpedagogische piramide, voor staat, 
en wat zij overdraagt op de professionele musicus die in het conservato-
rium wordt opgeleid.

Ik ben natuurlijk de laatste om te ontkennen dat deze cultureel do-
minante definitie van de essentie van muziek als artistiek-expressief 
ambacht tot prachtige resultaten heeft geleid. Het leidt tot het bestaan 
van Beethoven’s vioolconcert en Bach’s Mattheüs Passie zoals die te-
genwoordig worden uitgevoerd. Het heeft er toe geleid dat Ravi Shankar 
geaccepteerd werd op de westerse podia, dat Lou Reed gezien wordt 
als een Kunstenaar met een grote K, en dat New York jazz in het conser-
vatorium wordt gedoceerd. Want laten we dat niet vergeten: het idee 
dat muziek in essentie een artistiek-expressief ambacht is is cultureel zó 
dominant dat het zich niet beperkt tot klassieke muziek. Het is zo domi-
nant dat het zich uitdrukt in het Concertgebouw maar ook in The Voice 
of Holland.

En daar ontstaan de spanningen. Aan de ene kant is deze definitie 
van “what it means to be musical in this world” 14, van muziek als 
vooral een artistiek-expressief ambacht, geëtst in de genen van 
onze cultuur – het is werkelijk ‘discours’, verborgen, onontkoom-
baar, van niemand maar alomtegenwoordig, een manier van spre-

ken die alleen in het spreken bestaat, bestreden en tegelijkertijd 
aanvaard in die bestrijding 15. Maar het is een discours dat alleen maar 

een deel van onze rommelige en hybride wereld beschrijft. En ik denk 
dat het minder en minder de werkelijke muzikale 
wereld beschrijft waarin veel mensen leven.

Ik wil stellen dat mensen meer en meer hun muzi-
kale leven onafhankelijk van het officiële discours 

15. Harold Garfinkel.           
Studies in Ethnomethodology. 
Cambridge: Polity Press, 1984 
(1967), p. 36.

14. Cavicchi, o.c., p. 97.
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rond muziek als artistiek-expressief ambacht leiden. Mensen doen met 
muziek wat ik eerder beschreef: ze bevestigen zichzelf, ze verbinden zich 
op vele manieren met de wereld, ze reguleren zichzelf. En ze doen dat in 
een variëteit aan manieren die zich niet laat verenigen met het cultureel 
dominante model van muzikaliteit zoals beschreven in het discours van 
de artistiek-expressieve ambachtelijkheid.

Ik geloof dat dát een van de belangrijkste redenen voor de spanningen 
in de huidige professionele muziekwereld is. Aan de ene kant is muziek 
in het dagelijks leven van gewone mensen zo vitaal als het misschien 
nooit eerder was gezien de weelde waarin wij leven en de medialisering 
die muziek heeft ondergaan. Aan de andere kant verbinden mensen zich 
hoe langer hoe minder met het beeld dat onze ‘officiële’ cultuur schetst 
van de essentie van muziek. Voor veel mensen is muziek in hun dage-
lijks leven niet per se een ambachtelijk-expressieve uitvoering van een 
kunstwerk – het is achtergrondmuziek om huiswerk bij te maken, het is 
iets om op te dansen, het is een CD die je kunt verzamelen, het is een 
manier om je ouders dwars te zitten, of een manier om je opnieuw 
met God, je innerlijke zelf, of de gelukkige dagen van je kindertijd te 
verbinden.

Toen ik een zeer gevarieerde groep mensen die in de mooie provincie 
Groningen woonden interviewde over de rol van muziek in het dagelijks 
leven, interviews die plaatsvonden terwijl de discussies over bezuinigin-
gen op kunst en cultuur op hun hevigst woedden, was ik dan ook niet 
verbaasd dat vrijwel niemand die bezuinigingen zelfs maar noemde. 
Het was gewoon een discussie die werd gevoeld als losstaand van het 
muzikale leven van de geïnterviewden. In het dagelijks leven is muziek 
niet alleen, niet uitsluitend, en zelfs niet vooral, Kunst. Muziek is zoveel 
meer dan Kunst. Het is een “coat of many colors”, een duizend-dingen-
doekje, een hoogst eigen manier om jezelf te bevestigen, met de wereld 
te verbinden, en je leven te reguleren. En dat is veel belangrijker.
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Dat alles maakt de plaats van het conservatorium als onderwijsinstituut 
zo interessant. Het conservatorium is niet zomaar een school. Het is niet 
gewoon een instituut waar musici op het hoogste internationale niveau 
worden ‘getraind’, zoals wij – de conservatoria – dat zo graag zeggen. 
Het conservatorium is geen neutrale plek, dat is inmiddels regelmatig 
aangetoond in belangrijk onderzoek 16. Het is ook een plek waar de 
‘officiële’ cultuur wordt gerepliceerd, waar het discours over mu-
ziek als artistiek-expressief ambacht zijn hoogtepunt vindt, waar de 
machtsrelaties in de muziekwereld bij voortduring worden gedefini-
eerd en overgedragen.

Het conservatorium is een prachtige plek, kan ik zeggen, nadat ik er nu 
al langer dan twintig jaar werk; maar het is in potentie ook een naar 
binnen gekeerde plek. En voor jonge musici die professionele musici 
willen worden in de grenzeloze, hybride en rommelige muzikale wereld 
daarbuiten is het in potentie een gevaarlijke plek. Gevaarlijk omdat haar 
reproductieve neigingen aan een beperkt aantal afgestudeerden een 
vliegende start biedt voor een ‘officieel goedgekeurde’ professionele 
carrière maar al die andere minder gelukkige studenten op een ongun-
stige achterstand zet aan het begin van hún carrière.

Dat is een van de bestaansredenen voor ons lectoraat Lifelong Learning 
in Music. Ons lectoraat hoopt bij te dragen aan de mogelijkheden van 
studenten om de wereld in te stappen als een musicus op zoek naar mo-

gelijkheden, op zoek naar verbindingen, op zoek
naar een betekenisvolle bijdrage aan het leven van
al die mensen in de buitenwereld voor wie muziek 
zo belangrijk is. Het lectoraat hoopt in onze stu-
denten een houding te bevorderen die excellent 
professioneel musiceren combineert met een
verlangen om de Ander te ontmoeten. Niet uit-
sluitend op ‘onze’ voorwaarden van het artistiek-
expressieve ambacht, op de bekende manier en in 
de bekende plaatsen die we zo goed kennen: het 
podium en het leslokaal. En ook niet uitsluitend op 
‘hun’ voorwaarden; maar ergens in het midden. 

Het conservatorium in de samenleving

16. Zie o.a Henry Kingsbury. 
Music, Talent & Performance. 
A Conservatory Cultural 
System. Philadelphia: Temple 
University Press, 1988;   
Bruno Nettl. Heartland 
Excursions. Ethnomusicologi-
cal Reflections On Schools of 
Music. Chicago: University of 
Illinois Press, 1995; Rosie 
Perkins. ‘Learning Cultures 
and the Conservatoires.  
An Ethnographically-Informed 
Case Study.’ Music Education 
Research 15 (2013).
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Ergens waar de musicus op zoek kan gaan naar een 
potentieel publiek zonder hen uit te leggen wie hij is 
als ‘product’ in een glossy folder, een kekke website en 
een onkreukbaar muzikaal product. Maar door hen te 
laten zien wat hij te bieden heeft als muzikaal individu, 
en hoe dat relevant kan zijn voor zijn tegenhanger, die 
muzikale Ander.

Dat zie ik als de kern van de opdracht aan de lector ‘New Audiences’, 
een positie die ik vervul sinds 1 januari 2014. De kern: begrijpen waarom 
andere mensen met muziek doen wat ze doen, waarom muziek zo’n be-
langrijke rol speelt in het leven van vrijwel al onze medeburgers; en wat 
wij, als professionele musici, aan die levens kunnen bijdragen.

Veel van de projecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd zijn 
daar voorbeelden van. Ons project waarin we ouderen muziekles gaven, 
bijvoorbeeld, toonde het belang voor mensen om op hun 67e met 
saxofoonspelen te beginnen, en ontkent de waarheid van het in profes-
sionele muziekkringen dikwijls zo simpel geaccepteerde axioma dat het
geen zin meer heeft met viool te beginnen na je achtste. Het stelt grote 
vraagtekens bij de tendens – die de laatste jaren wijd verbreid is – om 
muzikale activiteiten gelijk te schakelen aan ‘talentontwikkeling’ en te 
mikken op ‘professionalisering’. Iedereen die wel eens gekeken heeft 
naar de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie 17 kan alleen 
maar bezorgd zijn over de manier waarop deze ideeën over talent en 
professionalisme hoe langer hoe meer van – om Jürgen Habermas’ 
termen te gebruiken – de systeemwereld door de machtige kanalen van 
muziekbeleid en muziekonderwijs de leefwereld van onze medeburgers 
binnendringen, die – gelooft u mij – honderd-en-een andere redenen 
dan talent en professionalisering hebben om muzikaal actief te zijn.

Het is waarom we een onderzoeksproject uitvoeren waarin de toekomst 
centraal staat van de blaasorkesten in Noord-Nederland. Omdat we zien 
wat er in die sector gebeurt en we ons daar zorgen over maken, en we 
samen met sleutelfiguren uit die wereld de toekomstige dirigenten van 
die orkesten willen voorbereiden op het werken in een context waarin 

die orkesten de belangrijke maatschappelijke rol kunnen blij-
ven vervullen die ze van oudsher hebben vervuld: mensen de 

gelegenheid geven te musiceren, mensen de gelegenheid geven 
anderen te ontmoeten, mensen de gelegenheid geven een muzi-

kaal vervuld leven te leiden, gemeenschappen de gelegenheid geven 
hun hoogtijdagen te vieren.

Het is de reden waarom we de rol onderzoeken die muziek kan spelen 
in het leven van mensen met dementie. Niet omdat we geloven dat 
mensen met dementie Kunst nodig hebben; maar omdat we geloven dat 
door middel van muziek mensen met dementie kunnen laten zien wie zij 
muzikaal zijn. Om zichzelf te bevestigen; een zelf dat voor hen verloren 
is gegaan op allerlei manieren en dat zo krachtig teruggewonnen kan 
worden – al is het maar voor een moment of twee – door muziek.

En het is de reden waarom ik momenteel een onderzoeksproject uitvoer 
naar een shantykoor en er daarom lid van ben geworden. Niet omdat ik 
diep geïnteresseerd ben in de artistieke kwaliteiten van zeemansliede-
ren en shanties – hoewel het zingen ervan me elke dinsdagavond een 
vervulling brengt die ik zonder aarzelen kan omschrijven als een diep 
esthetische ervaring – maar omdat ik wil begrijpen wat nu precies dit 
shantykoor geeft aan mijn mede-leden. Hoe dat koor hen in staat stelt 
zichzelf te bevestigen, te verbinden en te reguleren en zo een volwaar-
dig muzikaal leven te leiden. Zodat ik, uiteindelijk, mijn bevindingen 
in verband kan brengen met wat wij onze studenten zouden kunnen 
onderwijzen in het conservatorium.

17. Zie www.cultuurpartici-
patie.nl.
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Dat, dus, is mijn ‘project’. Kijken naar de wereld alsof iedereen potenti-
eel publiek kan zijn. Nieuw werk creëren voor musici, natuurlijk. 
Maar ook misschien een nieuwe professionele ethiek. Een ‘Ander-
gecentreerde’ professionele muziek-ethiek. Een ethiek waarin we onze 
studenten, onze toekomstige professionele musici, leren denken aan de 
Ander, aan wat muzikaal betekenis heeft in hún termen – die niet altijd 
ónze termen zijn.

Voor het conservatorium – dat ik beschreef als een prachtige maar ook 
als een potentieel gevaarlijke plaats – betekent het de opdracht van 
een radicale openheid. Het betekent een andere manier van kijken naar 
wat lesgeven is, en wat leren is. Het betekent de introductie van nieuwe 
onderwerpen en het openen van nieuwe praktijkvelden.

Het betekent dat we ons verbinden aan die geweldige initiatieven in de 
buitenwereld: aan Music for Life/Wigmore Hall Learning dat werkt met 
dementerenden, aan het intergenerationele songfestival Music Gene-
rations, aan de wereld van de community music, aan het Noord-Neder-
lands Orkest en haar ABBA- en Beatles-concerten, aan nieuwe partners 
in de muziekeducatie.

Ik hoop dat ik de komende jaren bij kan dragen aan die hierboven be-
schreven openheid. Bijdragen aan het serieus nemen van de Ander, zelfs 
als die een heel andere identiteit heeft dan de ‘onze’. Dat ‘project’ staat 
in direct verband met mijn achtergrond als onderzoeker. Een identiteit 
die wordt gedefinieerd door het kijken naar muziek als sociaal verschijn-
sel; door de theory of practice; door etnomusicologie en culturele antro-
pologie; door kwalitatief onderzoek, en in het bijzonder 
etnografie.

Ik beëindig dit essay in die sfeer, met een citaat 
van een van mijn favoriete onderzoekers, de an-

Conclusie

tropoloog Clifford Geertz 18. Het is een citaat dat in de afgelopen jaren is 
uitgegroeid tot een soort persoonlijk motto, omdat het voor mijn gevoel 
een van de belangrijkste noden van onze hedendaagse samenleving 
verwoordt. Ik hoop dat mijn onderzoek helpt

18. Clifford Geertz. Works 
and Lives. The Anthropologist 
as Author. Cambridge: Polity 
Press, 1988, p. 147.


