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Oorsprong en definitie der muziek
Noodzakelijkerwijze is er in de geschiedenis der Aarde een tijdstip geweest, een dag,
een uur, een minuut, waarop het eeuwige suizen of bruisen van den wind voor de
allereerste maal onderbroken werd door een onbekenden klank, door een volmaakt
nieuwe, nimmer vernomen Stem. Ik verplaats mij in gedachte naar die seconde welke
ligt tussen de Grote Stilte en het Eerste Geluid. Ik luister. Ik sidder. Ik ben verrukt
en vervaard. Ontzagwekkend ogenblik.
Ik hoor het eerste blaten van het lam. Ik hoor het eerste fluiten van de pad. Ik hoor
het eerste hinniken van het paard. Het eerste brullen van leeuw en tijger. Het eerste
balken van een ezel. Het eerste blaffen van een hond, knorren van een zwijn, loeien
van een koe, trompetten van een olifant, kwaken van een kikker, miauwen van een
kat, piepen van een muis. Ik hoor het eerste kraaien van een haan, het eerste koeren
van een duif, het eerste tjilpen van een mus, kwetteren van een leeuwerik, huilen van
den uil, den eersten zang van merel, vink, koekoek, kwartel, nachtegaal. Nog honderd,
nog duizend andere. Elk heeft zijn eigen intonatie. Begonnen zij allen tegelijk, op
een morgen, op een avond, die te mooi was om te kunnen zwijgen, of vulden zij
elkaar over afstanden van eeuwen aan tot een koor? Wat doet het er toe? Ik hoor de
eerste stemmen van het Leven. De eerste lucht-trillingen veroorzaakt door wezens
die, genoopt door een geheimen, niet te verkroppen inwendigen drang, hun gemoed,
hun hart luchten, zich vertolken, zich verstaanbaar willen maken.
Ik luister en vraag mij: Wat drijft, wat bezielt die eerste dieren tot hun spraak?
Wat is het karakter van hun taal? Wat moet ik begrijpen?
Het is niet onmogelijk, het is niet moeilijk dit te kennen. Ik vereenzelvig mij met
het dier dat mij zijn kreet toezendt, zijn schreeuw, zijn roep, zijn toon, zijn gezang.
Ik verbeeld mij dat ikzelf dit dier word en ben. Ik zoek naar de gesteltenis waarin ik
zou moeten verkeren om het geluid van dat dier te kunnen voortbrengen met de-
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zelfde echtheid, dezelfde zuiverheid. Ik onderga die gesteltenis en behoef haar slechts
verder te analyseren.
Wat heb ik bemerkt in de klank-uitingen van het Dier, in haar menigvuldige
schakeringen en mengsels van naïef, onbeholpen, burlesk, parodistisch, overmoedig,
dwingend, lokkend, zacht, hard, duister, helder, schaterend of gedempt? Aan het
begin van alle geluid vond ik de eenvoudige, maar overvolle, onstilbare tevredenheid
met het leven, een ongerept vertrouwen in het leven, een groot verlangen, een
machtige begeerte naar het leven. Niet het verlangen, de begeerte naar een wijfje of
naar een prooi. De toon komt van veel dieper, zelfs als hij zorglijk schijnt of triest.
Hij komt uit de opwelling naar een geluk, naar een onbekend maar beloofd, maar
verzekerd geluk, en hij klinkt immer alsof dat dromende streven naar geluk
verwezenlijkt zal worden. Het Dier klaagt nimmer, behalve wanneer het gewond is.
De ganse dieren-klank manifesteert de goedheid van het leven, de instemming met
het leven.
Na het Dier, en te midden dezer buitensporig rijk geïnstrumenteerde animale
symphonie verscheen op de aarde de Mens. Hij was het eerste der geluid-makende
wezens, welks larynx niet een onveranderlijk signaal gaf waardoor het zijn soort
aanduidt. Hij had een strottenhoofd, een tong, een atmosfeer, en was nochtans zonder
klank. Er is ontwijfelbaar in den tijd een minuut geweest waarop de mens zijn eersten
kreet uitstiet. Doch ik kan den mens over dien kreet niet ondervragen als voortgebracht
door een soort. Ik kan hem slechts ondervragen als persoon, en als persoon antwoordt
hij mij niets dan wat ik mij wil fantaseren. Want hij is de eerste der creaturen van
den Scheppenden Geest aan wien de psychische vrijheid geschonken werd, de gave
om alle gewaarwordingen van ziel en lichaam te verklanken in een oneindige
verscheidenheid van geluid, van intonatie, van accent, van bedoeling.
De mens, weerloos, hulpeloos, naakt en onwetend op de aarde verschenen, als een
schipbreukeling tussen klauwen, slagtanden, schubben, schilden, vachten, moest
alles leren, alles ontdekken. Wonderlijk, ontstellend, vervoerend avontuur. Welk een
moed, welk een zielskracht, welk een weergalozen levensdrang moest hij bezitten
om niet te versagen te midden van dagelijkse gevaren en onbegrijpelijke cataclysmen.
Welk een geduld, welk een onwrikbaar geloof. Hij bracht duizenden jaren door met
het leren houwen en slijpen van een stuk silex, zijn eerste werktuig, zijn eerste wapen.
Toen hij een stenen stift had, scherp genoeg om te snijden op de rots,

Matthijs Vermeulen, Princiepen der Europese muziek

11
grifte hij in de donkere holen van Dordogne zijn eerste rendier, zijn eersten oeros en
bizon, zijn eerste meesterwerk.
Om beeldhouwer te worden, etser, schilder, architect, en zelfs schrijver, dichter,
toen het woord was uitgevonden en het schrift, behoefde hij slechts te zien, te
waarnemen, na te bootsen in de omringende wereld. Alles op onze aarde, alles wat
de mens niet schendt, alles is versiering, sieraad, schoonheid, alles is ornament van
onvergelijkbare perfectie, van souvereine intelligentie, de kelk ener bloem, het blad
van een boom, de vleugels van een vlinder, de vorm der dingen, de kleur van het
licht, alles is verrukkelijk Voorbeeld. Hij had slechts te imiteren, te copiëren, en hij
was reeds machtig, hij kon zich reeds eigenaar voelen van het door zijn wil en door
zijn verlangen herschapen object.
Maar de muziek?
Ik plaats mij wederom terug in den tijd, naar mijn verste verleden en maak mijn
geest blank van elke herinnering. Ik weet niets, ik ken niets. Ik sluip door bezielde
wouden, over wuivende steppen. Alom de wildernis en haar verraad. Er zijn geen
goden, noch halfgoden. Er zijn geen satyrs met hun syrinx. Er is geen Apollo met
zijn lier, of met zijn boog. Dat alles moet nog uitgevonden worden en geïncarneerd.
Er is niets dan ik in deze rumoerende eenzaamheid, niets dan ik, die mij tegen beer
en wolf verdedigen moet met de blote vuist. Ik heb geen hut. Ik breng mijn nachten
door in een hollen boom of in een grot. De afschuw van den dood is mijn voornaamste
gemoedsbeweging. Zij drijft mij beurtelings tot onversaagdheid of tot schrik. Het is
een gewijde, plechtige afschuw, vergezeld van de vreemdste verwachting. Ik ben het
enige van alle levende wezens dat zijn doden begraaft. Ik weiger den dood en de
vergankelijkheid. Ik geloof slechts in het leven.
Maar de dood is niet de vroegste ervaring die mij ontstelt en die mij met zulk
geweld doet samenkrimpen dat mijn geperste, opgekropte keel krijten wil, gillen,
schallen. Soms, als ik den geur der aarde opsnuif na den eersten dooi, of na een zoelen
zomer-regen, soms, als ik het gras ruik dat in de verte gemaaid wordt door de muilen
ener kudde ossen, soms, in de warmte van een naderend onweer wanneer de lucht
de ganse huid prikkelt, soms als ik tegenover een vrouw sta, als ik over die vrouw
mijmer, soms, en ik weet zelfs niet waarom, heb ik zonderlinge, wonderlijk strelende
vermoedens, het is alsof ik tintelende vonk word, vuur van den bliksem, straal van
de zon, alsof ik vlammen uitschiet, een brandend bos ben en al wat flonkert
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in den nacht, alsof ik het licht zelf word, het leven zelf. Ik ben over elke smart en
vreugde heen. Ik duizel. Mijn gehele lichaam ziet geen andere redding dan een jubel.
Dat is het uur waarin ik de muziek ontdek, ontdekken moet. Ik heb daarvoor
duizenden jaren nodig. Doch steeds zal het uur terugkeren in mij der onverklaarbare,
wonderlijk strelende, betoverende vermoedens.
Aanvankelijk vind ik geen weg. Ik heb het instinct der nabootsing. Ik luister naar
wat geluid maakt langs mijn horizon. Geen enkele klank evenaart mijn gevoel. Ik
kan fluiten als de lijster, schreeuwen als de pauw, als het hert, loeien als de stier. Het
is mij niet genoeg. Ik wil meer, oneindig meer. Ik vervaardig mij een instrument dat
het koeren imiteert der woud-duif, den zachten, lieven toon van pad en nachtegaal,
het schetteren, schateren, klepperen, trompetten van al wat ik hoor. Het is mij niet
genoeg. Mijn bellen, klokjes, trommen, ratels, gongs, gezoem, getokkel, blijven een
echo van het lokkende woud. En nergens in dat woud gebeurt wat er in mij gebeurt.
Alleen reeds wanneer ik in de handen klap, wanneer ik twee stenen tegen elkaar sla,
alleen reeds wanneer ik loop of spring, juich of jammer, volgens de beweging van
mijn bloed, van mijn adem, doe ik iets wat ik nergens verneem en wat ik in talloze
schikkingen kan wisselen.
Er is geen rhythme in de steppe, in het woud waar ik ronddool. Er zijn hoogstens
vage, schetsmatige aanduidingen van rhythme. Maar ikzelf ben het rhythme, de maat,
het metrum.
Er is geen melodie in wat ik alom opvang met mijn oor. Er zijn slechts
fragmentarische pogingen, aanlopen, uitnodigingen tot melodie. Ik kan gedurende
eeuwen luisteren naar wat ik hoor, nimmer zal ik er iets bespeuren dan een eeuwig
machtelozen aanloop, die, wanneer ik er niet was, nooit zou voleindigd worden.
Ikzelf ben de melodie.
Er is geen samenklank in al het sonore dat mij omringt, noch in het gieren of suizen
van de wind, noch in de geluiden der dieren. Geen spoor van concordantie. Geen
zweem van geordend of ongeordend accoord. Dat accoord moet worden uit mij.
Ikzelf ben dat accoord.
Er is ook geen spoor van vrijheid in wat er rond mij klinkt. Alles ligt gevangen,
geboeid, gekluisterd in zijn eersten, typischen toon. De pad zal immer fluiten gelijk
de eerste pad, het paard hinniken gelijk het eerste paard. Ik breek die kluisters. Ik
ben, ik breng de

Matthijs Vermeulen, Princiepen der Europese muziek

13
vrijheid. Ik ben en breng de eerste, onbegrensde zang. Ik ben en breng in het
geschapene de eerste vrije, nimmer voltooide, nimmer voltooibare hymne.
De muziek is dus een boven-natuurlijke eigenschap van den mens, en van den
mens alleen. Meer dan het woord. Want het woord vertelt den tover van dingen,
gedachten, verlangens en gevoelens. De muziek voert terug naar het verrukkelijke
moment, naar het gloeien, naar het vol-levend, naar het gelukkig zijn, waarin dingen,
gedachten, verlangens, gevoelens ontstonden, gewekt, geboren werden. Zij ontsproot
aan de Natuur voor zoverre de mens behoort tot de natuur. Voor zoverre de mens
alle natuur te boven gaat werd zij door den mens in eigen, goddelijke schepping
toegevoegd aan de natuur.
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Vroegste beginselen en grondslagen der muziek
Ik ben teruggegaan tot de oudst denkbare aanvangen, tot de seconde waarin de eerste
mens vibrerend werd en zong, tot die hemelse seconden welke door alle volkeren,
in alle tijden, en in allerlei fabels, werden toegedicht aan de tussenkomst van een
God.
En ik moest mij wel terug verplaatsen naar die fantastische leegte, toen er nog
niets was, naar het ogenblik dat er onloochenbaar geweest moet zijn, waarin het
zwijgen werd opgeheven door een menselijk gezang. Want het schijnt me logisch
dat er muziek moet zijn alvorens men muziek tot iets kan laten dienen. Philosophen,
geschiedschrijvers en andere geleerden zeggen mij dat de muziek ontstond wijl de
mens haar nodig had voor zijn religieuze plechtigheden, wijl de chamans (de
tovenaars) haar nodig hadden voor hun magische bezweringen, wijl zij zeer doelmatig
was voor het regelen, het disciplineren van collectieven arbeid gelijk het roeien ener
galei, het voortslepen van een zware last, wijl alle levende wezens wanneer zij verliefd
zijn hun wijfje trachten te bekoren met bijzonder gemoduleerde tonen, of wijl de
mens een ingeboren, een physiologische behoefte heeft aan spel en dans. Ik geloof
dit alles gaarne. Doch hoe rudimentair ook het ritueel kon zijn waarmee de mens zijn
eerste doden in de aarde legde, hoe primitief ook de ceremonie waarin hij voor de
eerste maal zich richtte naar de goddelijke kracht, of de hulp inriep, of de bedreiging
poogde af te wenden van welwillende, van kwaadgezinde geesten, en hoe simplistisch
ik mij ook de gebaren verbeeld van de allereerste gezamenlijke menselijke
werkzaamheid (en ik zou hier kunnen opmerken dat de bevers bijv., of de mieren,
of de bijen zeer goed en schrander arbeiden zonder erbij te zingen) - er moet een min
of meer georganiseerde muziek aanwezig, beschikbaar geweest zijn alvorens iemand
eraan denken kon haar voor iets te gebruiken. Toen bijgevolg de muziek werd
aangewend, gebezigd voor wat dan ook, was zij reeds. Zij was misschien, zij was
waarschijnlijk zeer fragmentarisch, zeer schematisch, maar
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zij was. En zij was, zij moet geweest zijn vóór alle utilitaristische toepassing.
Ik ben gedwongen mij nogmaals te werpen in de afgronden van het ontstaan der
dingen. Ik keer terug naar mijn oertijd, naar mijn oervorm. Ik ben een wilde. Ik draag
een vacht, een knots. Ik heb een stem en gebruik mijn stem. Maar de gewone
gewaarwordingen mijner lange dagen nopen mij tot geen enkelen bepaalden,
geaccentueerden klank. Ik murmel, ik grom, in vage, onverschillige intonaties. Wat
gebeurt er echter en wat gebeurt telkens weer wanneer die vreemde, teder-wrede
siddering mij overvalt, wanneer ik loop in den gierenden orkaan, wanneer ik in vollen
gang jaag achter een buit, achter een vijand, de harde en weke, schroeiende siddering
waarin mijn kracht verdubbelt, waarin ik kunnende word, mij koning voel, waarin
mijn ganse wezen zich bevelend rekt naar de verre horizon?
Mijn stem zet uit, breekt open in een roep, een vraag zonder rust, in een vaart
zonder einde, in een signaal van storm, strijd en begeren dat zich millioenen malen
kan en zal herhalen zonder dat zijn klank ooit raakt uitgeput.
Ik beveel dan:
En wat gebeurt er, wanneer ik een prooi naar de keel vlieg, of, hetgeen dikwijls
hetzelfde is, wanneer die prooi mijzelf bespringt, wat gebeurt er telkens wanneer ik
den hoogsten nood of den hoogsten lust tegemoet ijl?
Mijn stem slaat hijgend over in mijn toegesnoerden strot; zij krijt, schreeuwt,
juicht, gilt:
Zij kermt of jubelt, joelt of klaagt een luide, woeste, opperste
smeking, uitrazing van smart of vreugde, van een leed of van een geluk dat geen
verpozing, geen stilling wil noch willen kan, en waarbij zij, in pijn of in genot,
wachtend, luisterend, zoekend, wensend, steeds verlangend en onbevredigd, terugvalt
naar een geluid dat nog bidt of nog gebiedt:
Deze vier tonen heb ik nergens kunnen horen, noch in het woud, noch in de lucht.
Zij wellen op uit mijzelf, telkens als ik een heftigen schok onderga, telkens als de
omringende wereld mij dwingt tot een daad, telkens als een gevaar, een smart mij
dreigt of als een geluk, een vreugde mij wenkt, mij roept.
Deze vier tonen (drie stembuigingen)

zijn on-
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afscheidelijk verbonden aan mijn machtigste en onvermijdelijkste impulsen. Ik kan
hun orde wijzigen. Ik kan ze omkeren en eerst den roep laten klinken, daarna het
antwoord:
, altijd en overal wanneer ik mij bevind in dezelfde
hachelijke of verrukkende omstandigheden komen zij automatisch weerom. Eeuwen
lang. Alom. Bij alle mensen der aarde. Ik zou kunnen zeggen dat hun voortdurende
wederkeer tijdens honderden, duizenden jaren ze in mijn geheugen grifte. Maar neen.
Dat is het niet. Zij behoren mij toe. Zij rijzen spontaan op uit mijn binnenste, telkens
wanneer ik méér moet zijn dan ik ben in mija gewone, kalme doen, telkens wanneer
ik meer moet worden dan mijn alledaagse zelf. Het zijn de vier klanken van wat ik
vaag en gissend noem mijn hart, mijn ziel. Het zijn de vier klanken welke ik uitstoot
wanneer ik beveel, wanneer ik vecht, wanneer ik begeer. Zij zijn mijn eigenste echo.
Alle geluiden welke ik tussen die vier tonen kan verbeelden, eronder of erboven,
lijken mij onderweg te zijn, onbesloten, onbeslist, besluiteloos, zonder noodzaak,
zonder die grote, innerlijke spanning; afhankelijk van mijn keus, van mijn gril. Maar
die vier andere worden mij opgelegd; zij worden mij gedicteerd door dat zeldzame,
geheimzinnige, raadselachtige binnenste van mijn eigen lichaam tijdens de ervaringen
welke het wonderlijk zingend maken. Zij vormen twee verschillende samenklanken
in mijn gehoor, in mijn geheugen, in mijn bewustzijn:
en
Hier keer ik uit mijn voorvaderlijk verleden terug naar dezen tijd en dezen dag,
waarop ik het muzikale phenomeen tracht te beredeneren en te begrijpen.
Met opzet plaatste ik geen sleutels voor de noten welke mij opklonken uit de
menselijke oer-ziel. Ik had zelfs, de zaken strikt historisch beschouwend en
weergevend, geen noten mogen gebruiken en geen noten-balken, zelfs geen accenten
of andere grafische tekens. Want vergeet niet, als gij u helder en tastbaar wilt
voorstellen in hoe hogen graad de muziek een tevens normaal, tevens supranormaal
product is van den menselijken geest, en als gij u een reëel, feitelijk begrip wilt
vormen van haar geleidelijk ontstaan, vergeet dan nooit dat de prehistorische Homo
Faber, die haar grondslagen legde, over geen enkel middel beschikte om andere tonen
voort te brengen dan welke hijzelf voortbracht, en dat er geen enkele mogelijkheid
bestond om de tonen welke hij nergens vond dan in zichzelf,
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te fixeren, te imiteren, te controleren, te meten, te vergelijken met iets hoorbaars.
Vergeet ook niet dat onze zonderlinge voorvader, als 't ware haveloos, naakt en
hulpeloos te vondeling gelegd in een alom en op allerlei wijzen vijandige omgeving,
steeds bedreigd in zijn eigen leven, steeds bedreigd in het leven zijner dierbaren,
(want hij beminde reeds vanaf zijn eersten dag) steeds in 't verweer, steeds op zijn
hoede, steeds op de loer, vergeet niet dat deze deerniswekkende,
bewonderenswaardige, nooitversagende voorvader een in de uiterste mate oplettend,
speurend, sensitief, intuïtief, nerveus, ontvankelijk, om zo te zeggen geniaal wezen
geweest moet zijn, schranderder, listiger, sluwer en dapperder dan al wat hem
belaagde. Het is meer dan waarschijnlijk, het is zo goed als zeker (hoewel ik dit
nimmer zal kunnen bewijzen) dat die onvergelijkelijke voorvader (zijn
wandschilderingen in de grotten van Dordogne zijn inderdaad totnutoe weergaloos)
gezongen heeft alvorens hij een gedachte leerde uitdrukken in georganiseerde spraak.
Men kan nog sporen van dit eerste zingen terugvinden in de accentuatie van alle
oude talen, in de melodisch geïntoneerde zegging waarmee de Romeinen en Grieken
hun redevoeringen en al hun poëzie voordroegen, in de oorspronkelijke
onafscheidelijkheid van vers en muziek. Maar zeker is het, en wetenschappelijk
bewijsbaar, dat hij gezongen moet hebben in deze formule:
of omgekeerd:
vermoedelijk vocaliserend op de klinkers
en den dubbelklinker a, e, o, oe, welke den edelsten gemoedstoestand vertolkten en
welke de rijkste sonoriteit bezitten.
Wat nu zie ik, wanneer ik aan de vier fundamentele, ingeboren klanken van den
vroegsten mens een zin, een betekenis, een melodische, harmonische, tonale of
modale verstaanbaarheid tracht te geven in onze hedendaagse muzikale taal? Ik noteer
ze volgens onze methoden in een rangorde
en bemerk dat
ze ongedefinieerd zijn. Ik kan ze lezen, duiden, begrijpen in verschillende intonaties
zonder hun structuur te wijzigen. In zichzelf hebben zij geen naam. Ik kan ze noemen
gelijk ik wil. Als ik de interpretatie neem welke mij machinaal 't eerst voor den geest
komt, en een zgn. sol-sleutel voorteken
zal zij Dorisch
heten en machinaal zal ik de gapingen tussen de hoofd-klanken zo aanvullen dat
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zij een geleidelijke reeks vormen:
. Ik weet dat ik aldus een
zuiver intellectuele operatie verricht, die mij gesuggereerd kan zijn door mijn
aangeleerde kennis, maar zij is niet in tegenspraak met een historisch feit en bevredigt
mijn atavistisch geheugen, mijn instinct. De vier hoofd-klanken zijn geworden een
kader, een raam, een lijst, wat Aristoteles definieerde als het lichaam der harmonie,
en de verkregen reeks vormt een aaneenschakeling welke in gebruik was bij de
Doriërs en die de Grieken later adopteerden als hun nationale toonsoort, onder den
naam van Doristi.
Ik kan deze cerebrale operatie voortzetten met alle sleutels van ons tegenwoordig
systeem dat groeide uit eeuwenlange menselijke overwegingen. Wanneer ik den
tweeden sleutel neem welke mij machinaal in 't brein komt en ik schrijf, de leegten
werktuiglijk completerend
dan heb ik de toon-serie, welke
na den Doristi het meest gebezigd werd in de Helleense oudheid, en die de Grieken
Ionisti noemden, of ook Iasti, omdat zij in gebruik was bij de Ioniërs. De lezing
verschaft mij de toonsoort der Phrygiërs, welke de Griekse
theoretici classeerden als Phrygisti. Wanneer ik interpreteer
verkrijg ik de gamma welke gezongen werd door de Lydiërs en getiteld Lydisti. Lees
ik
dan hoor ik de serie welke inheems was bij de Eoliërs
en die de Grieken daarom registreerden als Eolisti. Zo ontstaan uit vijf interpretaties
reeds vijf gamma's zonder dat de externe structuur van het Aristoteleaanse kader
verandert en te zamen vormen haar aanvangsnoten de antieke pentatonische
(vijftonige) scala
, gebruikt door een menigte volken en
stammen. De Grieken bezaten nog twee toonsoorten, de mixolydisti:
en de hypolydisti:
welke zij om
obscure reden gemengd en getint achtten, misschien omdat de opeenvolging een
modificatie en lichten troebel veroorzaakte in de grond-formule. De aanvangsnoten
si en fa maakten de pentatonische reeks tot een volledige zeven-tonige
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In dit retrospectieve spel van den geest, dat bevestigd wordt door de feiten, gebeurt
dus de constitutie der zeven oude toonsoorten, alsof de oer-formule, welke resoneerde
uit de borst van den Homo Faber en Homo Sapiens, op zeven verschillende wijzen
gehoord is door zeven verschillende kleine naties van het Peloponesisch schiereiland
en Klein-Azië, die instinctief maar logisch in deze vier klanken een zevenvoudig
gekarakteriseerde zielsuitdrukking legden, een zevenvoudig verschillend ethos,
pathos, of gemoedswaarde. Het is dus zeer waarschijnlijk dat een wording, welke ik
arbitrair doch rationeel construeer, op de meest organische wijze ontstond, aanwezig
was, gegroeid is, als de zeven kleuren van den regenboog of van een kristal in het
witte licht der zon. Want het is volstrekt zeker, dat het gehele muziek-materiaal vanaf
de verste tijden in de natuur voorhanden lag, gelijk vanaf de verste eeuwen de
electriciteit en de atomische energie beschikbaar lagen voor den mens. Maar ook
tegenover de muziek werd de mens geplaatst gelijk tegenover de rest der natuur,
welke zijn roeping hem te doordringen gaf, en om de muziek te ontcijferen moest
hij haar, gelijk de overige natuur, eerst kunnen meten.
De eerste Europeaan, en vermoedelijk de allereerste mens der vijf werelddelen,
die er aan dacht de muziek, een klank te meten, was Pythagoras. Hij leefde in de
zesde eeuw voor Christus, doch wijl hij geen enkel materieel document naliet, wordt
hij, evenals Homerus en een aantal andere van de uitnemendste vertegenwoordigers
der mensheid, door vele geleerden beschouwd als een fabelachtige figuur. Maar of
hij mythologisch was, of een wezen van vlees en bloed, is van weinig belang. Zoals
gedurende de regering van Tiberius zich op de aarde een verschijnsel openbaarde
dat het Christendom bleek te zijn, zo manifesteerde zich omstreeks 600 vóór onze
jaartelling een geestesstroming, welke dezelfde duurzaamheid bezat, en die onder
den naam van pythagorisme een der machtigste impulsen werd van het menselijk
denken. Hij had in de Oudheid een aantal leerlingen die redeneerden op dezelfde
theoretische basis, van welke hij traditioneel als uitvinder gold, en die grote
beroemdheid verwierven als wiskundigen en meetkundigen. Het verschijnsel
Pythagoras is dus volstrekt onloochenbaar, al bezitten wij geen betrouwbare
inlichtingen omtrent zijn burgerlijken stand. Het kan met voldoende nauwkeurigheid
gedateerd worden om van Pythagoras te spreken als van den eerste die op het idee
kwam om muziek wetenschappelijk te meten.
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Wat zag en hoorde Pythagoras in de wereld waar hij leefde en toen hij zijn arbeid
begon? Het Archaïsche en het Oude Rijk der Egyptenaren, waarvan de eerste
geschreven documenten stammen welke een einde maakten aan de prehistorie, en
ook het Midden Rijk behoorden tot een verleden dat onpeilbaar was geworden en
dat wij schatten op veertig, vijftig eeuwen. Het nieuwe Egyptische rijk, toen
Pythagoras geboren werd, telde reeds een bestaan van duizend jaren. Gedurende deze
fantastische, grondeloze lengte van tijd hadden de Egyptenaren de civilisatie geleid
en beheerst der Middellandse zee. Zij vereerden goden in tempels, en met een
liturgische, muzikale pracht welke al wat men op de aarde vinden kon in ordening,
schittering en schoonheid overtrof. Zij hadden ook het geloof dat het leven
hiernamaals onmogelijk mooier, zaliger kon zijn dan het leven op hunne aarde, en
daarom begroeven zij hun doden als levenden, in hun dagelijkse doen. Zij waren de
enigen in de oudheid die zo dachten, en daarom zijn ze de enigen van wie ons een
spoor rest van wat hun muziek geweest kan zijn. In hun mastaba's, hun graven, legden
zij naast de overledenen slag-instrumenten (castagnetten, bekkens), fluiten met drie,
vier, vijf, zes en acht gaten, zelfs een met elf gaten, waarop men onze gehele
chromatische toonladder kan spelen, dubbel-fluiten, tokkel-instrumenten (harpen
met weinig of met veel snaren) en zelfs een trompet. Zij schilderden deze speeltuigen
ook met een zekere nauwgezetheid en in onbederfelijke kleuren op de muren hunner
onderaardse tomben. Al die instrumenten klonken reeds sinds eeuwen toen Pythagoras
op de wereld verscheen. Zonder enigen twijfel drongen hun echo's en de procédé's
hunner fabricatie door tot Griekenland, want Grieken en Egyptenaren onderhielden
een druk verkeer. De legende beweert dat Pythagoras zich in de Egyptische tempels
heeft laten onderrichten. Dit is zeer wel mogelijk doch geenszins nodig. Alom hoorde
hij min of meer Egyptische fluiten en harpen, en kon ze bestuderen, onderzoeken.
Ten overvloede: al had hij niets gekend van de Egyptische muziek, toen hij in de
geschiedenis trad van het menselijk denken was Homerus reeds drie honderd jaar
dood en de verzen van Homerus werden voorgedragen op muziek; de Grieken hadden
reeds al hun fabels van Amphion die de muren van Thebe bouwde, van Orpheus die
de wilde dieren temde met de tonen hunner lier.
De muziek welke Pythagoras ging meten, gelijk men een driehoek of een cirkel
meet, was dus reeds volledig georganiseerd. Maar was hij metterdaad de allereerste
Europese mens, wiens intelligentie
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zich in maten en getallen rekenschap poogde te geven van het geheimzinnige
phenomeen dat klank heet? Tot nader order, en volgens alle waarschijnlijkheid, moet
het antwoord op deze vraag bevestigend luiden. Want onder de duizenden papyrussen
en andere grafische documenten, welke gedurende de laatste twee eeuwen ontdekt
werden in de Egyptische mausolea of andere ruïnes, onder de ontcijferbare
overblijfselen der Elamieten, Chaldaeërs en Assyriërs, heeft men tot nu toe niets
aangetroffen, dat wijst of wijzen kan op enige theoretische, wetenschappelijke
conceptie, waarneming van het geluid, dat uit de tempels opsteeg naar den hemel,
uit de huizen en hutten naar de aarde. Pythagoras was dus de eerste die muziek
gemeten heeft. Zelfs de acoustische berekeningen van Chinezen en Hindoes, voor
zover zij chronologisch met enige zekerheid kunnen worden vastgesteld, dateren
allen na den tijd waarin het pythagorische idee ontsprong uit een menselijk brein.
Welk nu was het materiaal waarop Pythagoras zijn onderzoekingen baseerde?
Nergens bestond een noten-schrift. Nergens bestond een diapason, een vaste
toonshoogte, een norm. Men heeft de Egyptische fluiten zo zorgvuldig mogelijk
nagebootst en laten bespelen door hedendaagse deskundigen. Maar het is niet gelukt
er een toonladder uit af te leiden, of iets wat op een toonladder lijkt, uitgezonderd
die ene fluit met elf gaten. Alle overige staan in een verschillende stemming. De
tokkel-instrumenten plaatsen ons voor hetzelfde raadsel: wij kennen niet de doorsnede,
noch de densiteit (soortelijk gewicht) noch de spanning hunner snaren, de drie
voorwaarden welke het geluid bepalen, en wij zullen ze nimmer kunnen kennen. De
harpen van het Oude Rijk (ongeveer vijf en twintig eeuwen vóór Pythagoras) waren
reeds circa twee meter hoog en droegen zes of acht snaren. In de tomben van het
Nieuwe Rijk heeft men harpen aangetroffen welke twintig snaren telden, vervallen,
helaas, in stof. Er waren ook kleine, portatieve harpjes, welke later onze cither en
guitaar zijn geworden. En 't is mogelijk dat de Egyptenaren op deze instrumenten
een toonladder speelden. Maar 't is ook mogelijk dat zij slechts enkele min of meer
geordonneerde intervallen erop uitvoerden. Men heeft in de Egyptische ruïnes
handleidingen ontdekt over akkerbouw, financiën, krijgskunde en nog andere dingen.
Onder de ontelbare teksten echter welke spreken over muziek, vond men er geen
enkele die het bestaan aanduidt ener muzikale theorie. Alle muziek vóór Pythagoras
schijnt zuiver empirisch be-
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oefend te zijn geworden, op den tast, instinctief, uitsluitend geleid door de ervaring.
Wie ook Pythagoras geweest zij, in dezen sonoren chaos trad hij op als stichter
van orde. Hij nam een koord en spande het op twee vaste kammen, zodanig dat het,
wanneer men het aanraakte, klinkend werd. Hij tokkelde het koord (want de manier
van klinkend-maken ener snaar door middel van aanstrijken was in de wereld der
Middellandse zee onbekend) bracht een toon voort en gaf hem den naam van No. 1.
Hij redeneerde zeer eenvoudig (simplistisch gelijk alle grote geesten) en vroeg zich:
Welke is de eenvoudigste verdeling welke ik maken kan van dit koord? Natuurlijk
de helft. Door middel van een verschuifbaren kam verdeelde hij het koord in twee
gelijke delen en bracht een toon voort aan welken hij den naam gaf van No. 2. Hij
beluisterde dezen nieuwen toon en bevond dat hij bijna eensluidend klonk, in een
volmaakte harmonie stond met No. 1, en enkel hoger was. Met opzet spreek ik hier
niet van trillingen en leid ik uit dit eerste experiment geen enkele onzer moderne
physische wetten af; dat bijv. het aantal trillingen ener snaar in omgekeerde
verhouding staat tot haar lengte. Want noch Pythagoras, hoe grote geest hij ook was,
noch een der Ouden der onmetelijke periode welke ligt tussen het verschijnen van
den mens en het verschijnen van Galileï die den slinger ontdekte1, heeft de
aanwezigheid gekend of vermoed van longitudinale of transversale trillingen, en ik
heb daarom geen recht de experimenten van Pythagoras uit te drukken in deze
hedendaagse termen.
Hij vroeg zich toen: welke is, na dit ½, de eenvoudigste verdeling welke ik maken
kan van mijn koord? Het antwoord kon niet anders luiden dan ⅓. Pythagoras verschoof
dus zijn verplaatsbaren kam naar het derde gedeelte zijner snaar, tokkelde, bracht
een toon voort, en luisterde. Hij gaf dezen toon den naam van No. 3 en het scheen
hem toe dat ook deze No. 3 in een bijna perfecte verhouding, onovertrefbare
concordantie stond tot No. 1.
Hij ging verder en stelde zich de vraag: welke is, na dit ⅓, de volgende, simpelste
verdeling van mijn koord? Natuurlijk ¼. Hij mat dus zo nauwkeurig mogelijk het
vierde gedeelte zijner snaar, verschoof zijn kam naar dit punt, tokkelde, hoorde een
nieuwen klank en onderzocht wat hij beluisterde met de verrukking van een God die
ene wereld schept. Want ook deze vierde verdeling bracht

1

Welke aan 't begin staat van de gehele theorie der trillingen, inbegrepen die van het licht.
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een toon voort die in volmaakte, weergaloze harmonie stond tot No. 1. Aan de vier
verschillende en toch eensluidende klanken gaf hij den familienaam van symphonieën,
d.w.z. samen-klinkers.
In modern notenschrift uitgedrukt had hij de formule verkregen van

te lezen in een sleutel naar verkiezing1.
Pythagoras keek rond zich, luisterde naar wat hij getokkeld, gezongen hoorde in
de tempels, in de paleizen, huizen en hutten zijner wereld, en van overal echode hem
de formule 2. 3. 4 als weerklank van altijd énen grondtoon. En als hij had kunnen
luisteren tot in de tempels, paleizen, huizen en hutten van Hindoes en Chinezen dan
zou hij wederom en immer de formule 2. 3. 4 vernomen hebben, als echo van een
onveranderlijken eersten klank.
Toen hij gekomen was bij No. 4 had Pythagoras verder kunnen gaan tot 5, tot 6,
enz. Hij deed 't niet. En sinds wij het physieke phenomeen van den klank kennen in
zijn gehelen omvang (die de arithmetische voortzetting is van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
etc.) vragen wij ons af: waarom bleef Pythagoras stilstaan terwijl hij zo goed op weg
was?
Twee hypotheses kunnen gevormd worden om dit zonderlinge raadsel op te lossen.
Men kan veronderstellen dat Pythagoras nergens in de hem omringende (zingende,
tokkelende) wereld den klank van No. 5 gehoord heeft, die onze hedendaagse grote
terts is. En men kan zich verbeelden, wanneer hij No. 5 vernam, bijv. in de signalen
der krijgshaftige trompet welke onmogelijk een anderen toon van haar grondtoon
kon voortbrengen dan onze grote terts, dat die No. 5 bij hem automatische,
onafweerbare gedachten-associaties opwekte van discordantie, dissonantie, verstoring,
verbreking der fundamentele eenheid. Het is een feit dat de gehele Oudheid, zowel
de gewone, zingende mens als de geleerde philosooph en rekenaar, de natuurlijke
grote terts, instinctmatig, in zijn diepste binnenste, nimmer heeft kunnen aanvaarden.
De antieke mens heeft No. 5 niet gehoord. Hij heeft zich gedurende tientallen eeuwen
tegenover dezen klank verhouden alsof de constitutie, de inwendige bouw van zijn
oor voor deze intonatie ontoegankelijk was, alsof zich, 't zij in het uiterst
gecompliceerde, gedeeltelijk nu nog onbekende oor-mechanisme eerst een geleidelijke,
eeuwendurende evolutie en verfijndere bewerktuiging moest ontwikkelen, alvorens
in de twaalfde

1
behalve
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eeuw na Christus No. 5, de natuurlijke grote terts, waarneembaar, aanvaardbaar en
duldbaar kon worden voor het menselijk gehoororgaan. Ik waag deze biologische
verklaring van een overigens ondoordringbaar muzikaal geheim omdat zij mij de
enig plausiebele lijkt. Doch daar elk verificatie-middel ontbreekt, want alle vroegere
oren vervielen in stof gelijk alle vroegere snaren, is zij onbewijsbaar.
Ik kan eveneens veronderstellen dat Pythagoras met voorbedachten rade No. 5
nergens heeft willen horen. Hij was immers niet enkel wiskundige en meetkundige,
maar tevens, en in de eerste plaats, theoloog, uitvinder van een goddelijk systeem.
Het voornaamste zijner dogma's leerde dat alles besloten lag, dat alles - Schepper,
werelden, geest en materie, ziel en lichaam, intellect, kennen, weten, voelen - dat al
het mogelijke en denkbare bevat was in de verhouding 1. 2. 3. 4, in het quaternarium,
wat de Grieken noemden de tetractis. Om te begrijpen, of liever om enigermate te
benaderen welk een mystieken, dwingenden invloed de cijfers 1. 2. 3. 4 gedurende
meer dan duizend jaren uitgeoefend hebben op de oriëntering van het menselijk
intellect, moet men de commentaren lezen, die Hiërocles van Alexandrië in de vijfde
eeuw onzer jaartelling nog maakte op de Gulden verzen, het Carmen Aureum, den
edelen levensregel der Pythagoraeërs, waarvan de redactie werd toegeschreven aan
Pythagoras. Het was onmogelijk in de wereld-conceptie, in het goddelijk systeem
der Pythagorici, om de 4 te overschrijden. Zij plaatsen ons daarmee voor een ander
historisch feit, dat wij hier niet hebben te onderzoeken, maar dat wij kunnen
karakteriseren in deze uitdrukking: wat toenmaals niet bereikbaar was voor de natuur
was evenmin bereikbaar voor de theologie. Natuur en theologie liepen parallel.
Dit alles is zeer merkwaardig en mysterieus. Zo eenvoudig Pythagoras en zijn
school maten en rekenden tot de 4, zo ingewikkeld begonnen zij te meten en te
rekenen vanaf dit cabalistisch getal. De één-koord, het monochord van Pythagoras,
dat de sonometer is geworden der moderne acoustiek, openbaarde de verhoudingen
1, , , , voor unisono, octaaf, quint, quart, en , voor grote terts en kleine terts,
hetgeen zeggen wil dat, wanneer ik twee gelijke en gelijk-gespannen snaren tot
klinken breng waarvan de ene 50 cm en de tweede 40 cm lang is, zij te zamen in een
klank-verhouding staan welke den naam ontving van grote terts, wat op 't zelfde
neerkomt als te zeggen in hedendaagse termen: wanneer de ene snaar in dezelfde
tijdsruimte vijftig trillingen maakt, terwijl een andere snaar
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veertig trillingen maakt, zij tezamen een klank voortbrengen welke grote terts heet.
En de grandioze eenvoud der structuur van hetgeen wij tegenwoordig een klank-atoom
zouden kunnen noemen, was niet aan de rekenende Pythagoraeërs ontsnapt. Archytas1
had zeer goed gezien dat de quint, of , een optelling is van een grote en een kleine
terts, of van en . En toen hij deze intervallen optellend volgens den regel der
vermenigvuldiging van breuken, waarbij men de gezamenlijke noemers en tellers
vermenigvuldigt, becijferde:
en toen hij, een terugwaartse operatie verrichtend, en van de quint een grote terts
aftrekkend, (wat geschiedt volgens den regel der deling van breuken, waarbij men
de gedeelde breuk vermenigvuldigt door de omgekeerde delende breuk), toen hij
becijferde:

en toen hij, van de quint een kleine terts
moetende vinden, becijferde:

aftrekkend, dus een grote terts

, toen heeft hij zonder enigen twijfel geconstateerd met verbazing, ik denk zelfs met
verrukking, dat een logische verhouding van een voudige cijfers muziek is en dat
muziek een cijfer is.
Waarom dan constateerden deze musicerende philosophen niet onmiddellijk onze
harmonische toonladder, waar de grote en de kleine terts hare nauwkeurige
arithmetische waarde hebben?
Enerzijds zaten de Pythagoraeërs gevangen in hun dogma van de mystieke tetractis
1. 2, 3. 4, welke alle mogelijke getallen en alle mogelijkheden van getallen behelsde,
anderzijds druisten hun logische becijferingen in tegen de muziek welke hun
allerwegen opklonk uit de wereld van hun tijd, een muziek die geboren was, die zich
gevormd had buiten alle geleerde berekeningen om.
Sinds mensenheugenis immers hadden de Griekse Kitharoden hun lier gestemd
op de formule der vier tonen welke ik in 't begin van dit hoofdstuk psychanalytisch
heb getracht te doorvorsen, en

1

Archytas, tussen 430 en 360 voor Christus. Pythagorisch philosooph, geboren te Tarente,
tijdgenoot en vriend van Plato. Deze wijsgeer was tegelijk wiskundige, sterrekundige,
staatsman en generaal. Hij geldt als de uitvinder der schroef, der katrol, der ratel, en als auteur
van verschillende geometrische ontdekkingen. Hij kwam om bij een schipbreuk op de kust
van Apulië.
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die zonder twijfel nog andere interpretaties toelaat, doch die alle van dezelfde orde
zullen zijn en denzelfden psychologischen inhoud zullen bezitten. Deze formule:
welke Aristoteles, ongeveer drie eeuwen na Pythagoras,
definieerde als het lichaam der harmonie, werd structuraal geregeerd door de
wiskundig volmaakte intervallen van octaaf, quint en quart, 2. 3. 4. Welke der vier
tonen kon hier No. 1 zijn dezer reeks? De kitharisten, die sinds duizenden jaren
empirisch te werk gingen, hadden het zich nimmer afgevraagd. Maar zij stemden
hun instrumenten alsof zij het antwoord der Pythagoraeërs reeds gehoord hadden,
en de Pythagoraeërs zeiden: de dominerende toon, de grondtoon, No. 1 dezer reeks

is:

omdat zij haar wiskundig niet anders konden aanvaarden dan

voortkomend uit:
Zij regelden bijgevolg al hun berekeningen
naar dezen grondtoon.
Die la ontving bij de Grieken den naam van mesos (wat in 't midden ligt) en behield
deze plaats en hare functie van diapason tot op onzen dag. En daar de la 1 was, moest
de hoogste mi der lengte zijn, uitgaande van 1, welke een gegeven snaarlengte
voorstelt:

Welke was, deze la de grondtoon, de gegeven lengte blijvend, de eerstvolgende,
meest-eenvoudige, meest-volmaakte verhouding? Zonder twijfel de quart of
wier lengtemaat is .
Welke was daarna, op dezelfde logische wijze redenerend, de meest natuurlijke,
aannemelijke voortzetting? Het was de benedenquint dezer

. Hoe wordt,

wanneer
is, een quint verkregen? Eenvoudig door de te
vermenigvuldigen met het cijfer der nederwaartse quint dat is. Zij vermenigvuldigden
dus

en verkregen of

. Daar de volgende meest aangewezen

verhouding wederom de quart was, vermenigvuldigden zij
voor de

en verkregen

. Uitdeze leidden
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zij een dalende quint

af, cijferden

. Zij hadden toen nog slechts de
verhouding der stijgende quint staat tot de
dus

en verkregen de
te berekenen, die in
. Zij vermenigvuldigden

en verkregen . Zo vormden zij de dalende diatonische toonladder

en de snaar-afmetingen:
Deze getallen geven in lengte-maten de verhoudingen weer van elken toon tot zijn
mesos, zijn centraal-toon la. Toen de Pythagorici de werkelijke intervallen, de
toonshoogten wilden kennen die deze klanken scheidt, en verbindt, deelden zij elk
der lengte-verhoudingen door de lengte-verhouding welke haar voorafgaat, dus de
langste door de kortste, de laagste noot door de hoogste, en ook in deze
zuiver-wiskundige operatie werden de cijfers wederom muziek.
Zij rekenden dus, en dit werd hun nationaal-Griekse, Dorische toonladder:

Zij zagen dat de twee helften der toonladder (de twee tetrachor-
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den) elkaar volkomen gelijk waren, alsof zij elkaar herhaalden:

Zij zagen eveneens dat men ter verkrijging dier toonshoogten kon uitgaan van
onverschillig welke snaar. Zij namen de hoogste mi tot lengte-eenheid en becijferden
als volgt:

Deze toon-reeks:

bracht een nog groter complicatie der klankverhoudingen, tot uitdrukking komend
in getallen. Dit is onloochenbaar. En voor onze begrippen schijnt dat onpractisch.
Maar welk een intellectuele pracht, staatsie, souvereine schoonheid (als de regelmaat
van het firmament) in de ordening, in de onderlinge verwantschap, in het evenwicht,
en in de betekenis van klank, inhoud van klank, welke die logische, eenvoudige
groepen van cijfers bevatten, vertolken, versluieren en onthullen!
De Griekse toonladder onderscheidt zich van de Middeleeuwse en tegenwoordige
toonladders door de nederwaartse richting waarin zij zich beweegt. De Grieken
inderdaad konden de toonladder niet anders zien dan in dalende lijn. Er zijn drie
redenen om de eigenaardigheid dezer plastische voorstelling te verklaren. Zij is de
symbolische uitdrukking ener psychologische tendentie. De geest der Grieken was
georiënteerd naar de Aarde. De geest der Middeleeuwers, evenals de torenspitsen
hunner kathedralen, was georiënteerd naar de verten van het uitspansel. Naast deze
psychologische motivering der dalende beweging zijn er nog twee technische. Daar
de
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leidtoon, de voorlaatste halve toon welke in een scala naar het rustpunt, den grondtoon
voert, in de laagte lag, kon de grafische vorm der toonladder logischerwijze niet
anders verbeeld worden dan door een dalende figuur1. Vervolgens was het mechanisch
onmogelijk de toonladder anders te construeren dan in nederwaartse beweging, toen
de Pythagorici uit de klanken der onveranderlijke formule, welke hun bouw-materiaal
was
de la kozen als uitgangspunt, en moesten kiezen, wijl
deze grond-toon hun allerwegen opklonk uit de omringende muziek. Op deze la
immers kon rationeel slechts volgen de re. Pas vijftien eeuwen daarna kon in dezelfde
formule de mi genomen worden als uitgangspunt, en uit deze verwisseling van
grondtoon resulteerde even logisch, even organisch, gelijk wij later zullen zien, de
opwaartse lijn, de stijgende toonladder.
Er schuilt in het uitgangspunt der pythagorische besommingen niet de geringste
willekeur, en het wonderlijke is, dat uit eenvoudige, primitieve lengte-metingen ener
snaar niet enkel een bruikbaar muziek-systeem werd afgeleid, doch tegelijk een
muziek-systeem dat zonder enigen twijfel gedurende vele eeuwen gecorrespondeerd
heeft met de praktijk, en deze praktijk vernuftig eerst wettigde en daarna bevestigde.
Want nadat eenmaal de Pythagoraeërs becijferd hadden, hebben hun volgelingen
gedurende bijna tweeduizend jaren niet anders meer becijferd dan op de basis der
Pythagoraeërs.
Er schuilt in die besommingen daarentegen een niet geringe oorzaak van
verwarring, welke aan de rekenende philosophen niet ontsnapt is. Want zij zagen
even goed als wij dat de grote terts, die zij aldus verkregen en welke zij diton noemden
(of de som van twee hele tonen), gevoelig verschilde van de natuurlijke terts en
veel minder eenvoudig was. Daar hun hele toon telde, moest hun grote terts (diton)
zijn. Het verschil tussen natuur-terts en rationeel berekende grote terts
bedroeg dus:

Wanneer men een snaar neemt van 1 m lengte, die onder een zekere spanning de do
voortbrengt, dan mat de pythagorische mi 80 cm, de natuurlijke mi daarentegen 81
cm, wat een aanzienlijk en gemakkelijk

1

Dit heeft de Middeleeuwers, gehoorzamend aan tegenovergestelde psychologische tendenties,
niet belet de Griekse toonladder reeds te noteren in klimmende richting.
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hoorbaar onderscheid oplevert. Tezelfder tijd was hun becijferde kleine terts, welke

zij verkregen tussen de
en de
natuurlijke kleine terts . En rekenend:

, kleiner dan de

vonden zij wederom hetzelfde verschil, dat den naam kreeg van syntonisch of
didymisch1 comma.
Zulke aldus verworven tertsen waren onbruikbaar als ‘symphonieën’, d.w.z. als
samenklinkers, als consonanten. Zij waren niet verenigbaar in de volmaakte quint
en konden nimmer een zuiveren drieklank vormen. Maar zij bezaten een hoge,
intellectuele schoonheid. Die onevenheid , de Pythagoraeërs vonden haar overal
terug. Zij had iets eeuwigs, als de onenigheid van geest en stof. In vele arithmetische
formules, die immer snaren-lengten, dus klanken waren, verscheen zij op den horizon
van het denken als een magisch getal. De Pythagoraeërs hadden een groten helen
toon en de latere zeventiende-eeuwse physici een kleinen helen toon en het verschil
tussen beide bedroeg:

Er was een grote pythagorische sext naast een natuurlijke grote sext en hun
verschil was:

Er was een grote pythagorische septiem
en hun verschil bedroeg:

naast een natuurlijke grote septiem

Wanneer de Pythagoraeërs de ganse rij doorliepen ener ideeëlgedachte reeks van
stijgende octaven, parallel gaande met de ganse klimmende rij der zuivere quinten,
wanneer zij deze beide muzikale voorstellingen transformeerden in een gelijkwaardige
wiskundige afbeelding, en toen zij, het cijfer der octaaf 2 zijnde,

1

Naar Didymos, Grieks grammaticus en theoreticus, geb. 63 v. Chr. te Alexandrië, en tijdgenoot
van Cicero.
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het cijfer der quint 3 zijnde, voor die wiskundige afbeelding der dubbele reeks van
octaven en quinten een dubbele geometrische progressie moesten kiezen, de ene voor de octaven - in de verhouding 2, de andere - voor de quinten - in de verhouding
3, en dus berekenden voor de octaven:
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536,
131072, 262144, 524288,
En voor de twaalf quinten:
1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049, 177147 531441, dan zagen
zij dat de eindpunten van beide reeksen nimmer konden samentreffen en dat de
twaalfde quint van do1, welke si is, nooit gelijkluidend kon zijn aan de do van het
uitgangspunt, doch dat die twee klanken verschilden in de proportie:
het zgn. pythagorisch comma, waarin zij met een geringe nuance het syntonisch (of
didymisch) comma terugherkenden.
Zij vonden hetzelfde cijfer wanneer zij van de eerste do stegen naar de hoogste si
langs een ladder van pythagorische grote hele tonen

hetgeen gaf
en zij behoefden de uitkomst dezer som slechts te delen
door 2 (verhouding van 1ste do tot si ) om te verkrijgen:

Als zij drie pythagorische tertsen aaneenschakelden

hetgeen gaf

, vonden zij hetzelfde cijfer, want

wat gedeeld

door 2 wederom oplevert

1

In quinten en quarten (die omgekeerde quinten zijn):
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En zonderlinger nog: wanneer zij het verschil hadden kunnen berekenen tussen den
pythagorischen halven toon en wat vijf en twintig eeuwen later de halve toon
zou worden der moderne physici, dan hadden zij verkregen:

Het zijn deze getallen-ordeningen, grandioos-eenvoudig en tegelijk
grandioos-gecompliceerd, nimmer willekeurig, nimmer gefantaseerd, maar volgens
de strengste wiskundige logica, voortvloeiend uit de gewijde formule 1. 2. 3. 4, gelijk
al wat wij aanschouwen en beminnen is voortgekomen uit het ene begin, het zijn
deze sublieme getallen-verhoudingen, die Pythagoras, Pericles, Plato, Aristoteles
verrukten wanneer zij aan muziek dachten, en die Pindarus, Aeschylus, Sophocles
vervoerd hebben wanneer zij hunne muziek componeerden.
Op hun theologisch dogma (de tetractis) en luisterend naar het geluid dat uit de
omringende wereld tot hen opklonk, hadden de Pythagorici een nationale toonladder
geconstrueerd. De zes andere uitheemse (‘barbaarse’) toonsoorten, afgeleid uit de
primordiale klanken
hebben zij in een organisch verband
gebracht tot hun nationale, Dorische scala, welke het centrum, de basis, bleef van
alle tonale mogelijkheden, als een zelfde middelpunt van verschillende cirkels. Toen
de zangers, de kitharisten, de virtuozen van keel en lier, de intervallen der twee
onwrikbare tetrachorden
instinctief, expressief, creatief
gingen vullen, overbruggen met diverse combinaties van halve tonen
of:
en zelfs in kwart-tonen,
waarvoor de oude Grieken reeds tekens bezaten, want de Hellenen der Olympische
Spelen (voor wie Aristophanes zeer grove grappen maakte), hadden een buitengewoon
fijn gehoor en een sensitief gemoed, toen virtuozen immer nieuwe raffinementen
ontdekten in een chromatische en een enharmonische vulling der tetrachorden, immer
nieuwe, subtielere zenuwen verleenden aan het onveranderlijke lichaam der harmonie,
keurden rigo-
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ristische philosophen als Plato deze inventies af. Zij veroordeelden ze als symptomen
van ontaarding. Maar de Pythagorici, steeds luisterend naar het oneindig geruis der
wereld, namen hun éénsnaar, hun monochord, en becijferden alle hoorbare variaties
te midden van dat ‘lichaam’ in exacte maten en getallen. Die spitsvondigheden der
virtuozen waren onuitputtelijk en 't heeft geen belang ze hier in cijfers weer te geven.
Zij bewezen dat alles mogelijk, denkbaar, uitvoerbaar en aannemelijk was in het
onverzettelijk geraamte. Dit geraamte kan worden uitgebouwd naar boven, naar
beneden, in een omvang van vier tetrachorden, twee octaven, het kreeg den naam
van groot volmaakt systeem en bevatte alle toonsoorten. Het kon in zijn middelpunt
(door verlaging van si in si ) voorzien worden van een modulerend mechanisme,
dat transposities veroorloofde welke wij overgangen naar de onderdominant zouden
noemen. De vorm zelf echter, vastgelegd in 1. 2. 3. 4, bleef onveranderlijk,
onaantastbaar. Gedurende bijna twee duizend jaar na Pythagoras zal hij niet gewijzigd
worden.
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De zang der eeuwen
Hoe is de muziek geweest welke eerst de Pythagoraeërs tot hun berekeningen aanzette,
hoe was de muziek voor welke de pythagorische cijfers daarna wet en regel werden?
Wij weten het niet. En nooit vermoedelijk zullen wij het weten. De mens, dikwijls
dwaas, heeft zo goed als niets daarvan kunnen bewaren.
Deze muziek, toen zij leefde, verrichtte wonderen, waaraan de vroegere mensen
geloofd hebben, waaraan ze slechts konden geloven omdat zij ze bijwoonden, of
mogelijk achtten, doch die wij, modernen, met heel het apparaat van orchesten, koren
en technieken welke wij verwierven, ons niet eens meer durven verbeelden.
De oudste tekening van een muzikaal tafereel, daterend uit het Archaïsche
Egyptische tijdperk (ongeveer zes duizend jaar geleden) stelt een jongen man voor,
vermomd als vos, die fluit of schalmei speelt, omringd door een wilden stier, een
giraffe en een steenbok, welke naar hem luisteren. Het is dus geen verzinsel wat
klassieke auteurs vertellen van sommige Afrikaanse volken, die op jacht gingen met
muziek, de dieren naar zich lokkend met melodischen klank. Langs de ganse Zuid-kust
der Middellandse zee, tot aan Tunis, heeft men afbeeldingen gevonden van Orpheus,
die leeuw, tijger, jakhals, hyena, arend, panter bedwingt met zijn lier. Het was in
deze verre tijden, toen legenden werkelijkheid waren, dat ook de eerste
slangenbezweerder zijn kunst heeft uitgeoefend. En wat riskeerde niet de mens die
voor 't eerst een dodelijk beest tegemoet trad met een fluit, en welk een vertrouwen
moest hij hebben in de macht zijner tonen! Maakte hij dezelfde muziek, die men
tegenwoordig nog hoort, zoals geleerden gissen dat de hedendaagse derwischen zich
in extase dansen op een muziek welke zij erfden van de Grieken, toen Byzantium,
waar de antieke muziek had voortgeleefd, veroverd werd door de Turken? Wij zullen
't nimmer weten. Want tussen de ruïnes van Egypte, Elam, Chaldaea, Assyrië is nog
geen spoor ontdekt van een muzikale notering, en uit het feit dat men op hun
muurschilderingen en andere documenten, welke mu-
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zikale handelingen voorstellen, nooit een der spelers van een blad ziet lezen, mag
worden afgeleid dat in Memphis, Babylon, Ninive, Susa, waar het leven doorweven
was met muziek, het notenschrift onbekend bleef vanaf de stichting dezer rumoerige
en doorluchtige rijken tot aan hun ondergang. Maar de muziek dier verzonken eeuwen
bezat niet enkel een temmende, een veroverende kracht. Zij was ook helend, stillend,
verzachtend. Homerus, de meest positieve der dichters, een der zeldzamen die volgens
Huxley de ‘Gehele Waarheid’ zei, Homerus geloofde dat men het bloed van zware
wonden stelpte met een gezang. Pindarus, een andere poëtische realist, die voor
athleten en wagenmenners onsterfelijke kransen vlocht met oden, zei, dat Esclepios,
zoon van Apollo, de zieken genas door ze te omwikkelen met lieflijke muziek. En
Plato nog, die meende dat de dichters verbannen moesten worden uit een ordelijken
staat, beschouwde de melodie als een doeltreffende artsenij voor de kwalen van het
lichaam en den geest. De overtuiging dat muziek psychische energieën voortbracht,
en dat deze energieën nuttig aangewend konden worden, ligt niet enkel ten grondslag
aan verscheidene fabels, doch grote en critische intelligenties der Oudheid hebben
diezelfde mening uitgesproken in tientallen teksten.
Wij kennen niets meer van deze muziek, waarmee volgens de mythologie de
snelvoetige Achilles werd opgevoed door den centaur Chiron, en waarmee later,
volgens de historische realiteit alle vermaarde mannen zijn opgevoed van het oude
Hellas, dat aan de mensen de geometrie leerde, de wiskunde, de schoonheid en het
denken. Wij kennen niets, zo goed als niets meer van al die zingende energie. Wij
kunnen nauwelijks nog vermoeden hoe de lier bespeeld werd, met welker klanken
de centauren een held vormden, en waarvan de ongeschonden afbeelding
teruggevonden is onder de as van Herculanum. Wij weten hoe men die lier stemde:
met schroeven gelijk wij onze viool. Wij weten echter niet hoe men haar tokkelde.
Zij hing gewoonlijk met een riem om den schouder. De rechterhand van den speler
beroerde de snaren met een plectron van hout of van ivoor in den vorm van een
boomblad. Maar wat deed ondertussen de linkerhand? Saint-Saëns veronderstelde
dat de rechterhand met het plectron over al de snaren gleed, terwijl de linkerhand
die snaren dempte welke niet mochten klinken, volgens de primitieve methode welke
op den huidigen dag nog wordt toegepast door de stationnair gebleven nakomelingen
van het Pharaonische Egypte. Het artistieke effect dezer techniek echter is voor onze
oren dermate
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ontgoochelend, dat ons verstand die hypothese als onaannemelijk afwijst. Want hoe
moeten wij een dergelijk gekras combineren met de welluidendheid der Griekse
verzen die steeds gedeclameerd werden met de lier, die onafscheidelijk waren van
de lier? Welke educatieve, morele, ethische waarde te verbinden aan zulk rudimentair
gejengel? Hoe Apollo, Orpheus, Amphion en het enthousiasme der Olympische
Spelen, dat gedurende een millennium de antieke hemels deed vibreren van gejuich,
in symmetrischen samenhang te brengen met een instrument welks expressieve
vermogens ons zo deerlijk beperkt schijnen? Hoe te verklaren dat er in het elementair,
monotoon en geenszins perfectibel geschraap der huidige fellah's aesthetische bekoring
en voldoening kon liggen voor een geraffineerd decadent als Nero? Hoe te verklaren
dat Vespasianus, beroemd om zijn zuinigheid, aan een lier-virtuoos
millionnairs-honoraria uitkeerde, gelijk een Romeins historicus bericht? En hoe te
verklaren, dat de nog half-barbaarse Merovingische koningen van Frankrijk, Clovis
en Chilperic, toen de gehele Grieks-Romeinse civilisatie in West-Europa verbrand,
verwoest, uitgemoord was door de vandaalse Germanen, en toen er gedacht moest
worden aan wederopbouw, leerlingen lieten vormen door de enkele lier-spelers die
aan de verdelging ontsnapt waren? Nog in de zesde eeuw na Christus dus en voor
de oren van een Chilperic, had het instrument van Apollo en Orpheus genoeg
eigenschappen om het te verkiezen boven de harp van Keltische barden en Noorse
skalden. Feiten als zulke en een aantal andere, te veel om te citeren, bewijzen dat de
techniek der lier geheel verloren ging. Zij werd even onbegrijpelijk voor ons als de
techniek waarmee de pyramiden geconstrueerd zijn. Een geheim en een raadsel gelijk
de viool zou zijn, wanneer men zonder enige toelichting, zonder handleiding, over
een paar duizend jaar een goed-geconserveerd exemplaar snaarloos zou opgraven
uit ruïnes van een voormalig Europa. Wie zou durven veronderstellen dat men op
een dergelijke samenvoeging van houten plankjes verrukt kon worden tot de zaligheid
van het empyreum, en onttrokken aan elke smart, door een concert van Mozart of
Beethoven?
Over het tweede nationale muziek-instrument der Grieken, den aulos, bereikten
ons een even grote menigte vermeldingen als over de lier, doch geen enkele zakelijke,
practische, technische inlichting. Er waren Olympische en Delphische wedstrijden
tussen auleten, de namen der overwinnaars werden gegrift in zuilen van penthelisch
marmer die zijn opgegraven uit zand en puin, de grafische aulos-
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afbeeldingen op vazen zijn ontelbaar. Doch niemand kan met zekerheid zeggen of
het speeltuig van Pan, Dionysos, Marsyas en de satyrs een fluit is geweest, een clarinet
of een hobo, noch of op den dubbel-aulos de twee tonen tegelijk werden voortgebracht
of na elkaar. Al wat geschreven is, al wat in de handleidingen geciteerd wordt als
specimen van muziek voor aulos en dubbel-aulos behoort tot de loutere conjectuur
van philologen en archaeologen, die elkaar tegenspreken en eindeloos discuteren
over niet meer duidelijk verstaanbare teksten.
Doch al wisten wij hoe de lier en de aulos bespeeld werden, wat zou het ons baten?
De Grieken hadden een notenschrift. Het was gebrekkig en niet vatbaar voor
ontwikkeling. Het bestond uit lettertekens, misschien gedeeltelijk ontleend aan een
archaïsch alphabet, welke in verschillende posities (onderste boven, omgekeerd etc.)
de klanken voorstellen. Maar ondanks deze notatie rest ons van de ganse Griekse
(èn Romeinse) muziek, van al wat gedurende meer dan duizend jaren de mensen
zongen, speelden, en wat hen ontroerd heeft, van dit alles rest ons nauwelijks genoeg
om twee, drie bladzijden te vullen van een boek. En geen noot van het luttele dat ons
rest dateert uit de eeuw van Pericles, de eeuw der grote Griekse componisten. Wij
kennen hun rhythme, omdat de prosodie hunner verzen het ons aanduidt, doch zelfs
over het wezen der Griekse rhythmiek bestaan radicaal uiteenlopende, onverenigbare
opvattingen. Geen enkel klassiek auteur verstrekt ons zakelijke bijzonderheden over
deze nochtans uiterst belangrijke kwestie, waarmee de essens gemoeid is. Welke
was ten naastebij de tijdwaarde der korte syllabe en de lange syllabe van de verzen,
waarop niet enkel gezongen doch ook gedanst werd? Ondanks den beroemden
theoreticus Aristoxenos van Tarente1, die door Cicero vergeleken werd met
Archimedes, en van wien in de tiende eeuw onzer jaartelling nog ruim vierhonderd
geschriften overbleven, bezitten wij geen enkel precies, onaanvechtbaar begrip over
de functionnering van het Griekse rhythme. Een Duits philoloog2 heeft Aristoxenos
dertig jaar bestudeerd zonder tot conclusies te geraken welke door andere philologen
niet betwist worden. Met hun gezamenlijk vernuft en hun onuitputtelijk geduld
slaagden de geleerden erin om op papier een Grieks theater te reconstrueren, dat
vermoedelijk aan de gehele

1
2

Aristoxenos, leerling van Aristoteles, leefde in de vierde eeuw v. Chr. en was tijdgenoot van
Alexander den Grote.
Rudolph Westphal, 1826-1892.

Matthijs Vermeulen, Princiepen der Europese muziek

38
vroegere werkelijkheid beantwoordt. Maar zodra wij ons met nauwkeurigheid
rekenschap trachten te geven hoe de dingen gebeurden, hoe een ballet geregeld werd,
hoe het vocale wisselde of samenging met het instrumentale, hoe men dirigeerde, in
welk tempo, in welke figuren, welke ensembles, dan tasten wij in het volslagenste
duister. Slechts één tekst der Griekse Oudheid, (de laatste vier en twintig verzen van
Aristophanes' Vogels), geeft daarover enig bescheid, maar hij is zo approximatief
en op verschillende wijzen interpreteerbaar, dat alles gissing blijft.
Al konden wij echter den zangdans van het Griekse koor tot het leven herroepen
in de vindingrijke diversiteit, plastiek, expressie, fantasie van mimiek en rhythme,
welke hem ontwijfelbaar verwant maakte aan de meest verfijnde gebarenkunst die
ooit bestond, en waarbij onze hedendaagse rhythmiek nog afsteekt door inferioriteit
van intellect, door inferioriteit van streven, door haar evidente onbehouwenheid, al
konden wij die voor immer ingeslapen schoonheid tot beweging wekken, wij zouden
nochtans niet nader komen tot haar eigenlijke uitdrukking, want wat is rhythme
zonder melodie? Niet helemaal een schimmenspel, wijl de verzen spreken. Doch
niettemin een dode taal waarvan de betekenis ons gewerd, waarvan de ziel wij echter
missen. En de hoedanigheid, de intonaties, de accenten, de intieme cadans, de
uitdrukking dier ziel ging verloren in de eindeloosheid van den aether, met de laatste
luchttrilling waarin zij verwezenlijkt werd. Als de muziekhistoricus Gevaert1 in zijn
Histoire de la musique de l'antiquité zijn theorieën wil toelichten met voorbeelden,
dan beschikt hij dikwijls slechts over melodieën, welke hij zelf vervaardigd heeft
volgens zijn persoonlijke archaeologische opvattingen. Deze kunnen zeer schrander
zijn. Ze kunnen zelfs juist zijn. Maar de methode biedt evenveel waarborg van
echtheid, en het artistieke resultaat is in gelijke mate nul, als wanneer ik (verondersteld
dat alle muziek van Mozart en Wagner verdween) op grond van onvolledige, duistere,
twijfelachtige theoretische bescheiden der vorige eeuw een melodie ging fabriceren
van Wagner of Mozart. In welke onzekerheid wij verkeren, bewijzen de geleerden
zelf, wanneer zij werken op authentieke documenten als de twee Hymnen aan Apollo,
die in 1893 opgegraven werden te Delphi, gebeiteld op zuilen, de eerste tamelijk
goed geconserveerd, de tweede voor een derde van alle verzen onleesbaar en
onherstelbaar ver-

1

Auguste Gevaert, Belgisch musicograaph, theoreticus en componist, geboren te Huysse,
gestorven te Brussel 1828-1908.
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minkt. Er bestaan twee ontcijferingen van deze composities, welke verreweg de
belangrijkste en betrouwbaarste zijn die ons resten van de gehele Griekse muziek.
De eerste versie is van den archaeoloog Théodor Reinach, die zich helpen liet door
Franse musici, de andere versie van Hugo Riemann, en beide lezingen verschillen
niet alleen in toonsoort en rhythme, maar tot in de intervallen, en psychologisch
verschillen ze in denzelfden graad als Franse muziek verschilt van Duitse. Wie te
geloven? Wat te vertrouwen? Hoe zich een idee te vormen over de ziel der Griekse
verzen? Van de beroemde eerste Pythische Ode van Pindarus, geciteerd in alle
muziekgeschiedenissen, en zogenaamd gecopieerd uit een handschrift van een klooster
(uit de buurt van Messina) door den geleerden Jezuiet Athanasius Kircher, en
gepubliceerd in 1650, verdween op onverklaarbare wijze het manuscript. Riemann
houdt haar voor echt. Gevaert beschouwt haar als verdacht. Voeg hierbij nog een
drinkliedje, zeven en dertig noten tellend, gevonden op een grafzuil te Tralles, dorpje
van Klein-Azië, niet ver van den Meander, een Hymne aan de Muze, toegeschreven
aan Mesomedes, uit den tijd van Hadrianus (tweede eeuw na Chr.), een Hymne aan
Helios van een anonymus, enkele zeer verminkte maten uit het eerste bedrijf van
Euripides' Orestes, teruggevonden op een papyrus, en men heeft alles wat ons
overbleef van de honderden, duizenden dithyramben, threnen (klaagzangen), peans
(vreugdezangen), hymnen, oden, parthenieën (meisjes-koren), marsliederen,
oorlogsliederen, gezangen op Apollo en de overige goden, alles wat ons overbleef
van de componisten-dichters Aeschylos, Sophocles, Euripides, Aristophanes, het
ganse Griekse muziek-drama, en de ganse muziek van Europa tot aan de ondergang
van het Romeinse Rijk. Twintig, dertig regels schrift dat dikwijls twijfelachtig is.
Meer niet.
Maar als wij door onmiddellijke ervaring de melodie, ziel van het Griekse vers,
nimmer meer zullen kennen, en nauwelijks kunnen bevroeden, wij weten door talrijke
verhalen die geloofbaar zijn, welke macht zij bezat over het hart en den geest der
mensen. Het merkwaardigste is zonder twijfel wat Plutarchus vertelt in zijn leven
van Lysander. Wanneer de geallieerden, aan het einde van den derden Peloponesischen
oorlog, na de inneming van Athene (404) beraadslagen over het lot der Atheners,
wanneer generaals en politici plannen maken om alle burgers der stad van Minerva
in slavernij te voeren, en wanneer de overwinnende staatslieden zich verenigen aan
een dier maaltijden, welke wij ons zo goed kunnen voorstellen omdat
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onze tegenwoordige kranten er bijna dagelijks van gewagen, dan gebeurt het dat op
een dezer banketten een Phocaeër het begin aanheft van het eerste koor uit de Elektra
van Euripides, aanvangend met de woorden: ‘O dochter van Agamemnon, ik kwam
naar uw eenvoudige woning.’ Voor ons klinkt zulk een vers zonder vervoering,
zonder verlokking. Maar de bevelhebbers en diplomaten, realisten buiten kijf, die
dit gezang hoorden, werden dermate erdoor meegesleept en vertederd, dat zij zagen
hoe afschuwelijk het zou zijn een zo vermaarde stad te verwoesten, die zulke grote
mannen voortbracht.
Het verhaal is misschien een legende, een verzinsel? Het was stellig een grote,
een machtige muziek, die zulke legenden en verzinsels mogelijk maakte. En nooit
meer zullen wij de Griekse poëzie kunnen bewonderen zonder tevens te beseffen en
te betreuren dat haar essens, haar kracht, haar innerlijkste accent, haar voltooiing in
de melodie, ons voor altijd ontbreekt. En immer zullen wij naar zulk een voltooiing
streven als naar een verrukkelijken droom, dien wij ons herinneren, dien wij trachten
te achterhalen, te grijpen, en die telkens ons ontglipt.
Deze muziek had Alexander den Grote begeleid tot aan den Ganges; zij had de
Grieken vergezeld overal waar een Griekse stad uitzwermde en kolonies stichtte, in
Klein-Azië, langs de oevers der Zwarte zee, op de Zuidkusten van Italië, langs den
gansen omtrek der Middellandse zee; en toen de Romeinen Griekenland veroverden,
toen het oude Hellas een provincie werd van Rome, triomfeerde de kracht over
Athene, maar de Griekse geest vermeesterde den overwinnaar, en zover de Romeinse
legioenen gingen naar de vier windstreken, van de Sahara en Syrië tot aan de Elbe,
van den Atlantischen oceaan tot aan de Russische steppen, zo ver ging voortaan de
Griekse muziek, zo ver zegevierde de Griekse muziek, in de tempels welke de
Romeinen oprichtten langs hun weg, in de circussen en theaters welke zij bouwden,
in hun vestingen, hun rijke villa's, hun scholen, alom waar de heerschappij zich
uitstrekte der Pax Romana.
Vanaf het jaar inderdaad (146 v. Chr.) waarin Griekenland zijn onafhankelijkheid
verloor, werd de geschiedenis der muziek solidair met de geschiedenis van Rome.
Nergens en nimmer ter wereld hadden zich binnen zo enge ruimte, in zo korte spanne
tijds, temidden van een zo klein volk, zulke convergerende massa's creatieve en
inventieve energie geconcentreerd, gecondenseerd als rondom de
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Acropolis van Athene, en het is de onvergankelijke roem van de Romeinen, die zeer
practisch en pragmatisch waren, doch psychisch middelmatig begaafd, dat zij de
intellectuele superioriteit der Grieken konden beseffen, erkennen, aanvaarden, sparen
en kiezen als navolgenswaardig voorbeeld, als onovertrefbare norm, als juiste maat
voor den mens, de maat van alle dingen. Zo zorgde een beschikking welke men als
hemels zou willen beschouwen ervoor, dat de onschatbare en onvervangbare Helleense
erfenis verbreid werd tot in de verste hoeken der toenmalige geciviliseerde aarde, en
dat zij, dank die verspreiding, niet geheel-en-al verdelgd, vernietigd kon worden,
toen voor Europa de lange nacht aanbrak welke gedurende eeuwen nog slechts
geïllumineerd zou worden door de vlammen van branden.
Want achter den grens-muur, welken langs de grote rivieren de Romeinse keizers
optrokken vanaf de Noordzee tot aan de Zwarte Zee, waren sinds honderden jaren
reeds de dragers in aantocht, de brengers, de gevers van het nieuwe bloed, het
vruchtbaar protoplasma dat niet alleen de antieke wereld moest regenereren, doch
alle continenten der ganse aarde. Wonderlijk, raadselachtig werk van den goddelijken,
scheppenden geest in den donkeren, grondelozen chaos! In het geheim van zijn schoot
dat niemand doorvorst noch bevroedt, kiemen drie princiepen, drie aanvangen welke
duurzaam moeten blijven en tevens onuitputtelijk, ongeëvenaard in hun consequenties
tot verder dan de verbeelding zien kan in de toekomst.
Het eerste dezer beginselen: te Bethlehem, in de kribbe van een stal, wordt een
kind geboren dat den mensen de Liefde zal onderrichten als eerste en hoogste gebod,
en hun leren zal dat God-zelf Liefde is en mededogen. Millioenen gaan zich gedurende
tijden offeren voor deze nieuwe wet. Zij zullen zingen in de donkere catacomben,
zingen in de arena's, zingen in de folteringen, zingen op de brandstapels, en hun
universele anonieme zang zal de muziek zijn die van den laaienden chaos der eeuwen
afstraalt als het lichthulsel rondom een vlammend gesternte.
Het tweede dezer beginselen: ergens in Perzië, of elders, en niemand weet door
wie, worden de cijfers uitgevonden welke wij de Arabische noemen. De Grieken en
de Romeinen, ondanks hun intelligentie, kenden geen cijfers, en voelden niet de
noodzakelijkheid om ze te kennen. Zij nummerden, telden met letters, gebruik en
gebrek welke de ontwikkeling der rekenkunde en wiskunde gedurende duizenden
jaren gestremd hebben. Met lettertekens immers konden
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geen hoge getallen worden uitgedrukt, en in lettertekens waren eenvoudige
arithmetische operaties als optellingen, vermenigvuldiging, deling, de gehele moderne
rekenkundige techniek zo goed als onmogelijk of uitgesloten. En de tijden naderden
waarin de Europese mens de zon in het centrum zou plaatsen van zijn heelal, de
afstanden, het gewicht, de snelheden zou meten van sterren en atomen, het aantal
trillingen zou bepalen van een licht-straal, van zichtbare en onzichtbare kleuren, van
een toon. Geen enkele dezer berekeningen kon zonder de grootste moeite verricht
worden met lettertekens. Maar om de cijfers, welke wij Arabisch noemen, te laten
doordringen tot het ontwakende intellect van Europa, moest het Romeinse Rijk, dat
Klein-Azië, Noord-Afrika en ons continent domineerde met zijn verstarde,
conservatieve bureaucratie, administratie en militairisme, ineenstorten, verdwijnen,
moesten de Mohamedanen de Noordafrikaanse kusten veroveren, van Spanje een
Saraceensen staat maken, Frankrijk binnenstormen tot aan de Loire, en te Poitiers
verslagen, verpletterd worden door Charles Martel. Twee en een halve eeuw na deze
Westerse overwinning voerde Paus Silvester II (999-1003) die een Fransman was
en te Cordova, een Arabische universiteit, gestudeerd had, de Arabische cijfers in
op de scholen der Christenheid.
Het derde dezer beginselen was de fundering van een muziekschrift, dat, gelijk
de cijfers en de algebra, vanaf zijn aanvangen alle mogelijkheden bevatte tot het
noteren en verstaanbaar maken van alle dromen, de meest eenvoudige en de meest
fantastische, de meest gemeenzame en de ongebreideldste dromen die woelden in
het denken van den scheppenden geest.
Wanneer de grondslagen gelegd worden van dit schrift, een der vernuftigste en
bewonderenswaardigste creaties van het Westerse intellect, bestaat er niets op dit
gebied in Europa, dat ook niet elders reeds gebezigd wordt, door de laatsten der
Hellenen, door de Hindoes, door de Chinezen. Alle tot op dat moment gebruikte
noteringssystemen zijn gebaseerd op letters of syllaben, en alle lijden aan dezelfde
ingeboren fout: zij zijn uiterst begrensd in hun middelen (totaal ongeschikt voor het
optekenen der meest simpele harmonie, rhythmiek of polyphonie) en zowel voor
evolutie als voor groei volkomen en onherroepelijk gesloten. De Barbaren wisten
daar niets van, terwijl zij gedurende vier, vijf honderd jaren uit het Noorden, Oosten
en Zuiden afstormden op het vermolmende Romeinse Rijk. En ook de verdedigers
der verwelkte, reeds lang
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ontzielde Latijns-Griekse civilisatie hadden er niet het vaagste besef van, dat alles
verwoest, verdelgd, vermoord ging worden, dat alles weggevaagd, uitgewist moest
worden, tot in het begrip van den doorsnee-mens zelfs de heugenis niet overbleef
van wat een letter was, dat zulk een woestenij, zulk een absolute leegte noodzakelijk,
overmijdelijk waren om een muziek-notering te stichten welke alle overige zou
overtreffen, en die tot heden zou duren.
Niets is mysterieuzer, fantastischer en verrukkender dan de scheppende gedachte
te zien kronkelen door de geschiedenis, welker feiten moesten zijn gelijk zij waren,
opdat de gedachte vorm mocht worden. Toen alles in puin lag, toen alle steden en
dorpen van Frankrijk waren platgebrand, hun bevolking geknecht of uitgemoord,
toen Rome een plaatsje was geworden van 50.000 inwoners, en terwijl de Romeinse
monumenten langzaam verzonken onder zand en vuilnis, kon Keizer Karel de Grote
noch lezen noch schrijven. Alexandrië, de laatste bloeihaard, het laatste bastion der
Griekse cultuur, waar de manuscripten der Oudheid het langst bewaard bleven, was
ingenomen door de Saracenen van Omar, die volgens de legende gedurende zes
maanden de baden warm stookten met de boeken der bibliotheken, want, zeggen de
Mahomedanen (en dit is geen legende), al hetgeen een mens nodig heeft te weten
vindt hij in den Koran. Wat op ons ganse continent overleefde als herinnering van
voormalige schoonheid, voormalig weten, had zich teruggetrokken naar de hoge
oorden van enkele kloosters die vestingen geworden waren. Overal heerste nijd met
haat, geweld met kracht, en het schrift, eertijds verstandhouding en gemeengoed
voor ieder, zelfs voor de slaven, werd de kunst van specialisten die haar slecht
beoefenden, want de schaarse oorkonden uit die eeuwen van brand en moord zijn
bijna onleesbaar.
Op deze instortende wereld klonk nog gezang. Zoals de weerlozen, de
achtervolgden tot aan de moderne tijden asyl vonden in de tempels, op de treden van
een altaar, zo was de muziek gevlucht tussen de muren der kerken die als een bolwerk
ingebouwd werden in de wallen van de steden. Niemand weet vanwaar deze muziek
kwam, noch hoe zij ontstond of hoe zij groeide. De enen houden haar voor een echo
uit de synagogen van Palestina, de anderen beschouwen haar als een aanpassing der
muziek van Grieken en Romeinen bij den ritus van de nieuwe religie; maar uit de
eeuwen harer wording bereikte ons geen enkel document waarmee men één dier
opinies zou kunnen staven, en het is waarschijnlijk, dat beide invloe-
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den, de Joodse en de Helleense, gelijkmatig samenwerkten, zoals zij zich verenigden
in de school der neo-platonici van Alexandrië. Wanneer echter deze muziek, spoorloos
geboren uit den nacht, en boven alle kreten en geschreeuw oprijzend als de eigen en
onsterfelijke zang der ziel, zichtbaar wordt op een perkament, controleerbaar in
manuscripten die aan de vlammen ontsnapten, dan is zij in alle oorden der
Christenheid dezelfde, en behoudens geringe varianten in wezen dezelfde.
Zij was genoteerd met tekens welke men boven den tekst plaatste en die den naam
kregen van neumen, afgeleid van het Grieks-Latijnse woord neuma. Met een beetje
goeden wil doen deze tekens denken aan stenographie en sommige geleerden opperden
de veronderstelling dat zij zouden afstammen van het Tironisch schrift, een
tachygrafisch systeem, dat uitgevonden werd door Tiro, een vrijgelaten slaaf van
Cicero. De neumen doen eveneens vaag denken aan runen, aan het demotisch cursief
volksschrift dat de Egyptenaren gebruikten, en enkele geleerden hebben het
vermoeden uitgesproken of die tekens misschien in Europa gebracht zijn door Hunnen,
Gothen, Longobarden, Noormannen, Arabieren en andere Vandalen. Ook doen de
neumen met zeer veel goeden wil denken aan een gebaar der hand welke de
melodische lijn terwijl men haar zingt zou tekenen in de lucht; doch deze suppositie,
verre van het probleem op te lossen, voegt er een nieuwe complicatie aan toe, wijl
niemand met enige stelligheid kan uitmaken of de hand de stem volgde, dan wel de
stem de hand, en hoe de tekens gelezen werden. Ten slotte is de hypothese geuit dat
de neumen een organische voortgroei zijn der accenten, welke de Romeinen
verondersteld worden gebezigd te hebben om de melodie te suggereren, die in elke
rangschikking van woorden verborgen ligt, want er is tenminste één grammaticus
geweest in de Oudheid, en misschien waren er zelfs twee (Isocrates of Aristophanes
van Byzantium) die den zang welke sluimert in elk woord, den cantus obscurior,
trachtten aan te duiden met een grafisch procédé. Deze laatste hypothese is
waarschijnlijk het dichtst bij de waarheid en de werkelijkheid. Met enige fantasie
inderdaad zijn alle neumen te herleiden tot de punt. die een rustende klank voorstelt,
tot het accent aigu /, dat een verheffing der stem beduidt, tot het accent grave \, dat
een daling der stem inhoudt, tot een verbinding dezer tekens in accent circonflexe
, of in accent anticirconflexe en tot de menigvuldige klankfiguren welke door
deze elementen uitgebeeld kunnen worden.
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Zo groeiden de voornaamste vormen van neumen, en zo kwamen er later ook
ornamentale en samengestelde neumen, die combinaties waren dezer prototypen:

Maar al die conjecturen bewijzen dat omtrent den oorsprong der neumen niets met
wetenschappelijke zekerheid gezegd kan worden. Op een onbepaalbaar tijdstip, en
zonder dat men hun herkomst, hun ontwikkeling, hun transformatie kan nagaan,
verschijnen zij als een georganiseerd noteringssysteem in de beoefening der Westerse
muziek. En de natuur van dit systeem toont tevens aan, dat gedurende verscheidene
eeuwen de Europese muziek slechts voortbestaan heeft door orale, mentale
overlevering, uitsluitend in het geheugen van tientallen generaties van zangers. De
neumen immers, voor wie ze ooit zag in een manuscript der negende eeuw, zijn niet
enkel onleesbaar, onontcijferbaar als een schrift van het prae-Columbiaanse Mexico
of van het Paas-eiland. Hun onverstaanbaarheid heeft grondiger oorzaken dan
vergetelheid en verloren kennis. Hun inhaerente hoedanigheden maakten ze uiteraard
volslagen ongeschikt om met enige precisie muzikaal herkend, geïnterpreteerd te
worden. Zij gaven geen zweem van aanduiding omtrent de exacte toonshoogte, zelfs
niet bij benadering, en zij gaven slechts een zeer vage aanwijzing betreffende het
rhythme. Zij waren een louter mnemotechnisch hulpmiddel dat den zanger de golving
ener melodie, haar daling of stijging, figuurlijk en bij benadering onder de ogen en
tot herinnering bracht. Nooit ware het geheim der neumen, hun muzikale betekenis
onthuld geworden, als niet latere manuscripten een dubbelen tekst bevat hadden,
welke tegelijk de neumen registreerde
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en hun ontcijfering in een verstaanbare notering, gelijk gebeurde met de Egyptische
hiëroglyphen die ontraadseld werden dank zij de aanwezigheid, op sommige
monumenten, van een vertaling ineen bekende spraak. En deze eigenschap der neumen
(hun irrationele, intuïtionnistische karakter) kenmerkt nog treffender, verwonderlijker,
het ontstaan van ons notenschrift, zijn onbegrensde bruikbaarheid als een zuivere,
organische schepping van den geheimzinnig werkenden geest.
Want toen in de hoofden der hele of halve barbaren die de antieke civilisatie
wegvaagden, de hersens zich verfijnden en het intellect geleidelijk ontwaakte,
begonnen sommige schrandere mannen hier en daar in Europa te bespeuren welke
dodelijke gevaren en welke remmende lasten, ergerlijke hindernissen verbonden
waren aan die uiterst approximatieve, hypothetische neumen, waarin sedert
onheuglijke tijden de muziek der Christelijke liturgie was opgetekend. Gevaren,
omdat de ongewisheid der interpretatie de eenheid der liturgie dreigde te verstoren,
gevaren, omdat een orale, mentale overlevering, gevoegd bij de willekeurigheid der
vertolking, de melodieën voortdurend dreigde te misvormen, te verdraaien, te doen
verbasteren. Lasten en hindernissen, omdat de raadselvolle, rebusachtige complexiteit
der neumen het onderricht der zangers buitengewoon bezwaarlijk en omslachtig
maakte. In de Schola Cantorum te Rome, gesticht in 599 door Gregorius den Grote1,
model van alle latere Europese muziek-scholen der Middeleeuwen, duurden de studies
negen jaren. Het gehele onderricht geschiedde mondeling, enkel de meester had een
boek - cantatorium - waarin de melodieën genoteerd waren met neumen. De leerlingen
oefenden zich onder leiding van vier ‘paraphonisten’, die elk een graad van instructie
bezaten en die den gehelen liturgischen zang in het geheugen hunner scholieren
prentten, gelijk wij de muziek griffen op een grammophoon-plaat.
Het doet aan als ongelooflijk dat de mens zich gedurende honderden jaren heeft
kunnen schikken in het onbevredigend systeem der neumen, gelijk het ons
onbegrijpelijk aandoet dat sommige vervoermiddelen als kruiwagen en rijwiel bijv.,
welke de intelligente Grieken en Romeinen reeds hadden kunnen vervaardigen, eerst
vele eeuwen later werden uitgevonden. Maar nog ongelooflijker en onbegrijpelijker
is het, dat de verbluffende simpelheid van een intellectuelen vooruitgang de obscure
meditatie en de trage ervaring eist

1

Gregorius I, Paus van 570-604.
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van dozijnen generaties. Elke manifestatie van den geest moet verwezenlijkt worden
met geweld of met geduld.
Het was dermate eenvoudig dat iemand slechts eraan behoefde te denken. Maar
onder de schrandere, spitsvondige Byzantijnen, die in scherpzinnigheid en raffinement
het Occident langen tijd een paar eeuwen vooruit bleven, heeft niemand eraan gedacht.
De ontdekking geschiedde bij de hardleerse, zwaarwichtige, naïeve en onstuimige,
tomeloze Westerlingen. Zij hadden haar nodig.
Om een reeks phonetische tekens als deze1

waarin men zonder moeite de accenten en hun gecombineerde varianten kan
herkennen, doch die niet de flauwste aanwijzing verschaffen omtrent de toonshoogte,
muzikaal enigszins verstaanbaar te maken, trokken zij in het perkament een lijn,
gedurende de eerste tijden met de droge naald, later in rode kleur, en aan het begin
der lijn plaatsten zij een van de Ouden overgeërfde letter welke den toon aanduidde.
Zij schreven dus, de accenten vereenvoudigend tot hun simpelsten vorm:
Met enige oefening en behulp van geheugen konden deze tekens ten naastebij tot
het oog spreken als klanken, en niet meer als onbestemde arabesken, ongrijpbare
raadselen.
Mannen die in de geschiedenis den naam achterlieten van Hucbald,2 Guido
(990-1050) of anderen, gaven zich rekenschap van het wonder dat zich in die ene
lijn vermogelijkt had. Zij redeneerden als eertijds Pythagoras met de cijfers. Zij
zeiden: wij voegen hieraan toe een tweede lijn en de sonore zin van wat wij noteren
zal nog vatbaarder worden.
Zij kleurden die lijn zwart en schreven:

Een eeuw, twee eeuwen misschien vervlogen. De peinzende, denkende geest
vervolgde zijn weg. Een vergeten mens mijmerde:

1
2

Zij bevindt zich in het beroemde, kostbare Antiphonarium van Montpellier, en zou onmogelijk
te ontraadselen zijn wanneer het manuscript geen dubbelen tekst bevatte.
Hucbald, 840-930, monnik van St. Amand-en-Flandres, uitvinder ener zeer rudimentaire
harmonisering.
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het klankbeeld zal nog duidelijker, ontwijfelbaarder worden wanneer ik een derde
lijn trek. Hij kleurde haar in goud en schreef:

Er waren in deze grafische weergave ener zuiver phonetische gedachte nog enkele
dubieuze plekken, waar het maximum van nauwgezetheid niet bereikt was en die
den lezer blootstelden aan aarzeling, verwarring en misvatting. De remedie lag voor
de hand en vergde vermoedelijk weinig tijd. Toen het brein der zangers zich aan de
drie lijnen geadapteerd had, werd een vierde lijn toegevoegd. Men kleurde haar zwart
en schreef:

Het optimum van denkbare duidelijkheid was hiermee bereikt. Een muziekschrift,
d.w.z. de plastische gestalte van een zuiver klankidee, was, voor de eerste maal in
de geschiedenis van het menselijk intellect, uitgevonden. Aan deze inventie hadden
tientallen generaties gearbeid. De letters die aan het begin van den ‘noten-balk’
geplaatst werden, waren een overblijfsel der antieke Griekse traditie, welke den
gansen duur der Middeleeuwen voortleefde in de boeken van Boëtius. Aan dezen
Pythagoraeër, minister van Theodoric den Grote, Romeins koning der Oost-Gothen,
die hem liet onthoofden, hebben de geleerden langen tijd de benaming toegeschreven
van de noten der toonladder in de Latijnse letters a, b, c, d, e, f, g. Dit schijnt een
vergissing te zijn en men zoekt nog in 't duister naar den werkelijken auteur ener
naamlijst welke tot heden zou gelden voor de Angel-Saksische en Germaanse landen.
Gedurende eeuwen van verwarring en tasten hebben de Westerse musici geaarzeld
over de beste benaming der noten. Sint Odo, abt van Cluny1, verzon een nomenclatuur
(buc, re, scembs, cemar, neth, uiche, asel) die te Frankisch en ruig was om toepassing
te vinden. Guido van Arezzo2 stelde voor om de aanvangssyllaben te gebruiken ener
hymne op Johannes den Doper (ut, re, mi, fa, sol, la, si) welke wegens haar eenvoud,
klankgehalte en zangbaarheid een internationale bruikbaarheid bezaten en verbreding
kregen. Doch wie ook de alphabetische letters a, b, c, d, e, f, g bedacht, Boëtius,
Hucbald of een ander,

1
2

879-943, leerling van Hucbald.
Geboren omstreeks 995 in Toscane.
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dit systeem werd determinerend voor het teken dat wij ‘sleutel’ noemen. De F

evolueerde grafisch in

; de C transformeerde zich geleidelijk in

; de G muteerde in
. Deze G werd als de laagste noot door
Sint Odo toegevoegd aan het begin ener drie octaven omspannende, stijgende
toonladder, wier centrum (mesos) de a (la) gebleven was en welke diapason bleef
tot den huidigen dag. Omdat die G in het Grieks Gamma heette draagt onze toonladder
nog heden dezen naam.
De alteratietekens (
) voor de verlaging of verhoging van een klank,
ontwikkelden zich, in den loop van honderden jaren, op dezelfde spontane, organische
wijze, vergelijkbaar met den wasdom ener plant. Wijl men tijdens de dagen van Sint
Odo, toen de Latijnse letters in de muziek begonnen te herleven, beurtelings een b
rotundum, een b molle (een ronde, een zachte b) schreef, en beurtelings een
quadratum, een durum (een vierkante, een harde ) werden deze alteraties ener
letter langzamerhand het symbool der alteratie van een klank, een teken dat men
voor elke noot plaatste die men wilde verlagen of verhogen. De b transformeerde
zich in een de in een , later in . Daar het teken een verwarrende gelijkenis
vertoonde met de Gothische, Duitse drukletter , noemden de Germanen de b bij
vergissing h, en verstokt als zij zijn, hebben zij tot heden niet van deze historische
dwaling, voortspruitend uit een gezichtsbedrog, willen terugkomen. De Fransen van
hun kant spreken nog steeds van si bémol.
Het gehele materiaal was hiermee voorhanden om voor ieder, die muziekschrift
lezen en verstaan kan, met een even zakelijke helderheid en precisie als men in een
algebraïsche formule de vibraties van het licht, de snelheid van het geluid noteert,
een beweging te noteren van hetgeen wij noemen het menselijk hart, de menselijke
ziel, en om die beweging mede te delen aan den lezer, den verstaander, alsof men
hem door tekens in contact kan brengen met een geheimzinnigen, vitalen stroom van
een hogere frequentie dan het rhythme waarin wij gewoonlijk leven, en aan welke
frequentie wij den goddelijken naam geven van schoonheid. Toen later het klavier
der trillingen, dat de muziek bestreek, zowel naar beneden als naar boven in omvang
toenam, heeft men aan de vier lijnen van den Middeleeuwsen notenbalk nog een
vijfde toegevoegd, een zesde, een zevende etc. Deze diverse experimenten duurden
wederom enkele honderden jaren en hielden de muzikale intelligentie bezig tot in 't
midden der
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zestiende eeuw. Totdat zonder enig onderling overleg, zonder enige theoretische
beschouwing, de vijflijnige notenbalk zich automatisch als de meest natuurlijke
selectie, inplantte wegens zijn summum van overzichtelijkheid, van practische
bruikbaarheid, en zich als een gewas, als een levend schepsel, eerst verbreidde over
de Westerse landen, daarna over onze gehele planeet. En vandaag hoort, verstaat,
voelt ieder die muziek leest, de enigmatische, Carolingische neumen van blz. 47, in
deze onmiddellijk sprekende, realistische, ontwijfelbare, gestalte, die het wezen
fixeert en tegelijk alle wegen open laat voor den droom, voor elke fantasie rondom
dat wezen1:

Terwijl de ‘uitvinding’ van het muziekschrift, dit merkwaardige avontuur van den
geest, zich in de wisseling der eeuwen met zodanige regelmatigheid en doelbewustheid
voltrok (alsof de Muziek-zelf die zich incarneren ging, eerst het nodige werktuig
vervaardigde om zich te kunnen openbaren), strompelde, struikelde, scharrelde de
muzikale theorie met zulk een traagheid in het kringetje van enkele aan den
wereldbrand ontsnapte, onvolledige teksten, dat men spreken kan van een totale
verlamming en stilstand. Al wat de schaarse denkende mannen hoorden in de kerken
(volksmuziek was er niet op deze wilde, moordende, hijgende aarde), al wat tot hen
vaag echode uit het verre Byzantium, en al wat in hun heriditaire geheugen nevelig
en ongrijpbaar bleef voortleven, wees hen naar de Helleense oorsprongen, de
Helleense fundamenten van hun zang. Maar de bronnen waren reeds vertroebeld of
verwoest, en zij hadden trouwens geen enkele mogelijkheid om ze te naderen, want
gedurende de Middeleeuwen kende niemand Grieks in het Europese Westen, dat
nieuwe talen schiep en ordende. De laatste Romeinen die over Helleense muziek
geschreven hadden, Boëtius en zijn medeminister Cassiodorus, waren de enig
overgebleven, bereikbare verbinding tussen het herrijzend intellect en de gedachte
van het ver-

1

In zekeren zin zelfs is het moderne muziekschrift te perfect, wijl het door zijn precisie in den
waan brengt dat de gehele droom van den componist verbeeld wordt door tekens, wijl het
door positieve nauwgezetheid de fantasie en de intuïtieve, recreatieve vermogens van den
vertolker bijna uitschakelt en dreigt te doen verstompen en afsterven.
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leden welke niet sterven kon. Reeds Boëtius echter, die gedurende honderden jaren
gecommenteerd, geciteerd, geparaphraseerd zou worden als een onuitputtelijk en
onfeilbaar dogma, was een schemerige epigoon, een zeer verwijderde nakomeling
der Pythagoraeërs, een onbetrouwbaar, verwarrend deskundige in de Griekse theorie.
Is het te verwonderen? Wij nu, die alle geredde teksten kennen, wij, na vier eeuwen
philologische critiek, hardnekkig, systematisch onderzoek dezer teksten, wij
verwierven nog geen veilig, twijfelloos begrip van de theorie der Grieken. Het is dus
begrijpelijk dat de Middeleeuwse mens de eenvoudigste noties verhaspeld heeft en
dat hij een toonsoort die Dorisch was, Phrygisch noemde, dat hij hield voor Dorisch
wat Phrygisch was. Het moest zo zijn. De symphonieën van Pythagoras (octaaf, quart
en quint) waren gelegd, geworteld, bevestigd, gegrift in de menselijke natuur, de
physische en de psychische, als een wet. De Middeleeuwse denker bleef redeneren
volgens deze wet, zolang geheimzinnige, oncontroleerbare, onverifieerbare invloeden
en omstandigheden hem tot werktuig maakten van die onontkomelijke wet. Hij zong
dus, wanneer hem een collectief gezang gevraagd werd, in octaven, quarten en
quinten. De zachte tertsen bleven eeuwenlang verbannen. Ze konden nog niet bestaan
voor het oor.
Een merkwaardig instrument dat eerst tot het bestendigen, later tot het wijzigen
van dezen toestand bijdroeg, omdat alles in de evolutie van den musicerenden mens
harmonieert, was in de tweede of derde eeuw vóór Christus verzonnen te Alexandrië
door den vernuftigen zoon van een barbier. Hij heette Ktesibios en vond genoegen
erin om zijn winkel behaaglijk te maken met verschillende attracties, gelijk
mechanisch draaiende spiegels, bewegende poppen en met een bijna automatisch
werkend speeltuig dat den naam ontving van hydraulis, d.i. volgens de etymologie,
waterfluit. Drie auteurs der Oudheid1 hebben van dit instrument een beschrijving
gegeven, doch de technische termen welke zij gebruikten waren dermate duister, dat
gedurende eeuwen allerlei zoekers tevergeefs beproefd hebben zijn mechaniek te
reconstrueren. Men heeft nimmer precies begrepen waartoe het water diende in
verband met het verwekken van den klank, en nog in 1872 wist een geleerde als
Fétis2 geen weg en geen raad met den obscuren tekst van Vitruvius. Tot-

1
2

Philo van Byzantium, tijdgenoot van Archimedes, Heron van Alexandrië, Tweede eeuw na
Chr. en Vitruvius, eerste eeuw v. Chr. in zijn De Architectura.
Histoire générale de la musique.
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dat in 1878 een Lyonnees organist, Clément Loret, vader van den Egyptoloog Victor
Loret, na een rationele en vakkundige bestudering en confrontatie der drie auteurs
kon vaststellen dat - en hoe - het water gebezigd werd om de lucht welke naar de
fluiten moest vloeien, onder pressie te brengen, en erin slaagde om de ontdekking
van den barbierszoon Ktesibios, conform de teksten, te realiseren en te experimenteren
als een werktuigkundige demonstratie. Hij besloot deze studie zelfs met de vraag,
of het voor de moderne orgels geen technische verbetering zou zijn, wanneer hun
ballast van lood welke den luchtdruk bewerkstelligt, vervangen werd door
hydraulische pressie.
De waterfluit - Pansfluit welke bespeeld wordt met de handen, zei Philo van
Byzantium - is inderdaad de eerste en verre voorzaat geweest van ons orgel. Het
princiep, eenmaal ontdekt, bleef ongewijzigd als een natuurwet. Op een reservoir,
waarin een regelmatige toevoer van water de lucht comprimeerde en stromend maakte
zodra zij een uitweg vond, plaatste Ktesibios een rij verschillend gestemde fluiten,
van welke het ene uiteinde, waar mond en lippen plegen te blazen, naar willekeur
geopend of gesloten kon worden met een schuivende klep, die door de toets van een
klavier in beweging kwam. Het enige onderscheid tussen dit Alexandrijnse en ons
moderne speeltuig ligt hierin, dat bij de latere orgels de lucht tot stroming gebracht
werd door een blaaswerk. Doch dit verschil is incidenteel en behoort tot de ontelbare
perfectionneringen, waarmee in den loop der tijden de geniale ontdekking van
Ktesibios verrijkt en geëxploiteerd is zonder het beginsel te wijzigen. En zo was de
delta van den Nijl, waar bij het einde der onkenbare prehistorie de muziek-historie
aanving met een paar castagnetten, geschilderd in een graf, zo was nogmaals en voor
den laatsten keer het antieke, creatieve Egypte de verwekker van een instrument, dat
gedurende alle eeuwen den mens zou vergezellen en verheugen.
Het orgel, vermaak voor een barbierswinkel, verbreidde zich in weinige jaren van
Alexandrië over de gehele antieke wereld en was zoals later clavecijn, harp, piano
en harmonium, het instrument van theater, salon en huiskamer. Het werd vervaardigd
van brons, zilver of goud, had acht tot twintig pijpen, twee klanksoorten welke
registers heten (fluit en schalmei), en het schijnt dat men op de grootste een
chromatische toonladder kon spelen. Uit de vroegste Middeleeuwen echter, vanaf
de invasie der Barbaren, die wij euphemistisch Volksverhuizing noemen, tot aan de
dynastie der Pepijns,
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bestaan er slechts twee teksten welke het orgel vermelden, een van Sint Augustinus,
die musicus was, en een van Cassiodorus, den reeds geciteerden minister van
Theodoric. Uit dit stilzwijgen der auteurs, dat meer dan twee eeuwen duurde, kan
niets anders worden afgeleid dan de totale verdwijning van alle orgels in Klein-Azië,
Afrika en geheel West-Europa, alom waar Arabieren, Vandalen, Mongolen gewoed
en vernield hebben. En stellig ware ook de kennis van het orgel gewist uit het
menselijk geheugen, wanneer er niet op een plek der oude wereld een vesting bestaan
had die gedurende een millennium stand hield tegen alle aanvallen: het somptueuze
en altijd decadente, het altijd corrupte, het niets hernieuwende, maar altijd het
kostbaarste bewarende en voortleverende, keizerlijke, hiëratische Byzantium Constantinopel.
Wederom gebeurden de dingen alsof een alles voorzienende, zorgende Geest niet
wilde dat iets essentieels in den noodzakelijken wereld-wervel verloren ging. Te
Byzantium was het orgel een nationaal en zelfs een officieel instrument geworden.
Men bouwde het in alle afmetingen, monumentale en portatieve, men bezigde het
voor alle doeleinden, bij feestelijke, wereldlijke optochten, bij religieuze
plechtigheden, en in de circussen. Het maakte deel uit der hof-etiquette en wanneer
de purper-geborene keizer een optocht bijwoonde, een buitenlandse ambassade
ontving, gewaagt het ceremonieel meermalen van orgels die, afwisselend met koren
en dubbelkoren, de staatsie verhogen. Als de Byzantijnse regering aan een vreemden,
nog half-barbaarsen souverein uit het verre Westen om diplomatieke redenen een
blijk wilde geven van haar belangstelling, haar macht, haar civilisatie, dan zond zij
hem een gezantschap met geschenken waaronder zich een orgel bevond, gelijk wij
heden ten dage een potentaatje van Afrika of Azië eren met een vliegmachine, een
automobiel of een grammophoon.
Zo kwam naar de Frankische landen, herlevend uit de ruïnes, het eerste orgel
waarvan de kronieken gewagen, als een cadeau aan Pepijn den Korte van Keizer
Constantijn V Copronymos, aldus bijgenaamd omdat hij bij zijn doopsel het gewijde
doopbekken bezoedelde met zijn drek. Een aartsbisschop van Mainz, Raban Maur1,
stichter der vermaarde Benedictijnse abdij van Fulda, bijgenaamd praeceptor
Germaniae, leraar van Duitsland, beschrijft de verschijning van het tweede orgel
(met blaas-werk) in het Europese

1

776-856, dichter en componist der Hymne Veni Creator Spiritus (Kom Scheppende Geest).
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Westen als een opzienbarend, historisch evenement. Van toen af reeds, bezien onder
den gezichtshoek der muziek, kon Byzantium veroverd worden door de Turken. Het
had niets meer te redden, niets meer te bewaren. De moderne tijden waren reeds
begonnen in het rustieke paleis van Pepijn.
Dit speeltuig, dat volgens Gassiodorus het aspect had van een toren, en welks
pijpen, naar den wens van den meester, een machtig of een zoet gezang konden
voortbrengen, dat volgens Augustinus verschillende tonen mengde tot zeer lieflijke
samenklanken, werd spoedig in groten getale vervaardigd door de monniken van alle
Westeuropese kloosters. Men beweert dat de pijpen pythagorisch waren gestemd
naar de maten van het monochord1, doch hiervan bestaat geen enkel schriftelijk of
ander materieel bewijs. Het is gemakkelijker een snaar onder te verdelen in maten,
die door gecompliceerde breuken moeten worden uitgedrukt, dan een houten pijp,
en men mag veronderstellen dat de Middeleeuwse, monachale orgel-bouwers, voor
de grond-klanken zich baserend op de vier eeuwige, onveranderlijke getallen van
Pythagoras, voor de overige tonen empirisch te werk gingen, en, verlokt door
handwerksmatige commoditeiten, de redenering van Pythagoras en Plato hervattend
die gezegd hadden ‘wat het eenvoudigst is dat is het mooist’, op hun beurt zeiden:
‘wat is eenvoudiger, na een pijp in vieren verdeeld te hebben, dan haar te verdelen
in 5, in 6’, en dat op deze simpele wijze de natuurlijke terts te klinken begon in de
menselijke muziek. Maar ook voor deze aannemelijke, waarschijnlijke suppositie

1

Tot den huidigen dag hebben de orgelpijpen den antieken voet als eenheidsmaat: 32 voet,
16 voet, 8 voet etc., voortschrijdend in octaven. Deze traditionele lengte-eenheid is
gemakkelijk voor den bouw; doch omgezet in moderne trillingen geeft de voet aanleiding
tot voortdurende complicaties van breuken (de fundamentele c van een 32 voetspijp maakt
32,3 trillingen). Men moest de trillingen niet meer berekenen naar de maat, doch de maat
naar de trillingen.
De orgelvoet meet 0.310 m; de Engelse voet 0.3048. De orgel-voet als maat nadert het dichtst
- ten naastebij de helft - de eenheidsmaat (de el) der grote pyramide (0.635660) welke voor
de hedendaagse astronomen bleek te zijn:
van
den Pool-straal der aarde.
Berekend volgens de allereenvoudigste maat, welke ons verstrekt wordt door de snelheid
van het geluid (340 m per seconde) zou de laagste c 34 trillingen moeten maken en een pijp
welke haar voortbrengt dus = 10 m lengte moeten bezitten. Haar octaaf, dus een pijp van
5 m, nemend als basis der natuurlijke resonans en voortschrijdend in octaven, verkrijgen wij
uitgaande van den zgn. 32 voet, de volgende progressie:
;

.Dezeorgelvoet

zou dus moeten meten 0.3125 m.
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ontbreekt alle tastbaar bewijs. De muziek is als Isis omhuld en men nadert haar slechts
van geheim naar geheim. Volgens wat voor systeem echter het Middeleeuws orgel
ook gestemd was, uit zijn wezen kan met bijna wetenschappelijke stelligheid worden
afgeleid welke invloeden het onvermijdelijk uitoefende op de muziek dier tijden en
hoe deze muziek moet geweest zijn.
Aanvankelijk en gedurende lange eeuwen werd het orgel, organum in het Latijn,
niet aangewend bij den liturgischen dienst der kerk. Men gebruikte het uitsluitend
voor het onderricht der zangers. En alleen reeds uit de structuur van het klavier,
waarmee het bespeeld werd, kunnen wij met de grootste veiligheid deduceren hoe
de zang was welke het begeleidde. De mechaniek van dit klavier bleef honderden
jaren lang uiterst onhandzaam, uiterst onbeholpen. De toets was een verticaal plankje1
waarop de alphabetische naam geschreven stond van den klank welken zij gaf.
Wanneer men haar neerdrukte, bracht geen veer of geen ander technisch middel haar
terug in de oorspronkelijke positie van niet-klinken. Zij moest met de hand worden
omhoog gehaald naar haar toestand van stilte. Alle snelheid, alle vaardigheid, alle
vlotheid was dus werktuiglijk, automatisch buitengesloten, onbereikbaar. De geest
blaast waar hij wil, maar dermate zijn wij afhankelijk van de materie, gedwongen
haar te gehoorzamen, en gedwongen haar geleidelijk onderdanig te maken aan den
geest. Wat de Latijnen cantus planus noemden, en de Fransen nu nog plain chant, de
Engelsen plane song, effen, vlak gezang, droeg terecht zijn naam. Het was statig,
langzaam, onbewogen; wegens de ongeoefendheid der kelen, der intelligenties, en
tevens wegens de modaliteiten, de mogelijkheden der instrumentale mechaniek.
Doch het wezen van dat primitieve, rudimentaire orgel voerde nog tot andere en
verdere consequenties. Wanneer men twee toetsen tegelijk neerdrukte, en het lag
‘voor de hand’ dat de zoekende, zinnende mens dit doen zou, verkreeg men een
samenklank van twee tonen, welke niet, gelijk op de lier, aanstonds vervluchtigden,

1

Winchester bezat in de tiende eeuw een orgel met vier honderd pijpen, twee klavieren, en
twintig toetsen per klavier (van G tot e', de approximatieve omvang der menselijke stem) en
werd bespeeld door twee instrumentisten. Het hedendaagse orgel kan vijf klavieren en pedaal
bezitten, de ganse scala aflopend der hoorbare tonen en zes duizend of meer pijpen tellen,
welker lengte wisselt tussen twee en dertig voet en acht mm. Zijn mechaniek is van een
ongelooflijke complexiteit en een der bewonderenswaardigste, langzaamaan tot de hoogste
volmaaktheid geëvolueerde gewrochten der West-Europese intelligentie.
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vervaagden, doch die men, wegens de vastheid der toetsen, op zijn gemak, rustig
kon onderzoeken, wikken, wegen, beoordelen, doorvorsen. Aldus leerde men, wanneer
een toets bleef steken, dat het gezang over den klank dier toets heen zijn weg vrij of
minder vrij, bekoorlijk of minder bekoorlijk, harmonisch of minder harmonisch kon
vervolgen. Zo leerde men geleidelijk, twee, drie, vier toetsen neerdrukkend, wat
consonant was en dissonant, en zo ervoer men, niet enkel theoretisch, maar
experimenteel, niet enkel door het meten ener vaag gonzende snaar, maar door het
bijna solide, bijna tastbaar zintuiglijk geluid ener pijp, dat men naar believen kon
rekken, dat zwaar kon galmen tot de hoorder physiologisch meetrilde als een riet in
den wind, zo ervoer men de natuur van den klank. Zonder dat de mens het bewust
wist, zonder dat hij dus van zijn weten kon getuigen in een tekst, maar feitelijk, maar
uit den aard der zaak, is het onbehouwen orgel, het obscure, occulte
laboratoriuminstrument geweest der Middeleeuwse muziek. Hoe groter orgels men
bouwde, hoe meer lange en korte, lage en hoge pijpen men met stangen of koorden
koppelde aan een klavier, des te stroever, logger, moeizamer werd de hantering der
toets welke, ten tijde der kruistochten, niet enkel met de vuist moest worden
neergeslagen, doch ten laatste met den elleboog nog slechts kon worden omlaag
gedrukt. Des te strammer, verstarder, immobieler werd de muziek alsof zij wilde
stilstaan, opdat men haar met oplettendheid konde horen, alsof zij bijna geheel
bewegingloos moest worden alvorens haar eerste opvaart te beginnen.
Hoe was toen de muziek welke met dit stramme, hortende, bonkende instrument
werd ingestudeerd op de zangersscholen van kerken en abdijen?
Deze muziek was gekomen uit den afgrond der eeuwen en uit den afgrond der
menselijke ziel, die elkaar roepend elkander vergezellen. Niemand had haar gemaakt
en van slechts zeer enkele gezangen kent men den auteursnaam. Het was de mens
zelf die haar maakte, de onveranderlijke, eeuwige Mens. Tussen een gezang der
vierde en een gezang der veertiende eeuw ontdekt men geen verschil. De mens die
haar maakte was niet de relatieve, wisselvallige mens, het was de absolute, onwrikbare
Mens.
Deze muziek der eeuwen is pure melodie. Zij had alles afgeschud, vermeden,
verworpen wat onbestendig is, wat tijdelijk is, ongestadig, onstandvastig. Zij wilde
en nam niets van den mens dan het onvergankelijke en onverzettelijke in den mens,
wat duurzamer is dan
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de aarde waarop hij woont, duurzaam als het firmament. Zij versmaadde ook (in
tegenstelling tot elke der vroegere muzieken) het gebaar (mimiek en dans),den
uiterlijken tooi (begeleiding van harpen, fluiten of cymbels), zij verstiet allen klank
die niet voortkwam uit de borst van den mens.
Deze muziek is quintessens der ziel. Uit elke aardse vreugde distilleerde zij het
wezenlijke, het blijvende, uit elke smart trok zij het extract der smart, van alle geloven,
hopen en beminnen ging zij terug tot de diepste bron, tot den eersten impuls. Zij
vertolkt de menselijke gevoelens in hun ongedifferentieerden staat, in hun oorsprong,
in hun verste begin, in hun natuurlijksten eenvoud, in hun onmiddellijkheid, hun
ongereptheid. Zij is de zuiverste en hoogste uitdrukking van hetgeen den mens
beweegt, van hetgeen de mens ervaart. De hoogste, omdat zij ontvonkte uit de
maximale spanningen waarin de mens electrisch wordt, waar hij de grens bereikt op
welke smart en vreugde in elkaar vervloeien als vuur en vlam. De zuiverste, omdat
zij in dien dubbelen brand van uiterst verlangen een zang aanheft welke immer edel
is, sereen, onverschrokken, onwankelbaar in zijn evenwicht.
Deze muziek heeft geen geschreven rhythme. Zij vloeit als de geheime kracht die
van de sterren komt, zij stroomt als gedachte en verlangen in hun vroegsten aanvang,
toen er nog geen dimensies waren in hun eersten goddelijken droom. Deze muziek
is ongemeten en niet meetbaar. Voor haar bestaat geen tijd en geen verdeling van
den tijd. Zij kent geen getal, geen cijfer, geen minuut en geen seconde om zich eraan,
erin te binden, en ook geen uur, geen dag, geen jaar, geen eeuw. Noch maat kennend,
noch gebaar of gestalte, kent zij ook geen vorm. Zij werd geboren uit een gloed
waarin ieder ding smelt tot lava, en te midden van een opperst licht zonder schaduwen.
De Mens die haar intoneerde steeg tot de hoogste kimmen der werelden, der
gedachten, der gevoelens, en van het leven, tot daar waar de Geest de aarde ziet als
voet-schabel. De mens die haar hoort, die haar nu nog hoort, wordt terug geroepen
naar dat Zijn zonder begrenzing, zonder duur, zonder maat, waar hij zichzelf hervindt,
ontmoet als in een spiegel.
Deze muziek is ontheven aan de wetten der klinkende materie. Als de melodie,
symbool van Psyche, haar reis begint, weet zij haar doel, haar bestemming, maar zij
kent dat eindpunt, dien eindklank niet. Zij kent hem pas wanneer zij hem bereikt. En
inderdaad, de grondtoon der Middeleeuwse melodie wordt niet bepaald door haar
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eerste noot doch door haar laatste noot. De Ziel, bij haar aards begin stelt zich een
vraag die eerst beantwoord wordt bij het slot. Gelijk in een labyrinth, symbool van
het leven, streeft zij naar haar bevrijding, naar den uitgang, en zij zoekt hem, zij vindt
hem, doch zonder den leidtoon, dezen draad van Ariadne, die in de fabel den weg
wees aan een held. Haar klanken wentelen rondom een centrum, maar het blijft
onzichtbaar. Elke klank is onafhankelijk van een vorigen of van een volgenden klank.
Elke nodigt, geen enkele noodzaakt. Iedere toon is vrij, hij wordt gewenkt door een
anderen toon, maar nimmer gedwongen. Hij is nooit beperkt, gevangen in een
samenklank, in een accoord. Elke toon is ongeboeid. Hij zwerft, doch zonder te dolen.
Het centrum, hoewel onzichtbaar, is overal aanwezig en altijd werkend. De mens
hoort dien centraal-klank zonder hem te kennen, zijn ziel volgt hem, begeert en wil
hem, doch zonder hem te weten. Pas aan het einde ziet en weet zij hem, wanneer zij
terug kan schouwen op de afgelegde baan, wanneer zij in dien grond-toon hare rust
vindt.
Terwijl de West-Europeeër door de vele eeuwen heen zich bezig hield met dit
goddelijk avontuur en een melodie-type schiep van de allerhoogste intellectuele en
sensitieve schoonheid, stagneerde de eigenlijke theorie der muziek in een zanikende,
dikwijls pedante, altijd onleesbare paraphrasering der antieke auteurs. Evenmin als
nu oefende de theorie invloed uit op den creatieven geest. Zolang het toenmalig
Westers temperament1 afkerig en ongeschikt bleef voor halve en kwart-tonen
(chromatiek, enharmoniek) en instinctmatig, in overeenstemming met Plato en andere
philosophen, de niet-gealtereerde scala der acht2 natuurlijke tonen tot fundament
koos zijner melodie, registreerden en codificeerden de theoretici deze voorkeur in
een diatonisch systeem.
Zolang het toenmalig Westers oor slechts toegankelijk was voor den samenklank
van quint en quart, heeft het brein der redenerende theoretici geen andere accoorden
kunnen concipiëren dan een progressie in quinten of quarten, welke den naam droeg
van ‘organum’, naar dit voorbeeld, voor jongens- en mannenstemmen:

1
2

In tegenstelling tot de Byzantijnen die zeer lang , en zelfs tonen bleven zingen.
Metterdaad telt de gamma acht tonen en niet zeven, zoals degenen foutief beweren die haar
in verband willen brengen met een zogenaamd magisch getal.
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of een meer vrije afwisseling tussen ‘symphonieën’ (consonanten) en diaphonieën
(dissonanten) waaraan men den naam gaf van diaphonie welke synoniem was met
organum:

Volgens de mening van Gevaert, die nog niet door nieuwe documenten is
weersproken, maar evenmin bevestigd, kunnen samenklanken dezer soort bekend
en gebruikelijk zijn geweest bij de oude Grieken, en zelfs bij de Egyptenaren. Zolang
bewijzen ontbreken, zal die voorstelling der geschiedenis een hypothese blijven, en
mogen wij denken, dat de vereniging van twee of meer verschillend zingende doch
eensluidende stemmen een geniaal postulaat en een ontdekking is geweest van den
Westeuropesen geest. Maar ook dit blijft onbewijsbaar. Misschien werd er in den
tijd welke na den bouw der eerste pyramiden verliep, tot aan den bouw der eerste
Franse kathedralen, niets essentieels, niets werkelijk vruchtbaars toegevoegd aan de
muziek, behalve de uitvinding van het notenschrift. Gedurende lange, zeer lange
eeuwen in ieder geval, en dat is zeker, heeft de muziek bijna roerloos stilgestaan, als
wachtend in een ongestoorden droom. Vijftien honderd jaren na den dood van
Pythagoras zong de mens dezelfde pythagorische klanken, en was de basis van het

accoord, van de harmonie, steeds nog:
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De eerste opvaart
Het is tijdens die jaren, rondom de kruistochten, alsof aarde en mens zich hernieuwen,
herboren worden, alsof de voorziener Prometheus met een andere vonk uit den Wagen
der Zon, verborgen in een stengel, wederom neerdaalt op zijn wereld en alles
herschept, alles verjongt.
Op onze kleine Atlantische kaap van het Eurasisch vasteland convergeren
intelligente energieën als in een brandpunt, en er worden vondsten gedaan welke in
betekenis gelijk staan met de ontdekking van het Vuur en van het Wiel. Geen enkele
dier grote vinders is bekend. Alle bleven anoniem. Het Genie-zelf was barende en
het wordt Men genoemd. Het was Men die op ideeën kwam welke ons voor een
ondoorgrondelijk raadsel plaatsen, omdat ze dermate verbluffend zijn van eenvoud,
en zich nochtans slechts op een gegeven ogenblik, dikwijls met onverklaarbare
vertraging kunnen openbaren. Hier, bij ons, in West-Europa, tijdens onze
Middeleeuwen welke de legende duister achtte, vindt Men het scheepsroer1 uit dat
scharniert aan den kiel van het schip; het maakt grotere boten bestuurbaar, het
veroorlooft de ruime zee te kiezen (in plaats van kustvaart) en den overtocht der
oceanen. Hier vindt men het haam uit dat de trekkracht van een paard vermenigvuldigt
en ontelbare arbeidsuren uitspaart; het paardenhaam zal lijfeigenschap en slavernij
langzaamaan opheffen, omdat ze overbodig worden. Hier vindt men de ploegschaar
uit, welke den grond diep omwoelt, voedzame voren graaft en niet zoals de vroegere
kouter den buitenkant der aarde maar even openkrabt. Hier vindt men het kompas2
uit dat immer het Noorden wijst en dat richten kan op onbegrensde vlakten. Hier
vindt men het vensterglas uit, den schoorsteen, de schaaf, de vetkaars, de windmolen,
de watermolen der houtzagers, de blaasbalg van smidse en orgel, de klok met
gewichten, allemaal dingen en

1
2

Vroeger werden alle vaartuigen op den achterplecht bestuurd met een riem.
Naar verluidt ontdekten de Chinezen het kompas. Geen Chinees echter voer naar Europa.
Doch Marco Polo doorkruiste de zeeën tot aan Japan.
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nog andere, welke ons onmisbaar schijnen, welke ons wegens hun alledaagsheid
nimmer uitgevonden schijnen te kunnen zijn, maar die de lange Oudheid nimmer
gekend heeft, en waarvoor een zeldzame creatieve vonk nodig was om ze den mens
kenbaar te maken. Hier vindt men ook de Liefde uit. De liefde welke de Vrouw, die
alle eeuwen lang de onderdaan, de onderworpene geweest was van den man, verheft
en uitroept tot een hoger wezen, tot zijn maïtresse, zijn meesteres, zijn doel, het
centrum zijner gedachten en zijner verering. Deze Liefde, ontdekt en bezongen door
de ridderschap van Zuid-Frankrijk, langzaam verbreid, zich voortplantend als de
klimop door de ganse Westeuropese samenleving, tot heden groeizaam en onvolgroeid,
was zonder precedent en zonder voorbeeld in de gehele antieke literatuur en cultuur.
Hier vindt men ook het ogief uit, den spitsen kruisboog waarmee op de meest ranke,
op de mooiste, op de meest economische en op de stevigste, duurzaamste wijze
ruimten verwelfd kunnen worden, hoog en grondeloos als de azuren hemel1.
Hier vindt men ook het contrapunt uit, dat de kunst is om noot tegen noot te zetten,
of punt tegen punt, want alle ideeën-beelding geschiedde nog in het Latijn, waar de
noot den naam behouden had van haar afstamming die de punt was, en gedurende
vele eeuwen nog blijven zou de punt in den vorm van rechte of schuine vierhoek,
leeg of gevuld.
En wederom, zelfs met nog aanzienlijker, betekenisvoller kenmerken dan wij
observeren bij den oorsprong der muziek, wederom verrichtte zich deze nieuwe
germinatie, deze nieuwe geboorte, buiten elken invloed van de omringende,
waarneembare wereld. De uitdenking van het contrapunt was een zuivere operatie
van den menselijken geest, en duidelijker dan alle voorgaande ontdekkingen
karakteriseerde zij het autonoom creërende vermogen van den mens, het vermogen
om het onbestaande te verzinnen en te vervaardigen. Nergens immers in de ganse
Natuur bestond er een voorbeeld, zelfs geen aanduiding, zelfs geen vermoeden, dat
twee, drie, vier, vijf gezangen concorderend en vrij en welluidend konden worden
aaneengevoegd om samen te klinken. Nergens in de ganse zichtbare of hoorbare
Natuur bestond de uitnodiging, de uitdaging tot het ondernemen van dit onzekere,
fantastische waagspel. Nog minder bestond de noodzaak, de dwang van
omstandigheden. Zelfs de wen-

1

Van de kathedralen, in twee wereldoorlogen gebombardeerd, hield het gewelf stand door dat
mirakel van constructie.
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selijkheid bestond niet. Nergens in het Heelal kon het scherpzinnigste brein ook maar
de vaagste aanwijzing bespeuren van de wetten, volgens welke dat contrapunt, dit
veelstemmige gezang, zich moest regelen. Diep in de herinnering, in haar spelonken,
wist men dat Pythagoras en Plato gesproken hadden van de Harmonie der Spheren,
welke in de heldere, violette nachten naar de aarde neerdaalde van het fonkelend
firmament. Die hersenschimmige woorden bleven met phosphorescerende letters
geschreven in het donker geheugen der mensen. Maar dit was de enige aansporing,
de enige verlokking tot dien fabelachtigen Argonauten-tocht naar een onwezenlijk,
sprookjesachtig en misschien onbereikbaar, ongrijpbaar Idee. Al het overige moest
gevonden, ontdekt, ervaren worden. Dit was eenvoudig. Dit was grandioos. En de
mens bevroedde zelfs niet, bevroedt niet eens nu, terwijl men jonge knapen leert een
paar tonen te rangschikken, hoe groot, hoe uniek deze gedachte geweest is in de
geschiedenis, in de verwerkelijking van den geest.
Welk een ontwerp was het (niet eens te concipiëren door een menselijk brein) om
de muziek los te rukken uit de onbeweeglijkheid waarin zij sedert immemoriale tijden
gesluimerd en gedroomd had! Want op alle vijf continenten der aarde werd sinds
onheuglijke jaren gevedeld op een chrotta (kroth, crote, crowd), viool zonder hals
en met een platten kam, waarop geen snaar aangestreken kon worden zonder tevens
een paar andere te doen klinken en bijgevolg de suggestie van een drieklank, van
een veelklank te verwekken. Overal op de wereld, bij de Schotten, bij de Hindoes,
had men, zover de herinnering reikte, een doedelzak geblazen, waar twee pijpen
meerstemmigheid maakten, welke een prefiguratie was van alle denkbare accoorden.
Alom, sedert de Egyptenaren der oudste pyramiden had men een dubbelfluit bespeeld,
waarop de verstrengeling van twee melodieën zo onvermijdelijk was, zo voor het
grijpen lag en die men toch niet greep! En sedert vier, vijf eeuwen reeds kende men
in West-Europa het orgel, zong men in quinten en quarten, theoretiseerde men over
organum en diaphonie. Sedert duizend jaren was het ideale en onvergelijkbare
kerkgezang hiëratisch immobiel als het dogma, onwrikbaar als het zenith, verzaligend
als het empyreum. Deze statische gesteltenis van tevredenheid, van voldoening had
nog duizend, nog tienduizend andere jaren immobiel kunnen voortduren, gelijk zij
tot heden voortduurde in China, in Afrika, in Brits en Nederlands Indië. Iedereen
vergenoegde zich ermee, niemand ergens wenste verandering.
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Welke vonk dan, welke onbekende, kosmische, creërende, geheimvolle radiatie
golfde neer op die kleine kaap, naar den isthmus van den Atlantischen oceaan, de
nieuwe wereldzee? Welke hemelse of aardse vibratie trof daar enkele schaarse mensen
en maakte hen tot weergaloze genieën? Want ongeëvenaard weergaloos moest iemand
zijn om eraan te durven denken die sedert tientallen eeuwen stationnaire,
onwankelbare elementen in beweging te zetten.
Het gebeurde echter en we weten niet hoe, noch waar, noch juist wanneer. Gelijk
de kunst van het ogief zich plotseling als een van nergens gekomen schoonheid zich
manifesteert in de basiliek van St. Denis1, zo verschijnt het contrapunt als een uit het
niet gerezene, onbekende, maar reeds vol-tooide muziek in het oudste poly-melodisch
gezang dat wij bezitten, de zes-stemmige, sonore canon ‘Sumer is icomen in’, van
een Engelsen monnik2. Gelijk op de basiliek van St.-Denis de ogivale monumenten
volgden van Cluny, Noyon, Senlis, Chartres, eerstgeborenen van het koningsras der
kathedralen, zonder dat verklaard kan worden vanwaar de architecten kwamen die
dezen gewaagden bouwstijl concipieerden, zo volgden op dat dansende, schallende
lente-lied een serie namen en een serie werken, welke alle vanaf hun ontluiking uit
het onbekende een technische zekerheid in zich dragen, zonder dat men enigermate
gissen kan waar die meesters hun kennis en hun streven leerden.
Want vanaf zijn begin werd het verste en hoogste doel van het contrapunt geraakt.
Mannen, die op oude perkamenten vermeld staan als Magister Leoninus, optimus
organista, Magister Perotinus Magnus3, discantor optimus, van wier leven niets tot
ons doordrong dan dat zij tussen 1150 en 1250 werkten en doceerden te Parijs, deze
Léonin en Pérotin bevroedden, wilden, waagden en deden reeds niet minder dan later
Obrecht, Josquin of Palestrina, en vanuit

1
2

3

Gebouwd door Suger, 1080-1151, abt van St. Denis, minister onder Lodewijk VI, Lodewijk
VII, en de eerste die de lijfeigenen bevrijdde.
Men verbaast zich dikwijls dat het oudste contrapuntische document van Britsen oorsprong
is, terwijl de Engelsen later niet meer noemenswaardig hebben bijgedragen tot de ontwikkeling
der muziek. Men vergete echter niet dat Engeland in 1066 veroverd was door den Fransen
Normandiër Willem de Bastaard, en gedurende verschillende eeuwen zodanig gefranciseerd,
dat de Engelse taal voor een ruim deel een op zijn Engels uitgesproken Frans werd. Het
contrapunt kan dus zeer goed in Groot Brittanië geïmporteerd zijn vanuit het continent waar
de vroegste documenten verdwenen, doch waar zich de vitale factoren bevonden, die de
contrapuntische muziek verwekt hadden en haar verdere evolutie volgens haar natuurlijken
gang bleven leiden.
Pérotin le Grand. Tot den huidigen dag is in het Parijse Seine-bekken de naam Pérotin
aanwezig. Gelijk van Beethoven in België.
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hun wezenlijk princiep geoordeeld, poogden en deden zij reeds meer dan later Bach,
Wagner, Debussy of Strawinsky. Zij verzonnen twee, drie, daarna vier, vijf melodieën
en voegden ze tezamen zoals men een aantal koorden vlecht tot een streng, een aantal
bloemen tot een krans. Let wel dat ik zeg melodieën, en dat ik dezen term neem in
zijn eigenlijken en meest eenvoudigen zin. In deze betekenis dus is melodie de
vertolking in klanken van een zekeren gemoedstoestand; die vertolking heeft een
begin; zij volgt een lijn waarvan de golving bepaald wordt door het verloop van die
zielsgesteltenis, van die ont - roering; zij wendt zich naar een slot waar de in beweging
zijnde oorzaken der ontroering een einde vinden. Melodie in dezen meest
eenvoudigen, absoluten1 zin is bijgevolg een kort of lang moment van den totalen en
completen mens. Melodie is dus niet enkel het concept, het extract, maar het volledig
résumé, de condensatie, het sonore afbeeldsel ener Persoon. Melodie is daarom
voortaan niet meer te verwarren met wat wij verstaan onder motieven, welke slechts
schetsen zijn ener melodie, aanlopen ener melodie en toespelingen op een melodie.
Melodie valt daarom ook niet meer te verwarren met talrijke andere simulaties,
parodieën, bedrieglijke namaaksels, schematische, embryonische, onvolgroeide,
onvoldane ficties2 van melodie, waarmee gemakshalve de psychisch zwakker geladene,
de minder verlangende, de minder hartstochtelijk en minder ascetisch willende mens
van latere perioden zich vergenoegd heeft. De melodie der Middeleeuwse meesters
was wat melodie altijd geweest is, wat zij immer zijn zal, de in klanken weergegeven
innerlijke gestalte van een mens, de klinkende vorm van een mens, het klinkend
compendium van een Individu met al zijn duidelijk uitgesproken karakteristieken.
Wat die meesters wilden en deden vanaf den aanvang der contrapuntische muziek,
toen zij verschillende melodieën samenvoegden, had een diepe en sociale en
metaphysische motivering, en in princiep was de schoonheid welke zij droomden en
begeerden reeds volmaakt onovertrefbaar. Zij eiste van den componist een maximum
intellectuele scherpzinnigheid, gepaard aan een maximum psychische volheid, want
het uitvinden, samenordenen, organiseren van zulke Stemmen-Individuen kan niet
ten uitvoer gebracht worden zonder een buitengewoon ver-

1
2

Het absolute is altijd eenvoudig.
Met zulke ficties en frauduleuze nabootsingen werd samengesteld bijna de gehele zogenaamde
moderne polyphonie.
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nuft, noch zonder een immer waakzaam, nooit verzwakkend hart.
Het ongeëvenaard princiep zal dus gedurende de vier volgende eeuwen niet
gewijzigd worden, het ideële concept zal onveranderlijk blijven. Alleen de technische
verwerkelijking van het concept, de materialisering der gedachte, de intelligente
vervulling van den droom zal wisselingen ondergaan. Zij zal hoe langer hoe edeler,
hoe langer hoe evenwichtiger en beheerster, hoe langer hoe logischer worden.
Aanvankelijk is men nog in den ban der hereditaire quint en quart. Het vergt moeite
en tijd om zich aan die hypnose te ontworstelen. Maar niet enkel het instinct, de
intuïtie, doch ook de inhaerente eigenschappen van het sonore denk-materiaal wezen
den meesters de richting. Tussen quint en quart lag niets dan de terts en de secunde,
of hun omkering, de sext en de septiem. Deze samenklanken waren vanaf de verste
oudheid verboden als dissonanten. Geen andere uitweg echter in deze antieke impasse
was mogelijk noch denkbaar. Een in de hersens, in het gemoed, in alle vezelen gegrift
verbod moest getrotseerd en overschreden worden. Eiste dit durf, heroïsme? Ik weet
het niet. De grote, echte kunstenaars doen gewoonlijk actief en passief tegelijk, als
bestuurd door een andere macht, en toch eigenwillig. De contrapuntisten durfden,
zij waagden. Het onmogelijke misschien, maar zij durfden. Zoals menig gewelf der
ogivale architectuur neerstortte op de metselaars1, alvorens zij de formidabele pressie
berekenen konden waarmee hun vermetele stenen hoogten wogen op de pijlers en
conterforten, (steunberen) zo is er menige muziek dezer jaren van experiment en
avontuur, die neergevallen zou zijn op het hoofd van den componist, wanneer de
gedachte welke zij belichaamde verwezenlijkt ware geworden in harde grondstof.
Zonder twijfel zijn de eerste meesters dikwijls ontgoocheld, onbevredigd geweest
door de resultaten van klank welke zij verwierven met hun samen-weving van
stemmen. Maar zij hebben gedurfd en zij hebben volhard. Alles moesten zij leren.
Alles hadden zij zelf te ontdekken. Zij konden niet terugwaarts-schouwen naar een
voorbeeld. Nergens. Zij hadden enkel het materiaal en de geest zei hun: maak een
muziek. Hun terrein was even onontgonnen als de aarde bij hare schepping. En zij
maakten die muziek, zij verrichtten dit goddelijke werk en zij voegden haar toe

1

De kerk der vermaarde abdij le Bec (Normandië) stortte in den loop der elfde eeuw driemaal
in en werd daarna een vierde en vijfde maal herbouwd. Pas in 1085 te Cluny werd het eerste
duurzame gewelf getrokken boven een weidse uitgestrektheid van ruimte.
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aan het bestaande. Uit vele pogingen, die alle bezield waren1, en die daarom steeds
haar waarde, haar aantrekkingskracht zullen behouden, ontwarden zich langzaam de
constructieve wetten welke deze Natuur zouden beheersen.
Wat die wet-gevende meesters ondernamen was eigenlijk niets anders dan het
tevoorschijn roepen van moeilijkheden, en het verbieden van voorgaande
gemakkelijkheden. Door dwang alleen was beweging en vooruitgang mogelijk; zij
decreteerden dus en aanvaardden een tyrannieken dwang, want niets heeft prijs onder
deze zon dan wat ons moeite kost. Alle stemmen hadden tot dusverre geklonken in
reeksen van octaven, quinten en quarten, de pythagorische volmaakte samen-klanken.
Men legde dus de interdictie op de achtereenvolging van twee of meer dezer
hypnotiserende consonanten2. Alle stemmen hadden tot dusverre voortgeschreden
in parallelle lijnen, die elkaar nooit raakten, en in dezelfde richting. Men gebood
daarom dat voortaan de stemmen tegen elkaar in moesten gaan, wat wij noemen in
tegen-beweging. Wanneer de ene steeg, moest de andere dalen. Enkel door de
individualiteiten tegen elkaar in beroering, met elkaar in aanraking te brengen, was
evolutie, opklimming, hernieuwing bereikbaar. En wijl octaaf, quint en quart niet
voldoende bleken om er een volledig harmoniserend systeem mee op te bouwen,
zagen zij zich wel gedwongen om terts en sext toe te laten tot de consonanten.
Aanvankelijk verklaarden zij ze als onvolmaakt, maar zij duldden een opeenvolging
van twee of drie dezer samenklanken tussen twee perfecte octaven, quinten of quarten.
Niet meer echter dan een rij van drie of vier tertsen en sexten. Anders werd het te
gemakkelijk, te lichtvaardig. Dan was er geen kunst meer, d.w.z. kunnen. Wat iedereen
kan is geen kunnen voor den kloeken geest. Om dezelfde koninklijke3 reden
vaardigden de muzikale legisten eveneens een verbod af tegen de dissonanten van
secunde en septiem. Want zoals men reeds, naar beweerd wordt, tijdens de Keltische
prehistorie gezongen had in tertsen4, zo had men tijdens de Middeleeuwse historie
reeds gecomponeerd en gezongen in dissonerende secunden en septiemen. Ook dit
lag in de machtvan iedereen. Ook dit was geen kunnen. En zij waren wonderbaarlijk
voorzienend, deze het hoogste en het moeilijkste willende

1
2
3
4

En niet bedacht gelijk een menigte dorre, stroomloze moderne experimenten.
Dit verbod zou niet worden ingetrokken tot aan Debussy.
Koning komt van kunnen.
De zgn. gymel, van het Latijnse gemellus, tweeling.
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Middeleeuwse kunstenaars. Indien zij den dissonant hadden toegelaten, zouden wij
nimmer de harmonie gekend hebben. Nu, heden ten dage, nadat wij de harmonie
kennen, mogen wij den dissonant aanvaarden, om hem tot harmonie, tot
welluidendheid te transformeren.
Uniek voorbeeld misschien, en uiterst karakteriserend in de geschiedenis: het was
uit vrijwillig, eigendunkelijk opgelegde tucht, ascese, dat het contrapunt kon onstaan
en daarmee alle latere muziek, welke nimmer geboren ware, wanneer zeer
onafhankelijke, vurige geesten zich niet onderworpen hadden aan een intelligente,
ijzeren discipline.
Gelijktijdig met de beste wijze om stemmen tot samenklank te rangschikken, moest
de methode gevonden worden, welke aan de groepering van een aantal heterogene
individualiteiten de onmisbare eenheid en cohaesie gaf, en welke tevens de continuïteit
verzekerde en de orde, de stijging en daling van den muzikalen stroom die door de
klanken in werking werd gesteld. Een centrum waarheen diverse zangen
convergeerden als de stralen in een lens, dat eveneens het middelpunt was rondom
welk de zangen cirkelden in concentrische kringen, en dat tegelijk fungeerde als
haard, bron, toevoer, regulator van de gezamenlijk verwekte en uitgezonden zingende
energie. Dit constructief beginsel ontdekten de Middeleeuwse meesters in de
oplegging ener nieuwe tucht, in de conceptie ener leidende gedachte, welke het te
componeren muziekstuk doorliep van zijn begin tot aan het einde, zoals de rivier een
stad doorstroomt welke men langs haar oevers opbouwt. Zij noemden die leidende
gedachte tenor, teneur, van het Latijnse tenere, vasthouden, of cantus firmus, vast
gezang1. Zij wilden niet zelf dezen tenor vervaardigen, of zij vonden niet den moed
daartoe, want alle moed en alle durf temidden van het onbekende hebben grenzen.
Zij ontleenden hun tenor, hun Cantus Firmus aan een liturgisch gezang of aan een
volkslied. Zij namen zulk een motief, (in letterlijken zin zulk een moverende,
bewegende kracht) als basis hunner fantasie en van hun wil. Zij plaatsten dit liturgisch
gezang of dat volkslied als onder een vergrootglas, en dikwijls als tegenover
vervormende holle of bolle spiegels. Zij maakten hun ‘motief’ onherkenbaar door
het rekken, door het soms buitensporig uitdijen in lange, verstarrende tonen der
gekozen melodie. Maar de cantus firmus, de tenor, bleef altijd het

1

Tot aan Bach bleef de cantus firmus de leiddraad, die in den doolhof tussen het aardse en
hemelse een zo verwonderlijk en zinvol symbool is.
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uitgangspunt en het doeleinde tegelijk der agerende emotie. Hij was steeds een
garantie tegen de dreigende anarchie temidden van zoveel stemmen en
individualiteiten. Een lange, voorbeschikte levenslijn, een volledig reisplan dat men
slechts te volgen had, en waarlangs men de verbeelding, de inventie onbekommerd
kon laten spelen en dromen. De Middeleeuwse meesters hebben nimmer die soort
van naïeve, simplistische symmetrieën willen kennen welke wij tegenwoordig vorm
noemen. Hetgeen zij titelden Motet of Conductus was slechts een naam. Zij werkten
nooit met machinale, aprioristische contrasten, thesen en anti-thesen1, gelijk men dat
later doen zou. Hun enige vorm was de zuiver gewelfde, wijdbogige curve van een
levensgolf, zoals deze zich aftekent in een mooie melodie.
Toen enkele creatieve geesten besloten dat voortaan de stemmen zelfstandig zouden
zingen in het algemene koor, stonden zij nog voor een ander probleem, dat voor de
intelligentie even grote moeilijkheden meebracht als de voorgaande, wijl het eveneens
zonder precedent bleek in het verleden.
De muziek was tot dusverre niet gemeten. Zij was immer onderworpen geweest
aan het woord en haar duur werd geregeld door de rekbare waarden van versvoet en
accent. Tekens voor deze elastische begrippen hadden nimmer bestaan. Men had ze
kunnen missen in de homogene reien en dansen der antieke tragedies, in de altijd
unisono gezangen van kerkelijke of wereldlijke plechtigheden. Maar zodra men den
samenklank ging differentiëren in vrije, individuele tonen, bleken aanwijzingen der
proporties onontbeerlijk. Ieder moest van toen af zo nauwkeurig mogelijk zijn tijd
kennen om wetend zich te kunnen schikken naar andere tijden. Onafhankelijk blijvend
op zichzelf werd ieder afhankelijk tegenover het geheel en deze verhoudingen moesten
duidelijk worden afgewogen en uitgemeten in begrijpelijke figuren.
Het probleem werd wederom opgelost volgens zuivere redenering, want onze
Westerse muziek, vanaf haar oorsprong tot in haar geringste bijzonderheden, was
altijd een reflex der puurste en hoogste intelligentie. Men koos een figuur ( ) als
eenheid van tijdduur, men noemde haar Longa (de lange) en vroeg zich af: welke is
hare perfecte onderverdeling? Gelijk de Pythagorici de tetractis hadden als mystiek
en reëel compendium van het creërende en het geschapene, zo hadden de
Middeleeuwen de Drieëenheid als symbool der

1

Spanningen en ontspanningen.
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volmaaktheid. Zij zeiden dus: wij verdelen de Longa in drieën (■ ■ ■) en geven aan
deze figuur den naam van Brevis (de korte). Zij verdeelden nogmaals dit teken in
drieën, schreven het als schuine vierhoek (♦ ♦ ♦) en noemden het Semi-brevis (de
half-korte). Deze proporties golden onveranderlijk voor de ganse periode welke den
naam kreeg van Ars Antiqua, de Oude Kunst, welke twee eeuwen duurde1, tijdens
welke bijna alles gecomponeerd werd in cadans van drie, het perfecte rhythme. Toen
eerst onderzocht men (want niet alle moeilijkheden konden tegelijk overwonnen
worden) of naast de perfecte, hemelse, ook niet een imperfecte, aardse tijd-verdeling
geoorloofd was en bestaan kon. Men verdeelde de Longa in twee, de Brevis eveneens
in twee.
Men admitteerde naast het goddelijke rhythme van Drie ook het rhythme van den
menselijken gang, twee, en de toelating, de gelijktijdige aanwending van beide
onderverdelingen der eenheid, werd de periode der Ars Nova of Nieuwe Kunst, die
begon in de veertiende eeuw en die voortduurt tot vandaag. Want alle mogelijkheden
waren hiermee uitgeput. Elk denkbaar rhythme, elke denkbare vereniging van
rhythmen is inderdaad een combinatie van 1, 2 en 3. Tastend, aarzelend gaf men aan
deze in hun elementairen eenvoud zeer gecompliceerde verdelingen van den eeuwigen
tijdduur de tekens, waarin elk moment helder gefixeerd werd. De figuren, als waren
zij natuurlijk groeiende organismen, evolueerden naar een immer groter duidelijkheid,
ondubbelzinnigheid, tot zij langzaam werden die bewonderenswaardige, nergens
geëvenaarde schrijfwijze, waarmee men alles kan betekenen, ook het geheimste wat
den mens beweegt.
Het waren geen naties welke deze moeilijke, voor profanen bijna ontoegankelijke
kunst te voorschijn riepen, het waren geen theoretici, het waren geen vorsten, pausen
of kardinalen, doch het waren een half dozijn zeldzame Eenlingen, denkers-in-muziek,
die deze edele, souvereine schoonheid schiepen krachtens de macht van hun intellect
en van hun ziel. Niemand had hen uitgenodigd dit wonder te verrichten, en niemand
zelfs kon de mogelijkheid van zulk een wonder vermoeden. Er was geen enkele
politieke, noch economische, noch maatschappelijke, noch religieuze omstandigheid
die hen aanspoorde tot het ondernemen van hun goddelijk avontuur en tot het
volharden in hun buitenissige taak. Reeds in 1322 vaardigde paus

1

Twaalfde en dertiende eeuw.
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Johannes XXII1 een bulle tegen hen uit. Maar de geest is vrij. Hij beheerst en dwingt
elk ding. Hij doet onbekommerd en onverzettelijk wat hij wil. Het was de geest, die
in een half dozijn Enkelingen, consequent in hun streven van den eerste tot den
laatste, de muziek verwekte en verwezenlijkte, welke de ideaal-gedachte
voorafbeelding was ener wereld, ener mensheid, waar ieder zich op zijn plaats bevond,
waar elke plaats goed was en uitmuntend, waar de architect niet meer beduidde dan
de metselaar of de steenbikker en het zelfde loon ontving, waar geen hoog was en
geen laag, geen boven noch beneden, doch waar laag was als hoog, en beneden als
boven, waar allen voor ieder en ieder voor allen, waar elkeen, elke partij, elk ademend
en voelend en denkend wezen, met behoud zijner ganse natuur, en ingevolge die
natuur, samenwerkte tot hetzelfde doel, tot dezelfde serene, uit de duizenderlei immer
hervatte, immer vreugdige, immer moedige, immer schone beweging opklinkende,
tezamen vloeiende harmonie. Nooit had de mens iets dergelijks gedroomd, en nu
pas, vijf eeuwen later, kan hij het dromen opnieuw, en misschien verwezenlijken
opnieuw.
De meesters die in zichzelf, en nergens elders dan in zichzelf, zulk een verheven
en zulk een theoretisch niet enkel weergaloze maar ook onovertrefbare voorstelling
vonden van de menselijke waarde en van de menselijke verhoudingen, deze meesters
behoren als denkers en als muzikale technici tot de grootste genieën die ooit
verschenen zijn op onze aarde. Wij kennen bijna niets van hun levensloop dan enkele
onzekere data van de voornaamste feiten, en de ambten welke zij waarnamen. De
incidentele en anecdotische bijzonderheden van een kunstenaarsbestaan hadden toen
minder belang, en terecht2, dan nu. Maar hun tijdgenoten schijnen bevroed te hebben
welke occulte zending deze mannen vervulden, die tegelijk brandende harten waren
en stralende intelligenties, welk een on-

1
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Johannes XXII, Jacques d'Euse, geboren te Cahors, een Fransman, en paus te Avignon van
1316-1334, welke stad hij verfraaide met talrijke monumenten.
Ook het Concilie van Trente (1545-1563) promulgeerde op 17 September 1563 verordeningen
tegen de muziek der contrapuntisten. Maar het is een van a tot z verzonnen fabel, dat Palestrina
iets gered zou hebben door in enkele dagen drie missen te componeren - onder welke de
vermaarde Missa Papae Marcelli - welke hij ten gehore bracht aan een college van kardinalen
en waarmee hij hen overtuigd zou hebben dat de kunst der contrapuntisten verenigbaar was
met de godsdienst. Er behoefde niets meer gered te worden. Palestrina was de laatste ener
dynastie van grote geesten. Na hem begon een nieuwe aera.
Zij maken de muziek niet begrijpelijker en leiden slechts af van het essentiële, het enige dat
telt: het werk.
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evenaarbaar voorbeeld zij, die als prinsen incognito onder hen rondgingen, maar die
hun koninklijkheid overal herkenbaar met zich mee droegen, stelden aan de wereld
tot in de verste toekomst. Philippe de Vitry1, musicus, dichter, theoreticus in de
muziek en in de poëzie, diplomaat, politicus, was raadsheer van den koning van
Frankrijk en stierf als bisschop van Meaux. Guillaume de Machault2, eveneens dichter
en musicus, was gedurende een kwart eeuw secretaris van Jan van Luxemburg, koning
van Boheme, dien hij volgde op al zijn reizen en oorlogen door Europa3, onderhield
relaties met Petrarca en intieme betrekkingen met het pauselijk hof. Jean des Murs4,
de scherpzinnigste theoreticus van de muziek der Middeleeuwen, en zeer bevriend
met Philippe de Vitry, was rector van de Sorbonne, de Parijse universiteit, eerste en
langen tijd voornaamste universiteit van Europa, waar hij leraarde in de wiskunde
en de astronomie. Dunstable, van wien wij niets weten dan dat hij overleed in 1453,
was eveneens mathematicus en astroloog. Guillaume Dufay begint als koorknaap,
wordt doctor in het canonisch recht, raadsheer van prinsen en vorsten, hoveling,
doorkruist al componerende geheel Europa en wordt zo vermaard, dat de listige,
zuinige, sluw berekenende Lodewijk XI, overwinnaar van Karel den Stoute, hem
zijn geschilderd portret zendt. De kronieken vermelden van Dufay dat hij uit het
Zuiden van Frankrijk een reis ondernam5 om zijn moeder te bezoeken, en dit geeft
een kijk in zijn gemoed. Ook Jan van Ockeghem6, Jacob Obrecht7, Josquin des Prez8,
Orlando Lassus9 (Roland de Lattres) doortrokken als grote heren het ganse Westen,
verkeerden op gelijken voet met de machtigen der wereld, en hun dood werd betreurd
als een ramp. Palestrina10 nog was fabelachtig genoeg in zijn uiterlijken eenvoud om
de legende te verwekken dat een college van kardinalen zwichtte voor den tover
zijner muziek. En terwijl zo, over een tijdspanne van drie eeuwen, een als

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1291-1351.
129?-1377.
Tot Jan van Luxemburg, blind geworden, zich naar het slagveld van Crécy liet brengen,
(1346) in 't heetst van het gevecht, en sneuvelde.
Geboorte- en sterfjaar onbekend; omstreeks 1300.
Reizen was moeilijk en gevaarlijk in die dagen.
143?-149?
1440-1505, gestorven aan de pest te Ferrara.
1450-17 Augustus 1521.
Geboren omstreeks 1530 te Mons (Bergen) gestorven te München 14 Juni 1594.
Pierluigi da Palestrina, geboren te Palestrina, vandaar zijn naam, omstreeks 1525, gestorven
te Rome 2 Februari 1594.
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idee en als techniek onvergelijkbare schoonheid geboren werd en groeide, maaiden
de zwarte dood en andere pesten, woedden de oorlogen, de hongersnoden, de oproeren,
werden in elke stad brandstapels, schavotten en folterbanken opgericht tegen de
ontwakende vrijheid. Maar niet het vaagste gerucht van al dezen jammer is
doorgedrongen tot de muziek, die enkel getracht heeft te vertolken wat de mens
hoopte en beminde.
Voor wie zich rekenschap wil geven van de wijze waarop een blijkbaar autonome
geest zijn bedrijf uitoefent te midden der mensen, is het uitermate instructief de
contrapuntisten gade te slaan in hun arbeid. Gelijk de alchemisten werkten zij in het
diepst geheim, alsof zij hoeders waren van een schat dien zij zelfs trachtten te
verbergen voor elkaar. Zij noteerden hun muziek als een soort van algebraïsche
formule, hermetisch gesloten voor de profanen, lastig te ontcijferen voor den
ingewijde. Van de vele noodzakelijk voorafgaande, ingewikkelde berekeningen,
welke de formule geëist moet hebben, wisten zij alle sporen uit. Zij brachten hun
muziek nimmer in partituur1, zij zagen haar dus nimmer plastisch overschouwelijk
voor hun oog, en tot nu toe bleef het een raadsel hoe zij, zonder te verdwalen in wat
ons een doolhof schijnt, hun buitengewoon subtiele mechanismen van klank
monteerden. Hun zinnende fantasie, onbegrensd naar de hoogte, tegelijk cerebraal,
psychisch, sanguinisch, en onder elk dezer aspecten uitmuntend, bewoog zich in de
vlakte langs een zeer beperkten horizon. Gedurende drie eeuwen werd niets
gecomponeerd dan missen, motetten en wereldlijke koor-liederen2. Niemand heeft
eraan gedacht dit perspectief in de breedte te verwijden. Maar terwijl steeds dezelfde
gedachte, dezelfde impuls vertolkt werd, voltrok zich in dien nauwen cirkel een
logische, ononderbroken en uiterst consequente evolutie, alsof de muziek geleid werd
door een onzichtbaren dirigent.
Als bij onderlinge afspraak raakte geen enkel der meesters gedurende driehonderd
jaren aan het wezen der melodie, en inderdaad was de melodie bij den dood van
Palestrina nog in hetzelfde stadium van ontwikkeling waarin zij zich bevond omstreeks
het jaar 1000. Onbewust, in alle hoeken van het musicerend Europa, en zonder enig
merkbaar overleg te plegen, zonder hun doel te kennen (want dan zouden zij het veel
eerder bereikt hebben) arbeidden de mees-

1
2

De oudst bekende partituur dateert van 1577 en werd gedrukt te Venetië.
Een eerste poging tot het muzikale drama (voortijdig) van den genialen Adam de la Halle,
bijgenaamd de Bochel van Arras, 124?-1287, werd niet voortgezet.
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ters aan de vorming van een nieuw accoord, van een nieuwe harmonie. Hoe langer
hoe duidelijker, hoe langer hoe zuiverder, zonder dat men zeggen kan vanwaar het
kwam noch op welk tijdstip het verscheen, rees dat accoord op uit de verstrengeling
van myriaden stemmen. Vanaf Pérotin le Grand tot Palestrina bleef de muziek, van
den buitenkant bezien1, bijna stationnair, en al haar louter technische procédé's, ook
de meest vernuftige2, waren reeds in de eerste eeuw van het contrapunt zo vastgesteld,
dat slechts een machinale herhaling van generatie tot generatie denkbaar was. Ook
de psychische inhoud (de expressie) heeft niet noemenswaard gevarieerd.
Aan den binnenkant echter, in de kern zelf van het klinkend phenomeen, voltrok
zich langzaam, geleidelijk, met een bewonderenswaardige continuïteit en zekerheid,
het essentiële proces van den vooruitgang. Alsof de muziek een waarlijk op zichzelf
staand natuurverschijnsel is, een soort radiatie uit onbekende bronnen, die leeft
volgens eigen interne wetten, die zich op tijden en onder omstandigheden conform
aan haar geheimzinnig wezen incarneert, om zelfstandig, organisch te kiemen, te
gedijen, te ontluiken in een bodem harer eigen keuze en die zich van den mens
uitsluitend bedient als van een werktuig, een instrument.
In dien binnenkant van het klinkend phenomeen, dat uiterlijk niet of nauwlijks
wisselde, had zich zonder dat iemand het bewust wist of wilde, weten of willen kon,
een nieuw geluid gekristalliseerd rondom een grondtoon. En de eerste, de oudste
wet: dat elke muziek beginnen en eindigen moest met een volmaakten consonant,
dus met een octaaf, een quint of een quart, was opgeheven. Slechts één toon in het
fundamentele accoord van mens en aarde had zich verplaatst, de grote terts was
geïncorporeerd met de quint, en deze verplaatsing had den duur, de meditatie geëist
van meer dan tweeduizend jaren. Toen Pythagoras stierf waren de mens en de wereld
afgestemd op
; toen Orlando Lassus en Palestrina stierven, twintig eeuwen
later, was het accoord, de mysterieuze har-

1
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Zuiver technisch beschouwd en daargelaten natuurlijk een geleidelijk grotere beheersing en
uitbreiding van het materiaal, tot veertig-stemmige koren ten laatste.
Raadsel-canons, spiegel-canons, kreeften-canons, dubbel contrapunt en andere hindernissen
tegen de gemakkelijkheid, welke men in ieder leerboek kan vinden.
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monie van alle dingen die zijn tussen hemel en aarde, geworden

of

getransponeerd
. De mens had eindelijk bereikt wat wij noemen den
reinen drieklank, l'accord parfait, het accordo perfetto, het volmaakte accoord.
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De aarde verandert van grondtoon
Wij zijn nu ongeveer in 't jaar 1600. Galileo Galileï, op een dag dat hij in de kathedraal
van Pisa een dienst bijwoont, ziet een brandende altaar-lamp schommelen onder het
gewelf, en ontdekt de wetten van den slinger1, welke het uitgangspunt worden van
alles wat wij trilling, oscillatie, frequentie, golving noemen, en die tot de
constituerende beginselen blijken te behoren van het ganse Heelal. Hij vond den
verrekijker2 uit, bespeurde de libraties der maan, leidde uit zijn waarnemingen de
gegrondheid af der theorie van Copernicus en proclameerde de zon tot centrum van
een stelsel, rondom welke de aarde draait en de andere planeten. Toen hij zeventig
jaar was, moest hij op de knieën voor een tribunaal der Inquisitie een wetenschap
afzweren welke de theologen van dien tijd beschouwden als ketterij3, en een legende
beweert dat hij de onver-. schrokkenheid bezat om na zijn abjuratie de beroemde
woorden te spreken: toch beweegt zij (e pur si muove).
Zijn vader was Vicenzo Galileï4, uitstekend musicus, luitspeler, componist,
humanist, ontdekker der hymnen van Mesomedes, welke hij weliswaar niet kon
ontcijferen, doch die hem des te meer intrigeerden. Als minnaar ener gedroomde
Helleense muziek, welke tegelijk met de marmeren beelden uit de tomben van het
verleden had moeten verrijzen, werd hij een verwoed tegenstander van de muziek
der contrapuntisten, en een van de fanatiekste kunstenaars, philosophen en geleerden,
die zich verenigden bij graaf Giovanni Bardi5, hun maecenas, in wiens paleis te
Florence hij en een dozijn

1
2

3

4
5

De gelijkdurigheid (isochronie) van slinger-schommelingen, lange of korte, in denzelfden
tijd.
Of juister, hij perfectionneerde de uitvinding van den Alkmaarder Jacob Metius, broer van
Adraan Metius, geometer die het cijfer verbeterde dat Archimedes had berekend voor de
verhouding tussen diameter en cirkel.
In de Oudheid was deze theorie reeds verkondigd door Aristarchus van Samos (derde eeuw
v. Chr.) die de theologen van zijn tijd beschuldigden van een ketterij welke de rust der goden
verstoorde.
Geboren te Florence ongeveer 1533, begraven aldaar op 2 Juli 1591.
1534-1612.
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ideologen den oorlog verklaarden aan een kunst welke, tot haar hoogsten bloei
ontloken, geheel Europa beheerste, en de beroemdste Renaissancisten verrukt had1.
Stellig was er evenveel onvervaardheid en hoogmoed nodig voor het ondernemen
van dit verbazingwekkend en ogenschijnlijk onbestaanbaar plan, als om te zeggen e
pur si muove, toch draait de aarde rond zichzelf en rond de zon.
Hoe bevond zich in deze dagen een der jonge lieden uit den kring van Galileï en
Bardi, een van zulke jonge mannen die nog niets kunnen, weinig kennen, maar wie
een innerlijke, obscure, onstilbare stem verwittigt en verzekert dat zij de toekomst,
het begin der verste toekomst in zich dragen, hoe bevond zo'n jonge, vermetele, alles
durvende, alles riskerende, niets ontziende jonge geest zich tegenover het sonore
phenomeen, het muzikale materiaal van zijn tijd, en hoe moest hij, geniaal zijnde en
dus roekeloos, alles afwijzend en alles verwerpend, omdat hij alles wil hernieuwen
in zijn onbegrensden durf, hoe moest hij noodzakelijkerwijze redeneren?
Wanneer hij aan de muziek dacht, overal waar hij haar hoorde, zag hij zich
temidden ener ondoordringbare warreling van klanken. Het had niet den minsten zin
om aan die koren van 6, 8, 12, of 16 stemmen nog een stem toe te voegen. Hij had
niet den geringsten lust om al die oude, afgezaagde procédé's van onderlinge imitatie
te hervatten. Hij kende ze van buiten. Die canonische, imitatorische trucs waren
dermate versleten en lagen dermate in het bereik van iedereen, dat onverschillig
welke kapelmeester een draaglijke mis of motet kon schrijven in den stijl van
Palestrina. Daarvoor had niemand nog een greintje fantasie nodig, en geen aasje
inventie. De hersens waren erop afgericht. Dat alles had zich vermechaniseerd in
pompeus, scholastisch, magistraal en bloedeloos handwerk. Zonder uitzicht noch
uitweg. Verstikkend van overbodige verwikkeling en droogte.
Die jonge aanhanger van Galileï wilde gaarne toegeven, wijl hij het niet loochenen
kon, dat deze kunst een zekere synthetische weergalm vertolkte der mensheid. Doch
waar was in die collectieve echo de Mens? Sinds honderden jaren had deze
onverzettelijke muziek God bezongen. In haar wereldlijke liederen had zij nimmer
iets anders uitgedrukt dan een globale, gemeenschappelijke situatie, gezamenlijke
gewaarwording van vreugde of leed. In die knappe, on-

1

Erasmus was een bewonderaar van Josquin des Prez.
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overtrefbare, toenmaals alle denkbare toon-combinaties realiserende weefsels van
geluiden, vernam hij nergens den mens. Waar was in deze vermengeling van
conventioneel, ritueel geworden melodieën, het geluid van den mens met zijn eigen,
persoonlijke gevoelens, accenten, hartstochten, gebaren? De stem van den mens
gelijk hij nieuw, jong, als pas geschapen ontwaakt was in de andere kunsten der
Renaissance? Mantegna was gestorven in 1506; Botticelli in 1510; Leonardo da
Vinci in 1519; Raphaël in 1520; Perugino in 1524; del Sarto in 1530; Correggio in
1534; Michel Angelo in 1564, Titiaan in 1576; Veronese in 1588; Tintoretto in 1594.
Hun gedachte, hun voorbeeld, hun impuls waren nutteloos en onbemerkt gebleven
voor de componisten. Meer dan honderd jaren na die fabelachtige metamorphose,
revolutie van het ganse denken, na die plotselinge uitbarsting van ongekende lente
en jeugd, na dien roes van hernieuwend leven, was de mens der Renaissance, de
mens als persoon, als individu, nog niet verschenen in de muziek. De jonge,
revolutionnaire musicus wilde dien mens ontdekken. Hij wilde de stem van dien
herboren en bevrijden mens weergeven in klank.
Maar hoe? Om de stem en het hart van den eenling, van zichzelf, te isoleren en te
differentiëren in het luide geschal dier contrapuntische menigten, moest hij doen
alsof de uiterst geldige, onbetwistbare techniek en de even prijzenswaardige aesthetiek
der tientallen roemrijke meesters rondom hem en achter hem niet bestonden en geen
recht hadden op bestaan. In geen enkele andere kunst der Renaissance had zich een
hervormer geplaatst gezien voor een dergelijken paradox, een zo absurden opzet. Hij
moest niet slechts een vermaarde en vereerde schoonheid als waardeloos verklaren
en verachtelijk (gelijk de Italiaanse architecten den ogivalen stijl als barbaars, als
‘Gothisch’ hadden beschimpt), maar (wat niet het geval was voor de architecten) hij
moest eveneens zich alle kans, alle mogelijkheid van techniek ontzeggen. Want
buiten het contrapunt was er in die dagen geen systeem, zelfs geen denkbaarheid van
systeem, voor het maken van muziek. Hij moest met voorbedachten rade een
stumperig dilettant willen zijn, een volkomen ignorant. Hij moest de muziek van
voren af aan beginnen. En hij had dien durf, dien moed, dien roekelozen hoogmoed
tegen ieder, tegen alles in.
Hij verzon zich een eigen techniek. Uit de koren der contrapuntisten, welke
theoretisch geschreven heetten in een der kerktoonsoorten, doch die practisch alle
toonsoorten dooreenmengden, het-

Matthijs Vermeulen, Princiepen der Europese muziek

78
geen te vergelijken zou zijn met wat wij tegenwoordig poly-tonaliteit en zelfs wat
wij a-tonaliteit noemen, in die mixtuur van toonsoorten, hoorde hij als een verre,
nauwelijks waarneembare achtergrondse resonantie, en voelde hij, zag hij, raadde
hij, als een bijna ontastbaar aura van klank, een tonen-reeks die op zonderling
verlokkende wijze correspondeerde met zijn eigen binnenste verlangens, die nog
duistere verlangens welke hem onbewust dreven, welke hij uitvorste, welke hij
trachtte te kennen, te weten.
Het was de tonen-reeks:

Hij sprak er zijn vrienden over die hij ontmoette bij graaf Bardi, en die allen
Hellenisten waren, humanisten, philosophen, natuurkundigen, Renaissancisten. Zij
kenden het ‘kader der harmonie’ van Aristoteles:
Het was
duidelijk dat de tonenreeks paste in dit kader. De Grieken hadden reeds een naam
voor die scala. Zij noemden haar Ionisch. Maar was het in werkelijkheid Ionisch?
Zij was een weerspiegeling in omgekeerde richting van de nationale Griekse
toonladder:

Alle hele en halve tonen stonden op dezelfde plaats, doch in averechtsen zin, als
in een spiegel. Zeldzaam phenomeen. Hoe dit te verklaren? Hoe dit te becijferen?
Want wat niet tot getallen kan worden herleid heeft geen betekenis, omdat het niet
getuigt van de Intelligentie.
Zij namen het monochord van Pythagoras. Zijn uitgangspunt, zijn ‘mesos’, zijn
midden en centrum was geweest dela. Waarom? Men wist het niet. Omdat hij zijn
tonen-reeks intoneerde naar de laagte, van boven naar beneden. Waarom koos hij
die richting? Men kon het enkel gissen. Omdat alle Griekse melodie (en ook een deel
der Middeleeuwse melodie) instinctmatig, automatisch zich neigde, zich bewoog
naar de laagte, van boven naar beneden. Maar wat zou er gebeuren als hij niet de la
doch de si genomen had als uitgangspunt, als centrum?
Men mat, men rekende volgens het schema
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en cijferend vond men in omgekeerde richting een toonladder welke een nauwkeurige
copie gaf van de pythagorische reeks, die geweest was:

terwijl de nieuwe gamma scheen te moeten
luiden:

Deze scala had, volgens de wetten der getallen en volgens de wetten van het
redenerend intellect, de moderne majeur-toonladder kunnen worden. Voor den
analyserenden geest lag er in dat parallellisme der dalende en stijgende lijn, in die
symmetrie van cijfers-intervallen, iets dwingends en verlokkends, iets wat het
eigenwillige menselijk denken bevredigt en den rekenaar verrukt in een gevoel van
trots.
Maar luisterend naar de koren der Middeleeuwers, die hun, of zij wilden of niet,
in het bloed zaten, hadden die philosopherende musici drie verschillende accoorden
bemerkt, waarvan de klank dwars indruiste tegen de toonladder welke zij gevonden
hadden volgens de pythagorische methode. Deze drie accoorden waren gemakkelijk
observeerbaar in gepsalmodieerde composities; zij traden eveneens met een
fascinerende straling te voorschijn te midden van een stuk, of bij een slot, wanneer
de altijddurende golving der melodieën een ogenblik stilstond en stolde in een
fonkelende, vreemde sonoriteit. Die accoorden zochten als 't ware zichzelf. Zij
regelden hun eigen klank-verhouding. Het was alsof zij automatisch opzweefden uit
de versmelting van stemmen. Elk der drie accoorden welke zij hoorden als cadens1,

had, wanneer men ze uit hun verband lichtte en terugbracht tot hun natuurlijkste
gestalte:
de grote terts als tweede bestanddeel (uitgaande
van den grondtoon) in hun vorming, en die grote terts (sol , do , re ) was
onverenigbaar met de

1

Van het Latijn cadere, vallen; men gaf den naam cadens aan elke accoordische wending die
een indruk wekt van rust, van einde en afloop.
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gelijknamige tonen hunner pythagorische scala. Die grote tertsen, vanzelf oprijzend
uit den klank, waren kleiner, lager dan de pythagorische grote terts. Deze accoorden
echter maakten den indruk van zulke stabiliteit, en hun opeenvolging wees op een
zodanige wetmatigheid, doeltreffendheid, dat het die philosopherende,
experimenterende musici toescheen, alsof de ganse Middeleeuwse muziek tot niets
gediend had dan om, als een noodwendig, chemisch product, die accoorden te doen
bezinken in het bewustzijn van den luisterenden, opmerkzamen mens. En inderdaad
dachten zij, voelden en componeerden zij, alsof de wet dezer drie accoorden, de wet
van de cadens, het enige, obscure, maar spontane en geleidelijke streven geweest
was van vierhonderd jaren contrapunt.
Zij hadden van dan af die accoorden slechts te legaliseren in cijfers. Zij zagen dat

hun grond-tonen
zich volmaakt aanpasten bij het
Aristoteliaanse kader. Zij zagen ook dat elk der tonen dezer drie accoorden een
volledige scala vormde:

Klaarblijkelijk was noch de

noch de

‘mesos’, centrum

dezer reeks. Het midden, het uitgangspunt kon slechts de

beneden-quint hiervan, de

zijn. De

was dus , en het boven-octaaf dezer lengte,

de
, wordt hare helft, dus . De
zal meten. Zij namen het monochord en cijferden

gerekend van

Volgens het antieke, traditionele systeem

leidden zij van de

af hare quint , de

, dus

,

legden haar een octaaf lager, waardoor zij gehalveerd werd. Bij de
overschreden zij, voor de eerste maal in de geschiedenis van het muzikale denken,
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het oude, theologische verbod van Pythagoras en zij cijferden dezen toon , misschien

aangemoedigd door Archytas. De

was ; de

wilden zij niet anders opvatten dan als terts

rekenden dus

; ook de

; de

van

moest geduid worden als terts

en

van

en zij rekenden bijgevolg
.
Uit deze lengte-maten der snaar hadden zij toen nog slechts de afstanden te
becijferen, den laagsten toon delend door den hoogsten. Zij verkregen dus:

; De moderne majeur scala der physici werd
dus in intervallen:

Van een louter intellectueel standpunt beschouwd was deze reeks veel minder
bevredigend dan de pythagorische, die men construeerde vanuit den grondtoon si,
en als de beslissing enkel had afgehangen van de philosophen, zouden zij stellig de
pythagorische gekozen hebben. In de majeur scala immers der physici bevonden zich
twee hele tonen van verschillende afmeting, de grote en de kleine . Deze stonden
daarenboven in de twee tetrachorden, welke de toonladder in gelijke helften verdelen,
niet op dezelfde plaats. Zij verstoorden de orde, het evenwicht, de symmetrie. Zij
waren een flagrante onvolmaaktheid. Doch voor de eerste maal in de geschiedenis
der muziek, was de zuivere natuurlijke terts geïncorporeerd in een becijferbare
toonladder en er bestond geen rekenkunstige methode welke logischer resultaten gaf.
Zoals Pythagoras zich door de muziek van
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zijn tijd gedwongen had gezien een toonladder te construeren zonder zuivere terts,
zo zagen de philosophen van omstreeks 1600 zich door de muziek hunner eeuw
genoodzaakt een scala te vervaardigen waarin de zuivere terts was vertegenwoordigd.
Want het zijn nimmer de geleerden geweest die de wetten der muziek voorschrijven;
zij kunnen ze slechts constateren, en ze zo accuraat mogelijk definiëren, naar mate
de muziek, die steeds wordend is, en wordt gelijk zij zelve wil, zich aan en onder de
mensen openbaart. Men vergenoegde zich dus met de majeur toonladder zoals zij in
haar best denkbaren vorm uit de hoofden der physici kwam, men transponeerde haar
naar een ligging welke voor het schrift en voor het klavier der instrumenten de
eenvoudigste was

en onder den naam van c-groot, ut majeur, c major, c dur, begon een tonale
alleenheerschappij welke duren zou tot onzen tijd.
Die toonladder had buitengewone kwaliteiten van eenvoud, plasticiteit,
duidelijkheid, bevattelijkheid, stabiliteit, mechaniek, doelmatigheid. Reeds lang voor
zij in de achttiende eeuw getempereerd zou worden (en in wezen dezelfde blijvend)
was zij copieerbaar, dit wil zeggen vermenigvuldigbaar op alle chromatische trappen
harer schaal, en in elke nieuwe gedaante, veranderd doch onveranderlijk, verwierf
zij een nieuwe kleur, een onbekend accent. Wegens die gemakkelijke verwisselingen
van het tonale centrum was zij uitermate geschikt voor het verwekken en regelen
van snelle of langzame spanningen en ontspanningen in den vitalen stroom welken
de componist wilde overzenden; door die behendige wijzigingen van het
gravitatie-punt was zij eveneens uiterst bruikbaar voor het suggereren, het nabootsen
in klanken van bijna onuitputtelijke mengelingen, contrasten, variaties van licht en
schaduw. In beide opzichten, als werktuig om den stroom te leiden, als werktuig van
belichting, had zij nergens en nooit haar gelijke. Zij beantwoordde (en daarom
misschien ontsproot zij) aan de instinctieve concepties van den tijd waarin zij ontstond,
van de tijden die gingen volgen. In de Griekse en Middeleeuwse scala's was elke
toon vrij geweest, onafhankelijk van een anderen toon, en zelfs het gravitatie-centrum
bleef los, uitnodigend, maar zonder dwang. In de moderne scala van c groot
daarentegen was elke klank onderworpen aan de vaste basis van het uitgangspunt,
den grondtoon, elke klank werd ge-
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noodzaakt naar een magnetisch midden dat men dominant noemde, werd aangetrokken
en beïnvloed door een tweede kracht welke den naam kreeg van onder-dominant, en
tot in de verwijderdste uitwijkingen, afzwervingen van dat onwrikbaar centrum
(welke men modulaties heette) regeerde, gebood die grondtoon eigenmachtig, en
dermate absoluut en natuurlijk tegelijk, dat een overschrijding, een veronachtzaming
zijner inhaerente eisen en rechten, een vergrijp scheen tegen de Rede, tegen het
Intellect van den rationelen mens. Ook onder dezen gezichtshoek bezien, als
instrument van muzikale redenering, van dialectiek in klanken, was de scala van
c-groot voorbeeldeloos en onovertrefbaar, een der perfectste meesterstukken van
Europees denken en van onbegrensd, feilloos vermoeden. Niemand immers wist,
toen de scala zich openbaarde en werd uitgecijferd, tot welke onvergelijkelijke,
verwonderende scheppingen zij zou dienen als simpele bouwstof voor den geest.
Naast deze scala, van c-groot, gekiemd uit het menselijk onbewustzijn, langzaam
wortel schietend, zich allengs inplantend, steeds voortgroeiend, ten laatste alles
verdringend, leefden nog een tijdlang de antieke, Middeleeuwse toonsoorten,
geleidelijk wegkwijnend, verwelkend, verblekend, uitstervend in het geheugen en
in het verlangen van den levenden mens. Zij waren echter ingeboren geweest met
de ziel en niet gans verderfbaar, vergankelijk. Uit de atavistische herinnering
distilleerde zich een evenwijdige scala, die het duistere, rouwige, maar manmoedige
en onversaagde accent behield der antieke toonladders, doch die zich gaandeweg
richtte en streefde naar de helderheid en hechtheid der nieuwe. Zij was immer als
een vertroebelde echo van het onherroepelijk verleden. Door vele weifelingen heen,
tastend naar een grondtoon, entte zij zich op den oer-ouden mesos (la). Zij ontving
den naam van parallel a-klein. Vanaf haar aanvang was zij een hybridisch bij-product,
gegroeid met heterogene elementen van het oude en het nieuwe. Beurtelings zichzelf
zoekend en zichzelf loochenend, zich beamend en zich tegensprekend, inconsequent,
irrationeel tot in het verschil tussen haar stijgende en dalende lijn:

toonde zij altijd iets dwalends, de besluiteloosheid van iemand die aarzelt te kiezen,
een zekere passiviteit geneigd tot verzet, iets dubbelslachtigs in al haar accenten.
Hoewel zij langs spontanen weg is
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ontstaan, bezit zij niet de interne en externe logica van natuurlijk ontsproten
organismen. Volgens het pythagorisch systeem, als een onderling verbond van tonen,
is zij niet becijferbaar. Reeds in de zestiende eeuw heeft Zarlino1 getracht om de
hoofd-accoorden welke haar begeleiden te verklaren als een arithmetische deling der
quint, in tegenstelling tot de harmonische deling welke de cadentiële hoofd-accoorden
eigen is. Doch hij geeft geen demonstratie van zijn stelling en drukt zich uit in zo
duistere termen, dat de geleerden, die poogden een theorie van de dualistische natuur
der harmonie te baseren op Zarlino's definitie, niet nauwkeurig weten wat hij bedoelde
en zich zouden moeten afvragen of hij zichzelf begrepen heeft, toen hij dat
onderscheid maakte tussen een harmonisch en een arithmetisch gedeelte quint. Het
is zonder twijfel verleidelijk om een duale natuur te veronderstellen voor de muziek,
zoals er twee polen zijn in de electriciteit, en gelijk al het waarneembare gesplitst
schijnt in tegenstrijdige of complementaire helften. Maar tot heden heeft niemand
experimenteel onaanvechtbaar kunnen bewijzen, dat de muziek (d.w.z. het sonore
phenomeen dat wij klank noemen, dus niet de tijdelijke constructies welke wij maken
van dien klank) in haar werkelijke wezen gemerkt is met dit dubbele antagonistische
aspect der observeerbare dingen2. Wat zich op een bepaald moment in de geschiedenis
voordeed als majeur en mineur, groot en klein, is vermoedelijk slechts een
voorbijgaande verschijningsvorm in een lange en nog niet voltooide evolutie.
Of de mineur scala echter een physische realiteit is of een menselijke fictie, vanaf
haar optreden in de muziek heeft zij de majeur scala
1

2

Gioseffo Zarlino, geboren 22 Maart 1517, gestorven 14 Februari 1590; Franciscaner monnik,
componist en theoreticus. Op enkele uitzonderingen na gingen zijn composities alle verloren.
Zijn theoretisch hoofdwerk, ‘Institutioni harmoniche’, dat hem beroemd maakte, onderricht
het contrapunt volgens de traditionele regels. Het werd vertaald in het Frans, in het Duits en
in het Nederlands (door Sweelinck), doch de vertalingen bleven manuscript en het is dus
overdrijving om te zeggen, gelijk Riemann doet, dat Zarlino gedurende twee eeuwen de basis
was der muzikale wetenschappelijke ontwikkeling van geheel Europa, en generaties van
musici gevormd heeft. Wat overigens kunnen die musici begrepen hebben van Zarlino's
onduidelijke uiteenzettingen, wanneer vier eeuwen later Riemann zelf (zie Geschichte der
Musiktheorie, derde boek) moet gissen naar de juiste betekenis en bedoeling van Zarlino's
sibyllijnse definities?
Zoals Zarlino de samenstelling van het c-groot-accoord volgens de pythagorische methode
(1-2-3-4), doch twee cijfers verder gaande (1-2-3-4-5-6), demonstreert door de deling ener
lange snaar in zes achtereenvolgende parten, zo poogt Vincent d'Indy in zijn Cours de
composition musicale de rationele gevormdheid en gelijkvormigheid van het a-klein-accoord
aan te tonen door de vermenigvuldiging der lengte van een korte snaar met de zes
achtereenvolgende cijfers 1-2-3-4-5-6. Deze demonstratie zou onbetwistbaar zijn (en dus
niet wat de Fransen noemen une vue de l'esprit), wanneer d'Indy zijn experiment als niet
enkel uitgaande van denzelfden toon had kunnen demonstreren, doch eveneens als verricht
op een snaar van dezelfde lengte. Voor zijn bewijsvoering echter van het a-klein-accoord
neemt hij een snaar welke langer is, zonder trouwens zijn lezer hiervan te verwittigen. Hij
verkrijgt een arithmetisch geconstitueerd a-klein-accoord, maar dit zo bewerkstelligde accoord
bezit wel theoretische, schijnbare, doch geen feitelijke, materiële, organische verwantschap
met het natuurlijke c-groot-accoord en is daarvan bijgevolg geen nederwaartse repliek in de
sonore, stoffelijke, feitelijke werkelijkheid. Hij bewijst dus enkel dat de twee essentieel
verschillende accoorden c-groot en a-klein, beide representeerbaar zijn in dezelfde cijfers,
maar niet elkaars en uit elkander voortkomende weerspiegeling of antithese. Volgens de
meeste waarschijnlijkheid kent de natuurlijke muziek, zoals zij verborgen leefde achter de
materie, en zoals de mens haar sluier voor sluier onthult, noch klein noch groot.
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geëvenaard als bouwstof, in technische bruikbaarheid, in duizendvoudige
kneedbaarheid. Haar hoofdaccoorden

bleken, in een tegelijk contrasterende, tegelijk complementerende sonoriteit, de
exacte, evenwichtige, compenserende echo, keerzijde, als vraag en antwoord, der

fundamentele accoorden van de majeur scala
Deze cadentiële formules, deze wendingen tot een slot, een besluit, een rust, een
oplossing, een afbreking, een oponthoud in den tijdduur, deze lapidaire axiomen van
klank, steeds in haar grondtonen bestendigend het antieke, wetmatige, ingeboren,

eeuwige en onwankelbare kader der harmonie:

en

, deze kristalliseringen der toonladder tot een klank kregen
den naam van tonale functies. In den aanvang stond de mens tegenover deze
gebiedende accoorden wederom als tegenover het enigma der sfinx. Hij had ze zelf
verzonnen en hij kende niet hun aard. Hij ontdekte een wereld en wist niets van haar
uitgestrektheid, noch van haar rijkdommen. Gedurende verscheidene eeuwen (maar
ook dat wist hij niet) was het de taak van vele gene-
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raties componisten om in ontelbare varianten, in talloze accenten, onder alle aspecten
welke het intellect zich fantaseren kan, deze harmonische gegevens in elk hunner
denkbare mogelijkheden te exploreren, te exploiteren tot de uiterste grenzen van het
mogelijke en denkbare bereikt waren. Alles had hij te zoeken, te vinden, te leren.
Ook de tonale functie echter (doch geen sterveling kon dit bij haar eerste begin
vermoeden) was een uit zijn onbewustzijn geschapen, weergaloze en doelmatige
bouwstof van den geest.
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De tweede opvaart
Gelijk men bossen rozen perst en maalt om te geraken tot een druppel van haar
verlokkend bloed, zo was de Middeleeuwse melodie het aroom geweest van den
vermurwden en vermorzelden mens, de mystieke traan, bedwelmend als de essens
der bloemen, die uitzijgt wanneer men van het lichaam een abstractie maakt, en het
buiten de aarde leidt naar grenzen waar vreugde en smart vervloeien in elkaar. Op
dit extreme punt van het leven waarheen de gedachte zich gericht had, bestaat geen
vorm meer, geen gestalte, geen willen meer en geen doen. Het zijn de regionen van
het Verlangen, het verlangen naar verlangen, dat uit zichzelve welt, niets dan zichzelve
kent, en brandt als het geheime vuur dat alle dingen beweegt.
Het was geweest als de droom van een god in den paarsen morgen van den dag
waarop hij zich zal incarneren. Die droom bleef onvergetelijk; hij was te mooi, te
betoverend, te uitdagend, te vervoerend om ooit te kunnen worden weggewist. Maar
toen de nieuwe geboorte aanving zag de goddelijke kracht, die muziek is, zich als in
een kribbe, en wederom kind zijnde, kon zij niet anders handelen dan als een kind.
Van voren af aan beginnend kreeg zij alles te leren. Tot nu toe had zij getracht naar
het hemelse, herrijzend ging zij zich wenden naar het menselijke, naar het aardse.
Niets hiervan was nog uitgebeeld in klank. Niets. Na vier eeuwen contrapunt
bestond er nog geen toon-verbinding, geen rhythme, welke een der talloze gebaren
van den mens, en de gemoedsgesteltenis die zij uitdrukken, als factor gebruikte of
ook maar probeerde te gebruiken voor de inventie en de fantasie. Er waren zonder
twijfel muzikale spelen geweest van mimiek of dans op de treden der kathedralen
en op de markt-pleinen. Doch de jongleurs, de baladijnen, de trouvères en troubadours,
eerst edelen, later burgers, die in de ridderzalen of op kermissen zongen of sprongen
met begeleiding van harp, luit, gitaar, vedel, fluit, hobo, schalmei, cornet, bombarde,
schijnen de kunst welke zij beoefenden nooit en nergens te hebben kunnen vrijmaken
van een naïeve, primitieve en embryonische,
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nonchalante activiteit, want hun publiek, hoewel passionneel, was ruw bezintuigd
en vergenoegde zich met simplistische gewaarwordingen. Ofschoon Dante en Petrarca
de troubadours Giraud de Borneil en Arnaud Daniel geroemd hebben, bezitten wij
zo weinig inlichtingen over hun kunst, dat wij haar nauwelijks zouden kennen,
wanneer zij niet veelvuldig tot onderwerp gediend had van miniaturisten,
beeldhouwers en schilders. De meesters van het contrapunt, verzonken in hun
speculatieve meditaties, hadden af en toe wel geluisterd naar het rumoer dat hun
aanruiste vanuit die vrolijke, beminnelijke wereld, en menigmaal namen zij een
volksmelodie, wellicht verzonnen door een troubadour of trouvère, als achtergrond
en als motorisch thema van hun gewijde structuren, maar voor hun techniek kon die
muziek van minnestrelen of baladijnen niet het geringste belang of nut opleveren.
Psychisch waren beide kunsten, die van de aarde en van het boven-aardse, elkaar
zeer nauw verwant. In de liederen welke de troubadours vonden voor de geliefde
vrouw brandde hetzelfde warme, heldere vuur als in de hymnen welke een Sint
Thomas, een Jacopone da Todi aanhieven voor God, en het brandde met dezelfde
felheid; in beide ook komt dikwijls de melodie aangewaaid als de zefier over een
veld van viooltjes, gelijk Shakespeare zegt. Maar de techniek der troubadours was
altijd dilettantisch gebleven. Zij stelden zich tevreden met het onmiddellijke resultaat,
met een moment van bekoring, van betovering dat immer hetzelfde was. Zij bepaalden
zich tot het instinct, dat steeds zich herhaalt, en hun muzikale wezen miste om gelijke
reden de groeizaamheid als dat der vogels. Toen de muziek de uiterste kimmen bereikt
had van het destijds technisch mogelijke, waren de contrapuntisten op hemelbreedte
verwijderd van den dagelijksen mens. De minnestrelen daarentegen, temidden van
het leven, kenden nog niets van hun kunst dan de enkele ingeboren rudimenten, die
werkeloos blijven moesten zolang het intellect geen impuls ontving tot creatief
vervolg.
Van het gehele register der mimiek, zoals nu elk musicus haar in de hersens heeft,
en zelfs in de improviserende handen, van dat gehele uitermate geschakeerde,
menigvoudige register der gebaren en hun adequate correspondenties in klank, in
rhythme, gelijk de componisten van nu ze elke minuut, zonder enige moeite, bijna
automatisch realiseren in de cinema, in de radio, als tweede plan, als lichtende
schaduw, als perspectief onzer bewuste gedachte, van dat gehele onafzienbare
programma der muzikale equivalenties was
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nog niets verricht, nog niets vermoed. De eenvoudigste, bescheidenste weergave,
sonore evocatie van een dans, een mars, een optocht, een jacht, een feest, en elk
hunner talloze differentiaties, moest beproefd, gewaagd, geëxperimenteerd worden.
Voor elk dezer situaties en voorstellingen viel de nauwkeurige nabootsing, de exacte
verklanking te zoeken, en, wat veel lastiger nog bleek, te noteren in muzikale tekens.
Ieder rhythme, iedere poging tot rhythmisering welke ons nu onbeholpen lijkt, naïef
en tennaastebij, mislukt, grauw en vervelend, was toen een ontdekking, een
verovering, een triomph. En elk dezer overwinningen, waartoe vele, nu vergeten
pioniers hebben bijgedragen, was een voortschrede naar de macht en de zekerheid,
waarmee later het toon-materiaal zou worden beheerst.
Ook de menselijke aandoeningen en hartstochten waren nog nimmer in muziek
tot uitdrukking gebracht, dit wil zeggen zij waren nog nimmer gebezigd als stuwkracht
der muzikale daad, en eveneens nimmer nog waren zij aldus overgegoten,
getransformeerd in geluid, dat zij zelve drijfvermogen werden. Van het ganse spectrum
der actieve en passieve roerselen, welke gelijk energieën radiëren uit hetgeen wij
hart en ziel noemen, of welke modellerend inwerken op hart en ziel, waren alleen
de twee uiterste strepen, die van het leven met zijn dubbele, eeuwige of tijdelijke
vreugde, die van den dood met zijn rouw en berouw, benuttigd als opwekkers van
reflexen in klank, als bron en haard van den agerenden muzikalen stroom. Alles wat
trilt, straalt, kleurt, vormt, beweegt en vivifieert tussen de beide uitersten, was
onbespeurd gebleven, voorbijgezien, verzuimd en ongehoord, nooit aangewend als
oorzaak of doel, als factor van gezang voor stem of instrument. In de overige kunsten
(beeldhouwen, schilderen, dichten, schrijven) was de gewone, voelende mens nimmer
geheel afwezig geweest, en vanaf de Oudheid had zich door de eeuwen en de
verschillende stijlen heen een onafgebroken traditie bestendigd in de waarneming
en weergave van onze gestalte, van onze beroeringen. De componist echter der
Renaissance vond in zijn geheugen niet het flauwste spoor van zulk een continuïteit,
en in de werkelijkheid niet eens den aanvang van een poging. Bijna het ganse domein
der sensaties en gevoelens, en hun omwisseling in toon, lag tegenover hem als de
oevers van een land waar de zeevaarder ankert voor de eerste maal, en dat op zijn
kaart staat aangeduid als terra incognita. Hij begaf zich in onbekende, verwarrende
gebieden, waar bijna alles te ontrafelen viel, van stap tot stap te kennen, te beluisteren,
te onderscheiden, te be-
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proeven, om elk der myriaden en immer verschillende golvingen, rimpelingen,
huiveringen, opvlammingen, nederzinkingen, die vanuit ons binnenste stijgen naar
de hersens, te vangen in een glijden der stem, en dit gerhythmeerde glijden zo precies
mogelijk vast te leggen door een noten-teken. De voortrekkers in deze onontdekte
streken hadden geen enkel voorbeeld, geen enkel precedent. Zij zijn begonnen met
te stamelen. Als ik den Orfeo hoor van Monteverdi1 mis ik de vervulling van mijn
wens, gelijk ik die ontvang van latere muzieken. Maar ik bewonder den durf welken
deze meester van het contrapuntische madrigaal gehad heeft, den durf van het genie,
om onervaren, hulpeloos te zijn in de vertolking van den mens.
Voor de transformering van gebaren en roerselen in klank moesten niet enkel de
figuren gezocht worden welke, zoals letters een woord maken, een afbeelding en
aanduiding geven van geste en emotie. Doch die figuren moesten eveneens geordend,
aaneengeschakeld worden in een verband en tot een lijn, waarvan de welving, haar
stijging, daling of vlakheid zo geregeld en geleid was van het begin tot haar einde,
dat zij, gelijk een opeenvolging van woorden, een natuurlijken gang had, welke het
intellect en het gemoed, die beiden oordelen naar zeer verschillende criteria, konden
aanvaarden als logisch, als noodzakelijk. Want er kunnen klank-lijnen zijn die het
vernuft bevredigen doch de ziel onvoldaan laten; er kunnen ook klank-lijnen zijn
welke de ziel vergenoegen maar die het intellect verwerpt, en een volmaakte
concordantie der twee maatstaven is even moeilijk als zeldzaam. Des te moeilijker
voor de componisten van omstreeks 1600, wijl zij in dezen sector van hun arbeid
niet enkel geen model hadden, noch in de Oudheid, noch bij hun voorgangers, maar
wijl nergens in de hoorbare wereld een aanwijzing merkbaar was om hun te dienen
als norm, waarop zij de wetten der intellectueel-sensitieve klankbeelding konden
baseren, of waaruit zij de regels, welke die klanklijnen regeren, konden afleiden.
Deze componisten hadden uit hun eigen zelf een klinkende gelijkenis te scheppen
van hun subtielste, ondefinieerbaarste, ongrijpbaarste Ik, en een gelijkenis, waarin
elk mens zich herkennen zou met al zijn verlangens en met al zijn innerlijke macht.
Zij hadden die geheel nieuwe melodie vanaf haar eersten tastenden aanhef te
construeren. Wanneer zij werkten op een tekst, zoals de componis-

1

Claudio Monteverdi, geboren in Mei 1567 te Cremona, gestorven 29 November 1643 te
Venetië, componist van madrigalen en kerkmuziek, stichter der opera.
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ten van opera's, dan konden zij het rhythme en den boog hunner muzikale gedachte
calqueren naar de cadans, de accenten, den zin van het vers, weliswaar niet met de
losheid waarmee dit vroeger gedaan werd in den kerkzang en de liederen der
troubadours, doch volgzamer, getrouwer en meer vervlochten in de expressie van
het gedicht. Zij konden zelfs wanen de oude Grieken te imiteren (waarvan nog geen
noot ontcijferd was) en de curve hunner intonaties te ordenen naar de voorschriften
van een philosooph, hoewel die, ten naastebij vertaald, even verstaanbaar sprak als
een orakel.
Maar wanneer zij zuiver instrumentaal componeerden, zonder den raad van het
woord en zonder het kompas van een wijsgeer, dan bevonden zij zich tegenover een
eigenaardige leegte en verlorenheid. Nooit tot dusverre was de muziek onafhankelijk
geweest van de poëzie, den dans, den mars, nooit bijgevolg was de muziek door de
hersens geconcipieerd en gebruikt als een afzonderlijk, zelfstandig uitingsmiddel.
Toen dus de instrumentale componist, gehoorzamend aan een instinctieven drang,
deze geheel nieuwe spraak ging beoefenen, bezat hij geen denk-methode, geen
dialectiek, geen systeem om zijn quasi-onstoffelijke, met niets vergelijkbare en aan
niets controleerbare agentia te rangschikken, te ontwikkelen, doelmatig te organiseren.
Ook in dit opzicht was de positie van den musicus der zeventiende eeuw, beoordeeld
naar de andere kunsten, welke alle een hereditaire overlevering en beoefening bezaten,
uniek en paradoxaal. Het denk-systeem, de coördinatie-methode der instrumentale
muziek viel niet enkel van meet af te grondvesten, op te bouwen, te volmaken, maar
tevens moest de aanwending ervan geleerd, langzaamaan geperfectionneerd, en
tenslotte beheerst worden.
Dit wonderlijke proces van kiemen en groeien ener intelligentie welke naar haar
gestalte streeft (een immateriële gestalte!) was het werk van vele mensen, van
verscheidene generaties, en toch, gelijk bij de natuur wanneer zij het zaad ener nieuwe
bloem uitstrooit, geschiedde het buiten de menselijke kennis om, in de heldere nachten
of de stralende dagen ener goddelijke onbewustheid en met de geheime vermogens
van een geest die de kennis zelve is. Vele mensen vanaf omstreeks 1600 hebben
gearbeid (en zonder ooit overleg te plegen onderling) aan de verwekking, de geboorte,
den wasdom der Muzikale Gedachte. Ieder vertegenwoordigt een phase harer wording
als de takken van een boom. Ieder is deelachtig geweest aan denzelfden innerlijken
wil, vreugd, gloed en zekerheid van le-
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ven. En al waren zeer weinigen volmaakt, voltooid, wij kunnen niettemin allen
bewonderen en ons over hen verwonderen, want in ieder bespeuren wij dat hij
trachtend, pogend, een middel en een graad was der volmaaktheid.
Terwijl aldus, even instictief en even intelligent als het werk van bijen en bevers,
maar op het hoogste plan der zichtbare natuur, de drie elementen1 geconstitueerd
werden der muzikale uitbeelding van den mens, moest tegelijk het mechanisme
verzonnen worden waardoor die drie bestanddelen het eenvoudigst en doeltreffendst
konden handelen. Want de Europese muziek, welke door de meesters van het
contrapunt geplaatst was in een contemplatieve sfeer van abstractie, als 't ware buiten
den tijd en boven het lichamelijke, en als radieerde zij vanuit een mateloos en
onnaspeurlijk middelpunt, wordt van nu af zeer concreet, zeer zintuiglijk, zeer
voelbaar, vatbaar, vormelijk, begrensd. Zij cirkelt voortaan rondom een in de ruimte
geïsoleerde centraal-persoon, den Solist, den Enkelen Mens, en zelfs wanneer zij
chorale en instrumentale massa's groepeert, zal zij zich voortaan uitsluitend richten
en voortbewegen door solistische factoren. Deze centraal-persoon met zijn impuls,
gebaar en directie, domineert en leidt in 't vervolg het totaal der medewerkende
krachten (of zij twee zijn, tweehonderd of duizend, dat maakt geen verschil) tot in
de geringste bijzonderheden, en alles valt weg, of alles - hoe menigvoudig het later
ook worden kan-voegt zich, schikt zich onderdanig, onderworpen, gehoorzaam, naar
het éne willende, gebiedende, heersende centrum.
Behalve uitermate concreet, en gelocaliseerd in een enkelen mens, wordt de muziek
tevens practisch en utilitair. Zij verlangt niet meer te zingen om den hoorder weg te
rukken van de aarde. Zij begeert te klinken om den hoorder tot de aarde te doen
naderen en tot al haar bekoring. Later zal zij nog iets anders en groters wensen. Maar
niemand wist het. Niemand zou hebben kunnen definiëren waarnaar de muziek
hunkerde in het menselijk hart van die haar moesten maken. Het bleef altijd
onuitgesproken omdat het misschien onuitsprekelijk is. Zij ging inderdaad pogen om
den hoorder in contact te brengen met dien geheimen stroom, welke achter alle dingen
verborgen vloeit als een onzienlijk licht, die de aarde omhult, doordringt tot in haar
onderste schachten, die alom leven wekt en die alles, zelfs de smart, verheugend en
verlokkelijk maakt. Deze mysterieuze stroom zal zich condenseren, accumuleren als
een natuurlijk

1

Impuls, gebaar, lijn.
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verschijnsel in het organisme van sommige mensen, door wie hij wordt omgezet in
klank, weldadiger, verjongender dan alle ambrozijn en nectar. Hij verleent aan ieder
die in hem baden kan, het onmiddellijk en volle bewustzijn van jeugd, onsterfelijkheid
en alvermogen, want hij heeft iets goddelijks. Hij bleef bijna onbekend, haast
onvermoed tot dusverre. De andere kunsten delen hem slechts mede langs indirecten
weg, in lagere spanningen, en als gestremd. Eerst door de muziek, wanneer de
componist haar opvangt en overzendt als een boodschap van de levende aarde, zal
de mens dien vitalen stroom rechtstreeks ervaren in zijn hoogste potentie, in zijn
verwarmende wezenlijkheid en met al zijn zinnelijke, aphroditische tovers.
Het mechanisme, waarmee die nieuwe droom zich openbaren ging, was van den
uitersten eenvoud en van een onbeperkte bruikbaarheid. Het doet denken aan de
werktuigen der geometrie: men kan er een stukje land mee meten, men kan er ook
de afstanden mee bepalen van zon en sterren. Toen de componist van omstreeks 1600
een basis uitvond, die den naam kreeg van generaal-bas, en het fundament zou worden
van alle verdere muziek, schiep hij zich, gelijk de meetkundige, een simpel maar
weergaloos gereedschap, dat geschikt was om er het kleinste mee te verrichten en
ook het grootste. Vanaf die fundamentele basis, hecht als de aarde waar wij wonen,
kon een gezang zich verheffen. Een alledaags of een onvergankelijk gezang. En niet
een enkel gezang op denzelfden bas. Maar twintig of meer. Zoveel de willige geest
zich fantaseren kan.
Die bas was onuitputtelijk in melodische perspectieven en bleek tot nu toe
onuitputbaar. Steeds leverde hij nieuwe gezichtspunten, nieuwe mogelijkheden aan
het hart, dat op enkele tonen, vast als pijlers, immer andere en immer mooiere, hogere,
gewaagdere bogen van melodie verhief. Gewoonlijk bewoog zich deze generaal-bas
met de statigheid van den langen slinger ener hangklok. Hij verdeelde den tijd niet
als een eeuwige, bijna onmerkbare verglijding van infinitesimale ogenblikken, gelijk
het zandglas en de zonnewijzer dit vroeger gedaan hadden, en gelijk de contrapuntisten
den tijd gevoeld hadden, maar hij fragmenteerde hem met de mechanische stiptheid
en strengheid van een horloge, dat ongeveer tegelijk werd uitgevonden met den
generaal-bas, en dat den mensen een acutere gewaarwording inprentte van het rhythme
der vluchtige uren. Men hoorde hem voortdurend, zelfs wanneer hij zweeg, wanneer
hij er niet was. Hij dwong het muzikale denken in banen die leken op de
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mazen van een net, soms op de tralies van een kerker. Hij had iets beradens, iets
onverbiddelijks en ook iets verscheurends, dat snel grauw werd en zagend, wanneer
de vergezellende zang zich haastte en futiele genoegens vertolkte. Maar hij kon zich
eveneens kleuren met tinten van een donkere pracht, in welker weerglans de
begeleidende melodie oprees als in een krans van troostend en verrukkend mededogen.
Gelijk de tongen, welke Aesopus zijn heer opdiste, de beste en de slechtste van
alle dingen waren naar gelang men ze gebruikte, zo was en is de generaal-bas het
uitnemendste en het geringste, het moeilijkste en het handelbaarste van alle
werktuigen, naar gelang men zich ervan bedient voor het klinkend-maken ener
muzikale aandoening. Het fundamentele beginsel van het contrapunt (het vrije zingen
van elke stem in de gemeenschappelijke harmonie) noodzaakte geest en hart van
meester en leerling tot een voorafgaande en altijddurende oefening, waakzaamheid,
spanning, welke geenszins gevergd werden door de begrippen (het opklinken ener
enkele stem uit het gezamenlijk accoord) die zich concretiseerden in den generaal-bas.
Zijn techniek had het zuivere ambacht van den componist aanzienlijk vergemakkelijkt.
Tussen de twee uiteinden immers van grondtoon en daarboven zwevend gezang
kwam een regioon van leegte liggen, een uitgestrekt gebied waar niets meer gebeurde
van primair belang, en waar zelfs bij den aanvang van den generaal-bas elk spoor
van leven ontbrak. Dit schrale, dorre niemandsland tussen bas en discant, kon de
componist, die alle macht en fascinatie toevertrouwde aan de melodie, verwaarlozen,
negeeren. En inderdaad heeft hij dit gehele terrein veronachtzaamd, braak gelaten,
wat zijn taak tot de helft verminderde, wat hem tijd bezuinigde, en zelfs papier, dat
toen schaars was, doch wat ook zijn intellect en zijn psychische vermogens tot een
traagheid en luiheid verleidde, welke enkel door de grote meesters vermeden werd,
maar die de kleine en gemiddelde componisten altijd behaagd en geschaad heeft. Zij
vulden deze regioon van leegte met accoorden welke in cijfers aangeduid werden
onder of boven den bas. Zo verwierf de muziek weliswaar opnieuw een karakter van
redelijkheid, en de pythagorische gedachte, dat alles geregeerd wordt door getallen
en tot getallen herleidbaar is, kreeg door den becijferden bas een bevestiging waarin
de rationalisten zich verheugen konden. Maar zolang die accoorden liggen bleven,
niets waren dan een vlak tussen-plan, en zelfs nog toen zij beweeglijk werden en
zich uitplooi-
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den in een gerhythmeerde verbrokkeling hunner tonen, berokkende de verwaarlozing
van dat midden-gebied een gemis, een armoede in het totale klank-beeld, welke de
meesters slechts door een hogere intensiteit van den melodischen stroom konden
verbergen en vergoeden.
Het was echter onmogelijk dat het nieuwe werktuig bij zijn ontstaan direct
uitmuntend en met alle bereikbare resultaten functionneerde. Volgens een opinie,
welke op 't eerste gezicht conform schijnt aan de wetten van den geest en dus
verdedigbaar, bestaat er in de muziek (en voor de overige kunsten) geen vooruitgang.
Deze stelling is juist en onjuist tegelijk. Voornamelijk bij de muziek zal de oplettende
waarnemer hier onderscheiden tussen droom en daad, tussen begeren en vervulling.
In oneindig hogere mate dan de andere kunsten is de immateriële muziek, deze
rechtstreekse tolk van de immaterieelste der menselijke factoren, afhankelijk van de
materie, geketend, onderworpen aan den meest tyrannischen, onontkomelijken dwang
der stof. In de zestiende eeuw was het bestaan van een Chopin als piano-componist,
van een Bach als orgel-componist, van een Paganini als violist, van een Beethoven
of Mozart als orchest-componisten, van een Alessandro Scarlatti of Rossini als
componisten van fiorituur- en bravour-aria's, van een François Couperin als componist
voor clavecijn, het bestaan van al deze meesters in de zestiende eeuw was volslagen
ondenkbaar, onverbeeldbaar, om de eenvoudige reden dat er in de zestiende eeuw
geen piano, geen orgel, geen viool, geen orchest, geen menselijke keel, geen clavecijn
bestond, waarvoor hun dromen, hun muzikaal begeren geconcipieerd, en waarop,
waardoor dat dromen en begeren kon worden vervuld. Deze afhankelijkheid, dit
onvermijdbare parallellisme van geest en stof, die organische, onverbreekbare band
tussen innerlijk en uiterlijk, onzinnelijk en zinnelijk, gelijk dat zich manifesteert in
de muziek, en nergens anders, schijnt mij een phenomeen van ontzaglijke betekenis,
want het verraadt niet enkel, achter de schermen, achter den sluier onzer zintuigen,
en achter de dingen, de aanwezigheid van een werkenden geest, van een logisch en
consequent materialiserenden geest; het verraadt eveneens de nooddruft van dien
geest tegenover de stof, die zijn onontbeerlijke bondgenoot is, en zijn onmisbaar
werktuig; het bewijst ten laatste den groei, de vermeerdering in macht, in tooi, in
waarlijk leven van dien geest door middel der stof, het bewijst dat deze bloei en dit
allengs tot volkomenheid gerakend leven voor dien geest enkel verkrijgbaar waren
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met behulp der stof, het bewijst ook de noodzakelijkheid der stof voor allen geest en
het natuurlijk verlangen van allen geest naar zijn verwerkelijking in de stof.
Waarschijnlijk zelfs is deze evenwijdige voortschrijding van geest en stof in de
geleidelijke openbaring der muziek een aanduiding van de verwantschap, ja van de
identiteit der muziek met de essens van alles, van het onnoembare dat Marcus Aurelius
noemde anima mundi, de ziel der wereld. Sinds er mensen zijn door wie de anima
mundi zich kan uiten, onthullen zich muziek en ziel der wereld eenparig als elkanders
spiegelend beeld. En muziek is de enige der kunsten waarin men deze samengeboren
eenzelvigheid bespeurt. Een ogivale kathedraal, een Romeinse basiliek, een Griekse
tempel, een Egyptische pyramide, een beeld van Rodin, van Phidias of van een
anoniemen Middeleeuwsen meester, een schilderij van Rembrandt, Memling, of van
Pompeji, een strategische manoeuvre van Hannibal of van Napoleon, onverschillig
welk gedicht of welk proza waren denkbaar en technisch-materieel realiseerbaar in
alle tijden. Maar het is totaal ondenkbaar en totaal onmogelijk dat een symphonie
van Mozart of Beethoven, een fuga van Bach verschenen ware in de tiende eeuw
vóór of in de tiende eeuw na Christus. Wat door Bach, Mozart, Beethoven vertolkt
en medegedeeld moest worden, was onuitspreekbaar in een vroegere eeuw, want er
bestond voor hen geen taal en er bestond voor hen geen instrument. Terwijl de mensen
instrument en taal schiepen, konden zij niet het vaagste vermoeden hebben van een
Beethoven, een Mozart, een Bach. Maar elk instrument was er, toen de meester kwam
die het ging bespelen, alsof de vervaardigers der instrumenten onbewust gehoorzaamd
hadden aan een geheimzinnig en onuitwijkbaar bevel. Vanwaar kwam dit bevel? Uit
de peilloze diepten van achter allen horizon, uit de afgronden van het menselijk hart,
uit de oneindigheid van ons eigen Ik, uit dezelfde verborgen bron waar ook de muziek
ontspringt. Het kwam op den juisten tijd, alsof het correspondeerde met een wens
en met een phase in de verwezenlijking der universele psyche. Zó verenigd is de
muziek met alle dingen, met de essens van alle dingen, zó is zij hun eigenlijke en
eindelijke stem. Hierop doelde klaarblijkelijk Beethoven zelf, de ziener, de getuige,
toen hij zei, dat muziek een hogere openbaring is dan alle wijsheid en philosophie.
Niet in haar wezen dus heeft de muziek vooruitgang gekend (want bij elke
gedaante-wisseling bleef zij zichzelf) doch wel in haar verschijning. Toen de
generaal-bas, welks uitvinder niet meer kan
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worden aangewezen, zich omstreeks 1600 in het brein der jonge componisten begon
te insinueren als een soort van nieuw orgaan, als een soort van nieuwe hersen-kronkel,
kende niemand de onafzienbare mogelijkheden en niemand ook kende de
gebruiksaanwending van dit technisch procédé. Het moest van meet af aarzelend,
tastend, struikelend, dolend, geprobeerd, bestudeerd, geleerd worden, en zonder enig
andere contrôle en verificatie dan de proefondervindelijke ervaring, d.w.z. het effect
van het gecomponeerde op den hoorder. En dit effect was niet meer statisch, gelijk
de Middeleeuwers het beoogd hadden als een aureolerend, bijna immobiel achterdoek,
doch dat effect werd dynamisch, voortdurend wisselend, en berekend om den hoorder
te treffen in zijn zenuwen en zinnen. Zoals in de magie, handelde ook hier het gelijke
op het gelijke. Elke phase en schakering weer te geven van een sensatie of van een
gevoel, kreeg de muziek te leren, om zich zo nauw mogelijk te schikken naar het
onophoudelijk gevarieerde aanzwellen en afvloeien van een gevoel of een sensatie.
Dit mede-ademen der muziek op den adem van den ontroerden mens, dit
mede-kloppen met den slag van zijn pols, wilde uiteraard pogen naar de grootste
natuurgetrouwheid. Wijl de componist zich echter niet alleen richtte tot hoorders
doch tevens copieerde naar hoorders bij wie een klassiek geschoold intellect nog
heerste als souverein, zocht hij automatisch voor de nabootsing dier ondulerende
aandoeningen een stylering welke hem geordend leek, een mechanisme dat hem
voldoende vrijheid liet en dat niettemin streng logisch was.
De radicale omkering in de innerlijke oriëntatie van den mens welke plaats greep
omstreeks 1500, doch die pas honderd jaar later terug werkte op de muziek, belastte
den componist met een dubbele taak, een psychologische en een zuiver muzikale.
Het is dan ook geen toeval dat de revolutionnaire actie die bij Graaf Bardi te Florence
werd ingezet, zich concentreerde rondom het drama, omdat enkel het drama de
problemen stelde welke op te lossen waren. Het is evenmin toeval, dat vanaf nu de
feitelijke evolutie en vooruitgang der muziek zich voortzetten in het theater, eerst
het theater der prinsen, daarna van het volk, eerst in de hof-balletten en de vorstelijke
pronk-spelen, daarna in de openbare schouwburgen der opera. Enkel tussen de décors
en in het tekstboek ener tragedie of comedie vond de componist, wat zijn instinct en
intellect hem aanwezen als arbeidsveld en als enige kans om voorwaarts te gaan: de
passies van den mens. Alles wat van den enen mens uitvonkt op een ande-
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ren mens, wat zijn cellen-weefsels doet trillen, den omloop van zijn bloed, het kloppen
van zijn hart versnelt of vertraagt, en wat door de gezamenlijke levensorganen van
een lichaam naar de hersens geseind wordt als verlangen tot gejubel of als een neiging
naar gekrijt.
Deze passies tussen de coulissen van dat theater waren niet en konden niet zijn in
ongerepten, onvervalsten toestand, gelijk wanneer zij branden in een oog, en een
gebaar, een kreet, een lach dicteren. Zij waren verschrompeld, vermomd, ontvleugeld
door het woord, misvormd door maatschappelijke begrippen of de eisen ener
hof-etiquette. Zij waren dikwijls conventioneel en altijd schematisch. Zij waren meer
allegorische verbeeldingen, in loden grenzen gevat als de kleuren van glasschilders,
zij waren meer intellectuele concepten dan rechtstreekse observatie, ervaring en
weergave. Zij konden echter niet anders zijn dan zo, want ook haar studie verkeerde
nog in den aanvang. Maar gelijk zij waren, conventioneel, schematisch, rhetorisch,
declamatorisch, verschaften zij den componist een zeer dienstig en onvervangbaar
voorbeeld tot het boetseren van schepselen welke hij verlangde herkenbaar te maken,
te doen leven, te evenaren door rhythme en klank.
Anderhalve eeuw, van 1600 tot omstreeks 1750, was niet te veel, om zelfs in dit
gelimiteerde kader der indirecte academische waarneming van den mens als klank,
te geraken tot een bevredigende, niet overtrefbare gelijkenis tussen het gekozen
model en zijn weergave. Het geduldige, immer naar een juister conformiteit trachtende
streven van vijf generaties was niet te veel om alle graden der oefening en
vervolmaking te doorwerken, te doorworstelen tot den hoogste. Want niet enkel het
hanteren van den generaal-bas moest geleerd worden. Niet enkel de moderne
toonladder was te bouwen, terwijl de acht oude gamma's met haar vele erfelijke
herinneringen, technische en affectieve, in de kerken bleven doorklinken en zowel
de vorming der nieuwe scala als een helder begrip van haar karakter vertraagden of
belemmerden. Niet enkel al het hybridische daarvan, en de vele interferenties welke
dat weifelen tussen twee toonsoorten, twee kleur-paletten veroorzaakte, hinderde het
naar zuiverheid pogende voelen als onnatuurlijke, tegendraadse schaduwen, als fouten
van het innerlijk perspectief welke slechts langzaamaan met kalme volharding konden
worden geëlimineerd. En niet enkel schiepen de componisten een nieuwe melodie
naar het evenbeeld van den levenden, hartstochtelijk begerenden en nimmer
verzadigden mens.
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Maar terwijl een ganse muziek zich vanaf het elementaire stadium verjongde,
elaboreerden de meesters zelf, de een na den ander, zonder elkaar te raadplegen, in
het Zuiden van Europa en in het Noorden, met een arbeid die nooit onderbroken zou
worden, een wetboek van den klank, een code, een legislatie, welke even rigoureus
verplichtend en natuurlijk is als de regels van een leerboek over chemie of electriciteit,
en waarvan de mechanische, logische consequentie de grammatica van alle gesproken
talen overtreft, en bewonderd mag worden als het product van een zeer superieuren,
zeer intelligenten geest. Wat wij tegenwoordig verstaan onder harmonieleer is
inderdaad het systematische, geleidelijke uitvorsen van de wetten ener materie, welke
nergens observeerbaar was dan in het eigen hoofd en eigen hart van sommige
exceptionele menselijke wezens die men componisten noemt. Deze materie was niet
alleen nergens observeerbaar dan in het hart en in het hoofd, doch zij was ook nergens
anders controleerbaar, verifieerbaar. Alle acoustische experimenten welke ons heden
zo doodgewoon, duidelijk en simpel schijnen, waren nog ondenkbaar en onbeginbaar,
toen de fundamenten gelegd werden voor een theorie der klinkende materie, en terwijl
die theorie zich opbouwde, zich allengs completeerde. Alles dus, zonder enige
uitzondering alles wat wij vandaag admitteren en kennen als natuurwettig, gelijk
bijv. de cardinale functie van den grondtoon in een samenklank, de omkeerbaarheid
van elk accoord in elke richting, de onderworpenheid aan dien grondtoon (of hij er
is of niet is) bij elke omkering, het toevoegen ener kleine septiem aan den volmaakten
drieklank, geheel de organisering van den klank, en ook de uitbreiding van den klank
(door toevoeging der kleine septiem) en de wijziging dientengevolge, de
verduidelijking, de intensifiëring der physionomie van den klank, geheel zijn tegelijk
physische, tegelijk psychische groei geschiedde in de helder-duistere krochten van
het onbewuste, van het intuïtieve, het geschiedde buiten het werkelijke weten om,
het gebeurde buiten de feitelijke kennis om. Het verwonderlijke, het boven alle mate
geheimzinnige en tevens revelerende, tevens verraderlijke is, dat sommige
exceptionele menselijke wezens die men componisten noemt, gedacht, gearbeid,
geschapen, geordend hebben in het domein van den nergens observeerbaren klank,
met dezelfde onfeilbare, met dezelfde onbedrieglijke intelligentie, zekerheid en
sublieme vaardigheid als de onbekende kracht die bij den aanvang der dingen den
kern ordende van een kristal, van een galaxie, van al wat is, en die dezen kern aldus
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ordende dat hij voor de menselijke intelligentie kenbaar, berekenbaar, navolgbaar
was.
Zelden in de geschiedenis der gedachte waren de psyche en haar instrument, de
hersens, actiever, creatiever dan gedurende deze zeventiende en achttiende eeuw.
Want toen de mens Solist werd, bevond zich de menselijke stem, zijn keel, op een
punt van ontwikkeling, dat zuiver technisch beschouwd, het eerste begin der zangkunst
niet overschreed. Men had collectief leren zingen, maar men had nimmer individueel
leren zingen. En de zware eisen welke dat collectieve zingen stelde aan het vernuft
der uitvoerenden, de grenzen welke de gemeenschappelijke zang elk der
medewerkenden voorschreef, de statische gevoelssfeer waarin de muziek ademde,
en tenslotte de Middeleeuwse geest van gelijke samenhorigheid, hadden de
persoonlijke zang-techniek bekrompen tot het strikt nodige en nuttige dat gevraagd
werd door het geheel. Verscheidene intervallen waren verboden en sommige golden
als verderfelijk. De afwezigheid van iederen wens tot individuele bedrevenheid, en
het apostolische gebod dat de vrouw te zwijgen heeft in de kerk, verkortte den omvang
der stemmen en remde haar beweeglijkheid. De vrouw, inderdaad, had nimmer
gezongen in het openbaar, toen de opera gesticht werd, waar alles convergeerde naar
den Solist, naar de Soliste. Wat vermocht de menselijke keel? Wij nu, wij weten het.
Elke mogelijkheid van trillen, langzame of snelle roulade, fiorituur, coloratuur, elke
mogelijkheid van expressie, van zucht, snik, smart, vreugde, verlangen, spot, scherts,
meedogen, haat, verschrikking, of loutere virtuositeit, wij kennen al deze talloze
schakeringen nu van de menselijke stem en wij weten hoe men ze leert. Maar wanneer
de componisten der zeventiende eeuw naar den nachtegaal luisterden, konden zij
veronderstellen en duchten dat hij onnavolgbaar was en blijven zou. Zij hebben
durven dromen, gissen, hopen, verwachten en willen, dat de menselijke stem alle
stemmen van het geschapene zou evenaren en overtreffen. Vervoerende droom,
doorwasemd met de aromen van het Paradijs. Doch in deze kringen onzer
onmetelijkheid, en uitgaaande van het bijna onbekende, moest de macht over het
menselijk geluid stap voor stap veroverd worden, bevestigd en gestyleerd naar de
norm van schoonheid welke ons ingeboren is.
Toen de mens verscheen als Solist lag het in den aard van deze openbaring, dat
de solistische Stem zich niet zou encadreren door een koor van gelijksoortige
stemmen, maar dat zij zich zou aftekenen
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tegen een achtergrond welke haar isoleerde, verduidelijkte, verrijkte, en tevens
vergezichten opende op wat zij zong. Die achtergrond, dat aura waarmee zij zich
wenste te omhullen, kon slechts instrumentaal en orchestraal zijn. Maar hoewel er
instrumenten waren, er bestond geen orchest. De Middeleeuwse componisten hadden
zich nooit bekommerd over hetgeen wij noemen coloriet. Een verstrengeling van
soepele, slanke en bezielde lijnen was hun enige innerlijke imperatief geweest. De
historici beweren, zonder schriftelijk bewijs overigens, dat die meesters zich tot
kleuring hunner a capella-koren1 vergenoegden met onverschillig welke speeltuigen,
die zij toevallig bij de hand hadden. Misschien. Maar misschien ook niet. Een orchest
ondertussen, die graduatie en versmelting van klinkende tinten, even natuurlijk en
even wonderbaarlijk als de regenboog, was nog nergens georganiseerd, nergens zelfs
vermoed. Geen enkel instrument ontbrak. Men had de gestreken viool, die onder
verscheidene namen en vormen gekomen was van de Kelten of van de Hindoes. Het
monochord van Pythagoras was veelsnarig clavichord geworden en geleidelijk
clavecijn. Er was sinds de vroegste Oudheid de harp, de fluit, er was de schalmei die
hobo moest worden en later clarinet, er was de hoorn, trompet, fagot en bazuin onder
andere benamingen. Er waren pauken. Maar dat alles dwarrelde rond als in den
oorspronkelijken chaos, zonder doel, zonder onderling verband, zonder cohaesie,
zonder attractief middelpunt. Wanneer hij de verschillende instrumentale elementen
groepeerde, was er bij den componist geen spoor van leidende gedachte, van
doelbewust inzicht, van organiserende methode. Nimmer, wanneer de componist
een werk concipieerde, had hij voor zijn innerlijk oog een volledige kleuren-gamma,
zoals de schilder dat had, maar altijd een fragment van het spectrum, en de nuance
van dit fragment hing steeds af van het toeval, van de instrumenten welke hij vond
aan het hof of in de stad waar hij vertoefde. Het mechanisme daarenboven van al die
instrumenten, ook van 't orgel, verkeerde in een uiterst gebrekkigen, nog bijna
primitieven toestand, en tot dusverre had het verzinnend, verbeterend intellect zich
weinig bekommerd om dit zo gewichtig, alle klanken determinerend onderdeel van
de muziek. Het was in die tijden buitensporig gemakkelijk om iets onspeelbaars te
schrijven voor onverschillig welk instrument, en terugdenkend aan wat voor de
vingers ondenkbaar was, maar hetgeen de geest

1

A cappella is afgeleid van cappa, kapmantel, waarmee de Middeleeuwse koorzangers gekleed
waren.
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zich kon verbeelden, staat men verbaasd, duizelt men over het onduldbare, het absurde
der ketenen waarin de fantasie van geniale meesters gekluisterd lag. Het zou
anderhalve eeuw duren alvorens zich in het zilverig fond der violen de regelmatige,
vaste spectrale strepen afgetekend hadden van de overige instrumenten, en alvorens
de geanalyseerde, prismatische tonen van fluit, hobo, clarinet, fagot, hoorn, trompet,
met overleg, met begrip, met bedoeling gehanteerd zouden worden als bindende,
regelende, constituerende functies in den zilveren, in den klaar-gouden gloed der
strijkers. Want ook de samenstelling van ons orchest is een langzame ontdekking
geweest, een geleidelijke revelatie, een trapsgewijze bewustwording der natuur van
den klank, die niet anders blijken zou dan de natuur van het licht, en deze
bewustwording is des te mysterieuzer daar zij logisch was in hare obscure, onbewuste
werkzaamheid, en correspondeerde, parallel ging met onze kennis der dingen1.
Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw heeft dus in ieder cellulair
bestanddeel der muziek, in al haar weefsels en in geheel haar wezen een
onophoudelijke levensduw geageerd, een ondergrondse, onafgebroken,
onbedwingbare, doch rationele stuwing, als een lente die onmerkbaar en
onweerhoudbaar voortgroeit naar haar zomer. Bijna alles in die tijden was
onvoldragen, ongerijpt en op 't eerste gezicht overtref baar. Toch zou ook deze
periode, waarin de ziel zelve zo vernederend onderworpen was aan de beheersing
der stof, culmineren in het onovertreffelijke, in het volmaakte, in een vollen tooi.

1

Enkel in het Europese orchest zijn alle mogelijkheden vertegenwoordigd waarmee de klank,
d.i. lucht-trillingen, kan worden veroorzaakt: de gestreken snaren (viool, alt-viool, violoncel,
contrabas); de getokkelde snaren, de geslagen snaren, platen en vellen, viool, harp, piano,
mandoline, gitaar, celesta, klokkenstangen, pauken, etc.); de cylindrische luchtkolom in
trilling gebracht door direct contact met den menselijken adem (de fluit); de cylindrische
lucht-kolom in beweging gezet door middel van een ‘tong’, een rietje (de clarinet, de
basclarinet); de conische luchtkolom vibrerend gemaakt door een dubbel-tong, een
dubbel-rietje (hobo, Engelse hoorn, fagot); de conische luchtkolom, bewogen door een
enkel-rietje (de saxophoon); de half-cylindrische, half-conische luchtkolom, aangeblazen
door middel van een min of meer kromlijnig, uitgehold mondstuk (hoorn, trompet, bazuin).
Elk dezer trillingsmogelijkheden determineert de kleur, het karakter, het timbre van het
instrument. Andere mogelijkheden zijn tot dusverre niet denkbaar, niet realiseerbaar. De
saxophoon is, als trillingswerktuig, de laatste bereikbaarheid geweest der mogelijkheden in
de materie der muziek, in de manieren waarmee lucht hoorbaar en meetbaar vibrerend gemaakt
kan worden.
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Want terwijl de muziek in den pronk van ballet en opera de spiralen ener evolutie
opsteeg, waarvan elke hogere wenteling de voorafgaande noodzakelijkerwijs moest
doen vergeten en misprijzen, omdat zij daar evolueerde in het uiteraard provisorische,
vergankelijke en immer perfectibele, vervolgde een andere, een verschillende en
toch dezelfde muziek haar opwaartse baan, in de onmiddellijke nabijheid van die
vorstelijke, wereldse, onbestendige praal, maar langs eenzame paden, als in sommige
symbolische schilderingen van die dagen, langs moeilijker wegen waar men de aarde
ontwijkt, doch haar van alle kanten ziet, herdenkt, en ondanks zichzelf beluistert,
bemint.
Het waren de componisten uit de oude, contrapuntische aera, voornamelijk de
leerlingen en voortzetters van den laatsten groten Nederlander Willaert, werkend te
Venetië, die, als dolende ridders en pelgrims deze richting kozen, bezijden en buiten
het ephemere leven, doch bereikbaar en oplettend voor elk zijner geruchten en
verlokkingen. Zij hadden zeer goed ingezien, die meesters: een Cypriano de Rore,
Zarlino, Sweelinck, dat in het kader hunner traditionele muziek het uiterst mogelijke
verwezenlijkt was, en zij konden niet anders dan zeer goed beseffen (want zij zagen
het met hun ogen), dat in de theorieën der Florentijnse revolutionnairen niet enkel
hun tegenwoordige eeuw, maar ook de toekomst geresumeerd lag en aangeduid.
Ondanks alles echter wat hen lokte naar den nieuwen tijd, de relatieve gemakkelijkheid
van het métier, het succes, de roem, het genoegen om actueel te zijn, bleven zij het
Middeleeuwse ideaal getrouw. Het was een ideaal geweest van ernst, strengheid,
tucht in het muzikale denken, van oriëntering naar het boven-menselijke, naar het
goddelijke, in het inwendig streven, dringen, willen. En als de uiterlijke gestalte van
het muzikale denken wisselde omdat het leefde, de innerlijke grondtoon daarentegen
en zijn resonans van eeuwigheid trilde bij de meesters Sweelinck, Schütz, Buxtehude,
Vivaldi, onveranderd door. Progressievelijk adopteerden zij elke vondst, elke
aanwinst, elke verovering welke door de meesters van opera en ballet (Lulli, Scarlatti,
Rameau) gemaakt werden in de unificatie van het rhythme, de consolidering der
majeur- en mineur-toonladder, de verrijking en de juiste aanpassing der expressie,
de voortdurende verruiming van den interieuren horizon, de onderlinge, wederkerige
werking der accoorden, de onophoudelijke vermenigvuldiging der accoorden door
moduleringen, in het verfijnen, ver lenigen, immer subtieler, kleuri-
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ger, treffender en logischer worden van de cadens, in de rangschikking en
methodischer benuttiging van het instrumentale materiaal.
Maar elke innovatie en vooruitgang transponeerden zij naar hun eigen hogere
sfeer, en brachten zij in harmonie met die resonans van eeuwigheid, die is de
werkelijke werkelijkheid. Zonder dat zij 't wisten, en zonder dat zij zich daarvan
enigermate bewust rekenschap konden geven, hadden deze meesters vanaf het einde
der Middeleeuwen, en te beginnen bij Sweelinck, gepoogd, gereikhalsd, gehunkerd
naar een enkel doel en enkele bestemming: het volmaakte, onovertrefbare realiseren
ener muzikale stroming (onverschillig van welk geweld of van welke tederheid) die
in al haar delen, in al haar geledingen geconcentreerd was rondom hetzelfde
middelpunt, rondom, in al zijn metamorphosen, hetzelfde onveranderlijk,
onverzettelijk, onvernielbaar en overwinnend idee. Dit is wat wij de Fuga noemen.
Fuga: een paar minuten muziek waarin dezelfde stemmen elkaar uitnodigen, elkaar
vluchten, elkaar achternajagen, elkaar ontmoeten, elkaar omstrengelen in de eindelijke
eenheid. Zoals de fuga geleidelijk wordt vanaf Sweelinck, doet zij denken aan een
geometrische tekening, maar in het onzienbare, van een kristal of van een bloem, die
uit het ongeborene allengs ontluiken, groeien tot hun perfecten, wiskundigen,
definitieven vorm, als de gedachte en het verlangen van een god, welke immer
aanwezig en werkend waren, begeerden naar gestalte, deze onzichtbare gestalte in
klank, waarvan de ontastbare, en niettemin feitelijke aanwezigheid noch ontbreken
kon, noch ontbreken mocht onder het geschapene.
De voltooiers van dit zeldzaam verwonderlijk resultaat van anderhalve eeuw
onbewust en systematisch vervullen waren Händel en Bach. In deze twee meesters
geraakte het idee-princiep, uitgezonden te Florence, tot zijn maximum van bereikbare
expansie, densiteit, uitstralingsvermogen, materiële en spirituele voleindiging. Alle
overige componisten, onder wie zeer uitnemende als Couperin en Rameau, waren
etappen, voorlopige phasen, episodes in de gestadige belichaming ener idee, waarvan
de vormelijke verschijning steeds den voorrang heeft gehad (zelfs bij Bach) en hebben
moest op het psychisch initiatief. Door Bach en Händel kreeg het idee-princiep der
verklanking van den mens-als-gedaante, van den mens-als-gebaar, van den mens
geplaatst in een bepaald en beperkt moment van zijn bewustzijn, de volledigst
denkbare muzikale uitbeelding.
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Twee concepties, twee technieken, welke tegenstrijdig en onverzoenbaar gebleven
waren, zolang de eerste de tweede in abstract kunnen verre overtrof, hadden elkaar
bij Bach en Händel ingehaald, bijna geëvenaard en konden zich verenigen. Alle
denk-gewoonten der Middeleeuwse contrapuntisten, hun meest hermetische,
esoterische, intellectuele geesteswendingen hadden ondergronds doorgeleefd in het
geheugen der mensen als de herinnering aan verloren schatten welke eenmaal moesten
worden teruggevonden, en waarbij men niet zou rusten alvorens zij met heel hun
geheimen tover wederom prijkten als op een berg van licht, op de toppen der gedachte.
Honderd jaar lang was die verhevenste sfeer der muziek ontoegankelijk geweest,
omdat de technische middelen tekortschoten, omdat de nieuwe stijl, de nieuwe
incarnatie van den klank de componisten noodzaakte hun eigen zelf, dat hun werktuig
was, hun gereedschap, stuk voor stuk te vervaardigen, te completeren, te organiseren.
Door Bach en Händel werd deze tevens interne, tevens externe, tegelijk psychische
en tegelijk physische verstoffelijking van een geleidelijk groeiend idee tot haar
culminatie-punt gevoerd, tot daar waar de geest wederom vertoefde in het binnenste
der mystieke roos. Bij Bach en Händel vermocht de Muziek nog eens, en op een
ander plan, vanuit een anderen gezichtshoek, en andersom zich richtend, wat zij
vermocht had door de oude contrapuntisten: een constructie van klank, even
intellectueel geraffineerd en onbetwistbaar, even vervoerend, even extatisch bezield
(voor wie horen of zien kan) als een der ontelbare overige geheimzinnige creaties
van het universele leven. Bij Bach verreweg van 't zuiverst en 't edelst verstandelijk,
zinnelijk en boven- zinnelijk gehalte, omdat Bach een kennis bezat der oneindigheid,
een dimensie naar de uitersten van hoogte en diepte, een wijdheid van innerlijken
horizon, welke Händel miste of die hij verwaarloosde. Beiden konden hetzelfde,
doch Bach wist, waagde en deed het meest. Hij was stoutmoedig genoeg, deze brave,
bescheiden en onvergelijkelijk trotse, twijfelloze burgerman, om het onvertolkbare
te concipiëren, toen hij, even voordat hij de aarde zou verlaten, en alles kunnend,
alles willend, de Kunst der Fuga ontwierp, gedreven en bezeten door den geest zelf
der Muziek. Want dit waarlijk was een werk voor Niemand. Hier, waarlijk, troonde,
regelde, heerste en gebood het loutere denken in klank, dat is in zichzelf, uit zichzelf,
om zichzelf, dat is omdat het is, en dat niet anders wil dan te zijn die opperste
verwezenlijking van een ideëel verlangen in menselijke, verstaanbare tekens, doch
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bijna buiten den tijdelijken mens om en langs den tijdelijken mens heen1.
Dit supreme wonder echter, en de vele mirakelen van klank-beweging welke Bach
en Händel in hun fuga's voor klavier, orgel of koor samenstelden als transcendentale
mechanieken, waren ontworpen en verricht in het besloten kader van den Solist. Hoe
veelmondig en veelvoudig hun zangen en rhythmen ook uitstroomden, zij golfden
nimmer veelsoortig. Men kon luisteren waar men wilde in het perspectief of in de
omranking hunner melodie, men hoorde immer boven, beneden, in 't midden en tot
op den versten achtergrond de stem van den enkeling, het rhythme van den enkeling
die zich uitte in varianten. In iedere groepering van het geluid was alles ondergeschikt
aan een zelfde gedachte, eenzelfde gevoel, en alles werd gedirigeerd door een zelfden
wil. Achter de meest gecompliceerde combinaties van verscheidene thema's
domineerde steeds dezelfde centrale, enkelvoudige oorzaak, welke zich detailleerde,
fractionneerde, differentieerde, nuanceerde, maar die overal waarneembaar was en
heerste als bedoelingen en als aspecten van dezelfde aandrift en van hetzelfde
individuele bestuur. Wanneer er een menigte was van instrumenten of van koren,
dan waren die menigten in haar verschillende geledingen nog altijd variaties, echo's,
projecties, schaduwen, van denzelfden vermenigvuldigden maar nooit veranderenden,
overal herkenbaren enkeling. Ieder onderdeel van het gezamenlijk geluid (melodie,
rhythme, toonsoort, accoord) was rationeel gecoördonneerd rondom hetzelfde centrum,
sproot er uit voort, werd er door geleid en vloeide er naar terug. Het had zijn grootheid
om den enkelen mens zo te plaatsen gelijk de zon van een planetair stelsel, als bron
van elke energie, van alle beweging. Het had eveneens zijn kleinheid. Want de mens
in zijn diepste binnenste verlangt meer dan zichzelf. Hij wil niet het beëindigde,
begrensde dat hij is in zijn uiterlijken vorm. Hij verlangt het eindeloze en grenzenloze
dat hij is in zijn wezen en in zijn bestemming.
Zo waren ook Bach en Händel een halte op den weg en op de reis welke de muziek
ondernam bij den aanvang der dingen. Toen Bach stierf, Bach die alle
accoord-schakelingen onderzocht en gedurfd had, Bach die alle harmonische
mogelijkheden zijner dagen doorvorste, doorgrondde en uitputte, toen Bach, die niet
meer zag, zijn

1

Het is symbolisch misschien dat dit werk (de Kunst der Fuga) onvoltooid en onvoltooibaar
bleef.
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muzikale testament dicteerde op zijn sterfbed, had zich het klinkend phenomeen, dat

voor Pythagoras geweest was

dat tijdens de Middeleeuwen werd

zich uitgebreid tot
. De muziek en de mens waren
geklommen tot de septiem, tot den zevenden toon. Maar wat beduidde deze zevende
toon? Bach, Händel en vele anderen hunner eeuw, hadden dien toon ontelbare malen
doen klinken, doch zij kenden niet zijn oorsprong, zijn geheim.

Matthijs Vermeulen, Princiepen der Europese muziek

108

Het geheim van den klank
Er zijn in alle tijden en in alle landen vele philosophieën geweest, doch geen enkele
was of bleef wetenschappelijk, experimenteel bewijsbaar. In alle landen en in alle
tijden waren er vele theologieën, doch geen enkele bleek verstandelijk en feitelijk
overtuigend, geen enkele trouwens wilde dit zijn, want allen grondden hare
verzekeringen op een directe hemelse relatie, welke geen contrôle vroeg, en die
niemand controleren kon. Er zijn vele architecturen, vele sculpturen, vele picturen,
vele literaturen geweest in alle tijden, in alle landen, en elk der bouwmeesters,
beeldhouwers, schilders, dichters en schrijvers meenden een wet, een canon, een
orde te vertegenwoordigen, doch al hun wetten, canons en orden waren vergankelijk,
voorbijgaand, wisselvallig. Er zijn in alle landen en in alle tijden ook vele muzieken
geweest. Muzieken van Chinezen, Hindoes, Indonesiërs, Arabieren, Australiërs,
Afrikaanse negers en blanken, Zuid-Amerikaanse in boorlingen, Noord-Amerikaanse
Azteken, roodhuiden en andere pre-Columbianen. De sceptische Latijnen hadden
het spreekwoord, ‘de gustibus et coloribus non est disputandum’, over de smaken
en kleuren valt niet te twisten, waaraan wij ons in de verwarring van het denken meer
en meer houden. Er was echter, en er is, onder alle muzieken van alle landen een
enig ware, een enig-natuurlijke, een enig eeuwige muziek. Dit was, dit is de Europese
muziek. En ik wil dit onbetwistbaar, onomstotelijk bewijzen.
De Ouden, en de Grieken in 't bijzonder, hoe oplettende waarnemers zij zich ook
toonden van de zichtbare dingen, hadden nimmer bemerkt in welke toestand zich
een snaar bevond wanneer zij werd aangeroerd, en dat, en waarom, zij den vorm
aannam van een spoel. Pythagoras, de eerste die muziek mat op een koord, zoals
men een cirkel of een driehoek meet, kon dit zien met de ogen, hij kon de klinkende
snaar voelen ritselen tussen zijn vingers. Maar hij, en al die hem opvolgden, werden
deze evidente aanwijzingen nimmer gewaar. Evenmin de zeer intelligente
Middeleeuwers, die nochtans
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uitnemende klokkengieters waren. Als hun klok voor de eerste maal luidde, hadden
zij zonder twijfel een beetje strelend de hand op haar gelegd, tevreden over haar
geluid. Zij voelden haar beven. Zij voelden haar sidderen als hun eigen huid, wanneer
zij bewogen werden door iets wat hen verheugde, wat hen verrukte, vertederde.
Nimmer echter gaven zij zich rekenschap dat de klok trilde, dat haar mooie,
bedwelmende klank, die hen doorvoer, waarin zij zich verliezen konden, gewekt
werd door de trillingen, de schuddingen van haar bronzen metaal.
Dit heldere mysterie lag sinds duizenden jaren voor 't oog, voor 't voelen van den
schranderen, aandachtigen mens, en hij bevroedde het niet, hij zag het niet, hij ging
er langs voorbij gedurende honderden eeuwen.
Het was Joseph Sauveur aan wien de sfinx dit raadsel op te lossen gaf en die dezen
sluier ophief van Isis. Weinig mensen kennen zijn naam, nog minder zijn betekenis.
Hij werd geboren op 24 Maart 1653 te La Flèche, in de Noordelijke helft van
Frankrijk, en stierf op 9 Juli 1716 te Parijs. Hij was stom tot zijn zevende jaar en
levenslang doof. Een gebrekkige, een mislukkeling dien de hedendaagse sociologen
(en de antieke Spartanen reeds) een bestaan in hunne maatschappij niet waardig
zouden keuren. Maar doof zijnde wilde Joseph Sauveur horen, en meer nog, meer
dan de ontelbaren die horen konden, hij wilde weten en kennen wat hem niet vergund
werd te beluisteren. Van jongs af was hij zeer begaafd voor de wiskunde, de
meetkunde, doch zijn instinct, zijn berooidheid, zijn gemis dreven hem naar den
ongenaakbaren klank. Want zo doet het sluwe, listige Leven, zo zal het immer doen.
Hetgeen Sauveur met zijn oren niet vernemen kon, wilde hij met zijn ogen
aanschouwen. Paradox der intuïtie, uitdaging van het genie, wens van de ziel, van
den geest. Hetgeen zovelen tevoren gedaan hadden, deed ook de dove Sauveur en
hij nam het monochord van Pythagoras. Niets horende, doch ziende dat de snaar
bewoog, en intens kijkende naar haar wisselenden vorm, kwam hij op het zonderlinge,
men zou haast zeggen pueriele idee om op de snaar kleine, samengevouwen stukjes
papier te plaatsen. Die stukjes papier zijn het welke in de physica den naam ontvingen
van Cavaliers de Sauveur, waarop de gehele moderne acoustiek gefundeerd is, en
waarmee een altijd verzegeld geheim der zingende natuur onthuld werd door een
dove.
Er bestond inderdaad geen andere mogelijkheid in dien tijd om het sonore
phenomeen aanschouwelijk en vatbaar te maken dan de
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uiterst naïeve vraag: wat gebeurt er, wanneer ik op een klinkende snaar schrijlings
enkele snippertjes papier zet? De dove Sauveur, die zien moest, herhaalde precies
het reeds talloze malen door de eeuwen heen gerecapituleerde experiment van
Pythagoras. Doch op de gespannen snaar, over haar ganse lengte niet-verdeeld,
plaatste hij zijn ruitertjes en bracht de snaar tot klinken. Hij hoorde niets. Maar wat
zag hij? De ruitertjes kwamen in beweging en sommige werden afgeworpen. Een
energie, op haar maximum in 't midden der snaar, vloeide als 't ware boogvormig
langs het koord en verliep tot nul aan de beide uiteinden. Hij verdeelde de snaar in
gelijke helften en ging met zijn ruitertjes op dezelfde wijze te werk. Wat bemerkte
hij? Op de plek waar de snaar zich deelde, bleef het ruitertje onbeweeglijk, op alle
andere kwamen zij in beroering of werden afgeworpen. Hij deelde de snaar
achtereenvolgens in vieren, vijven, zessen, zevenen, achten, en repeteerde telkens
hetzelfde experiment met zijn cavaliers, aan wie hij intussen, daar zij twee
verschillende reacties toonden, twee verschillende kleuren gegeven had. Hij
constateerde bij iedere proef hetzelfde verschijnsel: op elk punt waar een nieuw
segment begon der verdeelde snaar bleven de ruiters onberoerd, op alle andere
kwamen zij in beweging. De klinkende snaar golfde klaarblijkelijk in rhythmische,
mechanische en logische gelijkmatigheid. In haar klinkend traject waren verscheidene
rustpunten, die den naam kregen van knopen, en waren welvende bewegingssectoren
die genoemd werden buiken. De woorden knoop en buik werden de figuurlijke
voorstelling van alle vibratie, de grootste en de miniemste.
De klank bleek dus een trillingsverschijnsel en viel te rangschikken onder de studie
der overige vibratorische phenomenen, waarvan Galileo Galileï het onderzoek
begonnen was op den dag toen hij in de kathedraal van Pisa een altaar-lamp zag
schommelen en de wetten ontdekte van den slinger. Die wetten konden geanalyseerd,
begrepen worden door het denken. Zij konden uitgedrukt worden in een algebraïsche
formule. Zij waren in een onovertrefbaren graad redelijk. En hoe meer
golvingsverschijnselen men na te speuren kreeg in hun mechanisme, hoe evidenter
het allengs werd dat elk te herleiden was tot de schommeling van den slinger en dat
de wetten dier schommelingen geldig waren voor alles wat trilt, voor alles wat is,
voor het hoorbare en het onhoorbare, het zichtbare en het onzichtbare. De oscillatie
van den slinger is een trilling in haar traagste rhythme, en slechts geluidloos omdat
zij langzaam is. Of wij een hangend touw tot wiegelen brengen, of wij steentjes in
't
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water werpen dat kringen veroorzaakt, een trom slaan, een trompet blazen, een lamp
opsteken, een electrischen stroom verwekken, een kleur strijken, in gelid over een
brug marcheren, een molecule, een atoom observeren, alles wat voor onze zintuigen
direct waarneembaar is en alles wat vernuftige apparaten in 't bereik stellen onzer
zintuigen, alom in het Heelal hervindt men als grond-beweging en grond-oorzaak
de wetten van den slinger. Alle dingen zijn hetzelfde. Zij verschillen slechts door
golf-lengte en door de intensiteit hunner inhaerente energie. En langzamerhand, vanaf
Galileï tot aan onzen tijd, leerde de mens de geschapen natuur begrijpen en zien als
een gigantisch klavier van trillingen, een immense scala van tientallen octaven, welke
als een ware Jacobsladder trapsgewijze opklimt van de allerlangste, Hertziaanse
golven tot de ultra-korte ondulaties der x-stralen (0,000005 mm), de allerhoogste
regioon, waar bijna geen maat meer bestaat. Op dit grandioze klavier, dat aanvangt
in het onzichtbare en onhoorbare, waar het onzichtbare en onhoorbare eerst hoorbaar
worden, waar het hoorbare stijgt tot zichtbaarheid (spectrum van het licht in de reeks
der 500 trillioen trillingen), en waar de zichtbaarheid wederom vervluchtigt in het
onzichtbare (te beginnen bij het ultra-violet in de reeks der 1000 trillioen trillingen),
op dit verbazingwekkende klavier, waar alles gehoorzaamt aan de wetten van den
slinger, lag de muziek sinds eeuwigheden ingeschakeld voor den mens en wat het
menselijk oor kan opvangen en duiden met de hersens: op dat fantastische klavier
rijen de muzikale klanken zich van 32 tot ongeveer 40.000 trillingen per seconde.
De dove Sauveur ontdekte echter niet slechts het wezen van den klank, niet enkel
vond hij het middel uit om het exacte aantal trillingen van een klank te berekenen,
doch hij ontdekte eveneens de constitutie van den klank. Uit de vorming van knopen
en buiken in een klinkende snaar, de onderverdeling der klinkende snaar in spoelen
welke hij door middel zijner cavaliers visueel kon waarnemen, leidde hij ‘de
harmonischen’ af, dat wil zeggen, hij constateerde in de fundamentele trilling der
niet-verdeelde snaar de gelijktijdige aanwezigheid van vergezellende bij-trillingen,
welke van eiken geïsoleerden toon een samengestelden klank maken. Er bestaan in
de natuur geen enkelvoudige trillingen. Niets in al het geschapene is zuiver genoeg
gestemd om één-vormige vibraties teweeg te brengen. Alles trilt in grondtoon en
bij-tonen. Een toon verschijnt dus nimmer alleen, nimmer geïsoleerd. Gelijk een zon
door haar planeten, gelijk de kern van een atoom door het determinerend aan-
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tal zijner electronen, zo wordt elke toon begeleid door een serie van bij-tonen die
van hem uitstralen, die hem omkransen met een harmonisch aura, die hem verwijden
tot klank, die hem karakteriseren. De toon
is dus geen enkel-vormige
toon, hij bevat in zich de volgende reeks van bij-tonen

welke (chromatisch of enharmonisch voortgezet naar de hoogte tot aan no. 32 en
verder, zijn inhaerenten en verborgen klank samenstellen.
Sauveur publiceerde het princiep zijner ontdekking in een memorie aan de Parijse
Academie van Wetenschappen, gedateerd 1700 en 1701. Hij ging niet tot aan den
twee-en-dertigsten boventoon, zelfs niet tot den zestienden. Hij moest zich bepalen
tot een fractie der reeks. Maar hij bewees mathematisch dat de physiologische essens

ener
is
en ook
en zelfs nog meer.
Nadat het geheim ontsluierd was door een dove, is men gaan zoeken of het feit
der harmonische resonans waargenomen kon worden door horenden. Men heeft met
aandacht het oor geraadpleegd; en inderdaad, wanneer men die
een
aantal malen sterk aanslaat op een piano, om den toon plastisch in het organisme te
hebben, en men laat hem geleidelijk uitsterven, dan zal ieder, ook al beschikt hij over
een ongeoefend gehoor, langzaam uit dien grondtoon het aureool zijner bij-tonen
horen oprijzen, en deze bewuste gewaarwording ontstaat nog duidelijker en sneller
wanneer men den grondtoon verdubbelt met zijn beneden-octaaf1. De physicus Ohm2,
vermaard door zijn ontdekkingen op het gebied der electriciteit, was de eerste die de
physiologische wet formuleerde, dat het oor rechtstreeks en zonder hulpmiddelen de
bij-tonen waarneemt van een klank.

1

Men kan ook de piano gebruiken als resonator. Men licht de dempers op door neerdrukking
van het rechter pedaal, en men laat de c3 (de do in 't midden van het klavier) spelen door een
viool die gestemd is op de piano. Met de c3 der piano zullen dan de snaren tot trilling komen

2

van c4, g4, c5, e5, g5, bes6.
Ohm, 1787-1854.
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Het oor kan bijgevolg wat het oog niet vermag. Want het oog is niet in staat om de
samengestelde kleuren welke het opvangt te analyseren. Het oor daarentegen ontleedt,
differentieert den klank.
Men is toen het oor gaan exerceren, opvoeden, en men begon het oor anatomisch
te onderzoeken in verband met zijn gedraging tegenover het geluid. Met behulp van
welk mechanisme ontwaart en splitst het oor de enkelvoudige constituerende tonen
in den totaaltoon? Men heeft daar geconstateerd dat het oor werkt als een volledige
serie van acoustische resonators, elk afgestemd en reagerend op de bij-tonen van het
toon-complex. Men weet echter nog niet met volstrekte zekerheid aan welk onderdeel
der uiterst ingewikkelde, subtiele oor-mechaniek men dit analyserend vermogen
moet toeschrijven, want het gehoor-orgaan der vogels is anders ingericht dan dat van
den mens en niettemin bespeuren de vogels ontwijfelbaar de bij-tonen, en de
schakeringen welke zij veroorzaken in den klank. Men heeft deze studies echter niet
beperkt tot het wisselvallige oor. Helmholtz, en na hem König, hebben zeer vernuftige
apparaten verzonnen om de ontleding van den klank zoveel mogelijk te onttrekken
aan de subjectieve appreciatie van den mens, aan elke autosuggestie waartoe deze
kan verdwalen, en het lukte König om toestellen te vervaardigen, welke het sonore
phenomeen van den toon waarneembaar maken met een zuiver mechanische
objectiviteit. Men heeft den klank kunnen analyseren met dezelfde nauwkeurigheid
als het licht tot in het uiterste gebied zijner trillingen. Bij deze methodische
onderzoekingen heeft men eveneens onbetwistbaar geconstateerd dat het
toon-karakter, wat wij noemen het timbre van een instrument, de ‘kleur’ van een
fluit, hobo, clarinet, viool, etc., dat deze diversiteit van klank veroorzaakt wordt door
het in meerdere of mindere mate aanwezig-zijn van bij-tonen in den totaal-toon, naar
gelang de vibrerende luchtkolom zelf, welke den totaal-toon voortbrengt, gevormd
is en functionneert. Men slaagde er tenslotte in om de trillende snaar te photographeren
om haar verdeling in buiken en knopen en de onder-verdeling daarvan in buikjes en
knoopjes, in spoelen en spoeltjes, als ware die snaar een levend, bewegend kristal,
in haar wonderlijke, onvergelijkbaar meesterlijke, intelligente complexiteit-en-eenvoud
te verzichtbaren. Er kan dus niet de geringste twijfel bestaan of elke toon waaiert
uitin een krans van bij-tonen. En al zou ook geen sterveling het bewust horen, telkens
wanneer wij een

aanslaan op een

Matthijs Vermeulen, Princiepen der Europese muziek

114

piano, dan weerklinkt niet alleen

de volmaakte drieklank, maar ook

zijn kleine septiem, en ook
zijn none, en ook
zijn undeciem, welke Debussy toevoegde aan het accoord, en ook het vervolg der
serie die wij bezig zijn te ontdekken, toe te passen, te doen klinken, te doen ontwaken.
Vanaf den aanvang der tijden en der dingen lag dit mysterie besloten in de
verschijnselen. Toen boven den beweginglozen, homogenen, ongedifferentieerden
Chaos het eerste Woord gesproken werd, de Logos van Johannes, ontstond met deze
eerste trilling niet alleen de mogelijkheid maar ook de werkelijkheid van alle trilling.
Gelijk Pythagoras vermoed had en wist, was de muziek in het Begin, en het Begin
was Muziek. De Logos was Muziek, en de Muziek was Logos. Zij waren onhoorbaar
in den aanvang, zoals een atoom en een schilderij van Rembrandt onhoorbaar zijn
doch niettemin zingen. En toen de sterren met haar planeten, toen de galaxieën gingen
cirkelen door de grote ruimte, maakten zij wederom muziek, en in de wijde stilten
schreven zij den klank dien de wijsgeren, zonder hem te horen, de Harmonie der
Sferen noemden. Toen op onze Aarde het eerste geluid geboren werd, alvorens er
een oor was om het op te vangen in zijn schelp, het geluid van den bliksem, het geluid
van storm of bries die loeien of suizen door takken, was er nogmaals muziek. Toen
op onze Aarde de eerste toon werd uitgestoten door een dierlijk wezen dat een levende
ontroering vertolkte, en dat dien toon voor immer behield als blijvende getuigenis
dezer eerste aandoening, vernam het eerste oor muziek en het was immer dezelfde
muziek, want alle trillingen waren vanaf den aanvang elkaar gelijk, veel-voudig maar
één. En toen de Mens kwam, laatste en hoogste manifestatie van het Leven, de mens
wiens bestemming het was zijn Heelal te begrijpen, toen de eerste mens, alvorens
nog een silex te kloven, den eersten toon zong (want geen taal hebbend moest hij
zingen) om een gemoedsaandoening te uiten, toen schuilde in die eerste tonen reeds
alle klank en de ganse verborgen Muziek. En terwijl langzaam een onbekende doch
bewust willende kracht in den mens het instrument schiep der intelligentie, het
werktuig om te lezen en te zien in de dingen, te kiezen tussen de dingen, terwijl de
mens op alle plekken der aarde allengs zijn tonen trachtte te orde-
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nen, ieder naar de mate en de mogelijkheden van zijn intellect, terwijl er overal op
onze planeet muzieken gevormd werden, tientallen muzieken, weerklonk alom in
elk geluid, en vanaf den aanvang der tijden, de ene Muziek, de enige Muziek, gelijk
zij is, gelijk zij blijven zal in allen tijd en die ieder zocht.
Doch slechts een enkele plek op de gehele aarde was er waar zij gevonden zou
worden, en slechts een bepaald type van mens, een bepaald type van intelligentie
zou die enige en eeuwige muziek vinden, onthullen, openbaren en van haar getuigen.
Laten wij het probleem bezien zoals het zich stelde in het vroegste begin der
geschiedenis van den menselijken geest. Bij de seconden waarin de eerste mens
vibrerend werd en zong. Bij die hemelse seconden, welke door allerlei volkeren in
alle tijden, en in allerlei fabels werden toegedicht aan de tussenkomst van een god.
Deze mens onzer verste prehistorie was jager en zwerver, nauwelijks te
onderscheiden van het wilde beest. Al wat rondom hem leefde (behalve de zwijgende
vissen) maakte geluid in een min of meer zangerigen, expressieven toon. Bij alle
dieren was deze toon, of, gelijk bij de vogels, waren deze tonen, onveranderlijk
vastgelegd, gegrift in de keel. De kreet, de roep, de zang van een dier is tegelijk het
résumé, de resultante, het signalement, de indicatief zijner ganse psyche, van zijn
gehele innerlijke dynamisme. De mens ook bezat een toon. Doch in contrast met al
het levende, en zelfs met al het geschapene, niets uitgezonderd, was de menselijke
toon niet gefixeerd, niet gevangen in een formule van rhythme of van klank. Hij was
vrij, die toon, gelijk alleen onder heel het geschapene, de menselijke psyche vrij is,
ongebonden, onbegrensd. Dit vormt zelfs het enige werkelijke verschil, maar een
kapitaal, essentieel verschil tussen den mens en de dieren, dat, dunkt me, tot dusverre
aan de opmerkzaamheid der onderzoekers ontsnapte. Het is de enige karakteristiek
welke den mens radicaal buiten en boven al het levende, al het geschapene plaatst:
de mens doet met zijn toon en doet met zijn psyche wat hij wil; zijn toon en zijn
psyche bezitten het vermogen om te bewegen, om te evolueren, en de mens beschikt
over de macht om die evolutie te leiden in een zelf-gekozen richting, opwaarts of
neerwaarts, hij bezit die macht, ook al zou hij haar niet gebruiken.
De menselijke toon en psyche hadden dus in den aanvang geen résumé, geen
resultante, geen signalement, geen indicatief. Toen de mens der prehistorie temidden
van het universele, zingende geluid
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stond, moest hij kiezen en moest hij zelf vinden. Hij moest, als ware hij Schepper
zelf, zijn eigen toon, zijn eigen psyche creëren. Hij had daarvoor kunnen nabootsen,
hij had zijn nabootsingen min of meer kunnen styleren. Maar als hij de gestyleerde
copie van een geluid misschien beproefd heeft in 't begin (wij weten er niets van),
hij heeft zich daarmee niet lang en nimmer vergenoegd. Hij heeft een toon gezocht,
en gevonden, welke nergens was onder wat hij hoorde, in geen enkelen hoek der
aarde, en die toch bestaan kon en die toch bestond. Deze toon was het zuivere octaaf,
de zuivere quint, de zuivere quart van een gegeven grondtoon, zoals zij uit de folklore
der ganse aarde opklinken. Het was deze (uit alle volksliederen opzingende) eenheid
in een veelvoud, welke voor 't eerst, duizenden jaren nadat zij gezongen had, door
Pythagoras gemeten werd, toen hij een klinkend koord verdeelde in tweeën, drieën,
vieren, en de cijfers 1, 2, 3 en 4 verhief tot regelende klanken. Het was dezelfde
eenheid in een veelvoud, welke meer dan twintig eeuwen na den dood van Pythagoras,
door Joseph Sauveur gevonden werd als hoofdtrilling en eerste drie medetrillingen
in het phenomeen van elken klank.
Die fundamentele tonen, uitgedrukt in de lapidaire formule van Pythagoras
daarna in het kader der harmonie van Aristoteles
zijn
nergens, in hetgeen de mens onmiddellijk hoort, waarneembaar. Alle rassen echter,
alle volkeren, door alle eeuwen heen, en in alle oorden onzer planeet, hebben deze
tonen gehoord als resonans van zichzelf, en ze aangeheven. Dit horen geschiedde in
het duister, in de onwetendheid omtrent de natuur der dingen, buiten elke bewuste
kennis om. Zonder voorbeeld. Geen enkele viervoeter, geen enkele vogel intoneert
een zuivere quint, zuivere quart of zuiver octaaf. Geen enkel levend wezen incarneert,
vertegenwoordigt een exacte analyse van den klank. Dit horen ook geschiedde
duizenden jaren lang zonder mogelijkheid van maatstaf en toetsing, terwijl de mens,
de hulpeloze prehistorische mens, te midden van al het misleidend geluid der
schepping zeer gemakkelijk niet-rationele intervallen had kunnen kiezen als uiting
en basis zijner voorstelling van den klank. Dat horen geschiedde bijgevolg, alsof de
menselijke intuïtie en intelligentie op geheimzinnige maar intieme wijze medewerkten
met de causale intelligentie, welke de samenstelling van den klank verborgen legde
in het wezen der din-
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gen. Dit horen geschiedde alsof de causale intelligentie zelve zich uitte door de
fundamentele tonen welke ontstegen uit borstkas en keel van den primitieven mens,
die in den aanvang geen enkel ander middel bezat om tonen voort te brengen dan
zijn eigen levenden adem.
Welnu. Gedurende tientallen eeuwen, gedurende honderden eeuwen, tot aan een
onbekenden dag die ligt tussen de jaren 1200 en 1300 onzer telling, is het instinctieve,
natuurlijke horen, de intuïtieve, nauwlettende revelatie van het sonore phenomeen,
de spectrale analyse van den oerklank staande gebleven bij het cijfer vier der
harmonische reeks van tonen, welke medetrillen in elken grond-toon. Sinds het
sterven van Pythagoras was nergens ter wereld een menselijke intelligentie
verschenen, die zuiver genoeg door de scheppende kracht had kunnen worden
afgestemd op de oorzakelijke intelligentie, welke zich vertolkte in het wezen der
dingen, die zuiver genoeg, eensluidend genoeg concordeerde met het mooie, oude
geheim om de vier te overschrijden, om in de vibraties van den klank te lezen, te
luisteren tot cijfer 5, tot cijfer 7 (de 6 is het octaaf der 3) tot cijfer 9 (de 8 is het octaaf
der 4) en verder nog, altijd verder, om het diepver-borgene te openbaren, om, agerend
door muziek, het onhoorbare geluid van alles hoorbaar en voelbaar te maken in zijn
veelvoudig geheel.
Tijdens deze lange periode van stilstand bij de eerste vier fundamentele trillingen
welke de mens vernam uit zijn eigen borst, hebben alle rassen en volkeren der aarde
in den loop der eeuwen tientallen min of meer vernuftige systemen geconstrueerd
om die tonen gradueel aan elkaar te verbinden. Zo verschenen op onze planeet
dozijnen verscheidenheden van die volgorden welke wij toonladders noemen. Elk
heeft haar rang in de hiërarchie van het menselijk denken; een zeer hogen, gelijk de
pythagorische, welke het intellect bevredigde, of een lageren, gelijk alle anderen.
Geen enkele echter, ook de pythagorische niet, kan in den absoluten zin gelden als
wetmatig. Alle zijn onderhevig aan de invloeden van tijdperk, land en ras. Alle zijn
veranderbaar en veranderlijk. In het bestek der hoofdtonen kunnen een zeer groot
aantal schakeringen van overgangen gecombineerd worden, diatonische, chromatische,
enharmonische verbindingen van 1, , , , en nog geraffineerdere intervallen, welke
sinds de Oudheid zijn toegepast onder vele volkeren, bij de enen gedicteerd door de
gevoeligheid of door het toeval, bij de anderen becijferd en redekunstig gelegitimeerd.
Maar alle zijn in eerste of laatste instantie willekeurig. Alle zijn voorbijgaand. Men
kan de
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ene wegens haar intellectueel gehalte meer waarderen dan de andere. Doch geen
enkele kan aanspraak maken op rechten van autoriteit, welke, wanneer men hen
voorbijzag of wanneer men er inbreuk op deed, ons in strijd zou brengen met de
natuur der dingen. Geen enkele toonladder bezit de karakteristieken van onwrikbare,
eeuwige wetten. Ook de onze niet. Noch zoals zij in de zeventiende eeuw door de
physici berekend werd, noch zoals andere physici haar in de achttiende eeuw
gelijkzwevend maakten (tempereerden) door een ongeveer gelijkmatige verdeling
van het octaaf in twaalf evenredige fracties van halftonen1. En ook de voorschriften
volgens welke wij onze toonladder doen functionneren als een component van elkaar
in cadens antwoordende accoorden, zijn wisselvallig, vergankelijk, en bezitten logica
(wat reeds veel is) doch geen noodzakelijkheid.
Ook het rhythme, de tijdduur waarin men de tonen kan doen bewegen, heeft geen
ingeboren wet en is niet gebonden aan het wezen van een ding. Een oneindige
menigvuldigheid van rhythmieken, van combinaties en complexen van beweging
zijn verzinbaar, en de ene zal ons intellectueler en dus prijzenswaardiger blijken dan
de andere, doch geen van allen, noch die der Hindoes welke zeer verfijnd is, noch
die der oude Grieken die hen in elastische nuanceringen evenaren, geen van allen
heeft de eigenschap van onherroepelijkheid, van fataliteit, van iets dat is gelijk het
immer was en immer zijn moet, van iets dat onafhankelijk bestaat van elken tijd,
ruimte en menselijken wil.

1

Inderdaad ongeveer; want als de eerste toon ener octaaf-rij 1 is, dan moet het einde der reeks
de verdubbeling daarvan zijn, dus 2. Bijgevolg:

dus
... getal dat evenals de pi tot de onmeetbare behoort. Van alle mogelijke
verdelingen van een octaaf is deze echter de rationeelste en eenvoudigste. Men kan er elk
interval mee berekenen, het hogere door de trillingen van den gegeven toon te
vermenigvuldigen met 1,059463; het lagere door de trillingen van een gegeven toon te delen
door 1,059463.
Aan een practische toepassing van en tonen in de Europese muziek valt niet te denken.
Alle beschouwingen hierover zijn bespiegelingen van het intellect, volmaakt nutteloos, en
voor altijd gedoemd tot nutteloosheid, om de simpele reden dat het gebruik van of tonen
het aantal kleppen op de blaas-instrumenten dermate zou vermeerderen, dat wij tien vingers
aan elke hand zouden moeten hebben om ze te bespelen. Gesteld overigens nog dat een fluit,
een hobo etc. met zoveel kleppen vervaardigbaar is, wat zeer ernstig betwijfeld mag worden.
Het heeft daarom geen enkelen zin te spreken over en tonen.
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Maar de Muziek, echo der eerste trilling, raadsel der Sphinx, antwoord dat verwacht
werd van den mens, antwoord dat de mens genodigd, gedwongen was te geven,
omdat - naar allen schijn - de Sphinx zichzelve slechts kennen kan door middel van
den mens, met behulp van den mens, maar deze zijnde Muziek ware met alle
toonladders en rhythmieken der wereld nimmer verder gekomen, en nimmer hadde
zij zich met alle melodieën welke wij uit toonladders en rhythmen kunnen vormen,
verwezenlijkt, geopenbaard gelijk zij is, zoals zij altijd was, altijd zijn zal, alsof wij
is het evenbeeld van iets goddelijks, wanneer de klank niet gereveleerd ware geworden
in zijn natuur.
De zijnde Muziek, de eeuwige Muziek zocht zichzelf te worden en te zien vanaf
Pythagoras, en boven alle toonladders en rhythmieken, boven alle tijden uit. De
diepere en diepste bedoeling der geheime energie welke den mens vanuit zijn
binnenste voorwaarts stuwt, was niet het ordenen dier bijkomstige versierselen, het
was dat langzame geboren worden, de ontsluiering, de ontdekking van den klank in
den toon. Men zou deze geleidelijke incarnatie, materialisering, manifestatie van den
klank in den toon, kunnen zien als een mythologischen wedstrijd. Trouwens, de
historische feiten noodzaken om haar te beschouwen in zulke verbeeldingen. Alles
gebeurde metterdaad alsof er een schat te vinden was, verborgen door een god of
godin. Alle volkeren, alle rassen der aarde hadden gelijke kans hem op te graven,
vanaf den dag dat Pythagoras stierf. Wie zou hem onthullen en voor 't eerst intoneren,
den reinen drieklank, die vanaf den aanvang der tijden aanwezig was, doch nimmer
geopenbaard en nimmer gehoord? Wie, onder alle mensen, was het meest harmonisch
afgestemd op den grondtoon der dingen, wie was het meest bruikbare instrument
van een occulten wil, van een nergens vermoede, nergens bekende bedoeling, wie
was het, die na de terts ook de septiem zou doen klinken van het geheime maar sinds
altijd aanwezige accoord? En wie daarna de noon, de negende? Wie zou de muziek
aldus horen dat zij nauwkeurig paste in het klavier der Natuur, het grandioze klavier
der trillingen? Waren het Aziaten, Australiërs, Amerikanen die den klank zouden
verstaan der eerste stem? Neen, het waren mannen uit het Westen van Europa en
nergens hadden zij hun gelijke. Het waren de exceptionele mannen die men
componisten noemt. Zij arbeidden weder buiten alle wetenschap, buiten alle kennis
om. Maar zij waren dermate geniaal, dat wil zeggen dermate juist geaccordeerd op
den onbekenden grond-toon, dat de verbor-
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gen septiem reeds meer dan vijftig jaren lang ontdekt en gebruikt was door de
componisten, toen de vermaarde wiskundige Euler, die zich veel met rekenkundige
beschouwingen der muziek bezig hield, de septiem als essentieel bestanddeel van
den toon gewaar werd op concerten welke hij bijwoonde te Berlijn.
De reine drieklank, het dominant-septiem-accoord, het dominant-noon-accoord,
welke de analyse zijn van den grondtoon, de wetenschappelijke decompositie zijner
trillingen, had nooit ergens op aarde en in geen enkele muziek der aarde geklonken
alvorens die spectrale vibraties resoneerden door den West-Europesen mens. De
componisten van Europa, enkel geleid door hun intuïtie, of door hun contact met
physische, wellicht psychische stromingen, waarvan de aanwezigheid nog onvermoed
is, waren alle geleerden verre vooruitgegaan in de exacte conceptie en exacte
representatie van het geluid. Er kan niet genoeg nadruk gelegd worden op het feit,
dat deze langzame ontsluiering van een natuur-geheim alleen geschiedde in Europa,
dat zij vijf volle eeuwen geduurd heeft, en dat geen enkele operatie van den
menselijken geest ons zo dicht brengt in de nabijheid van het mysterie, dat door
Spinoza werd aangeduid onder den naam van natura naturans. De componisten van
Europa vonden de analyse van den toon, het wezen van den klank, de harmonische
resonans, alsof zij vijf eeuwen lang opereerden in een rechtstreeks en ongestoord
verband met een denkend centrum achter de zichtbare dingen, welks onbewust,
sympathisch klinkende snaren zij waren en enig geldende getuigen. Zij waren in
letterlijken zin vertolkers ener ongekende, zelfs onhoorbare taal, en hun vertolking
was getrouw, was juist.
Dit raadselachtige, wonderlijke proces had ook anders kunnen gaan, zoals het
anders ging, afgebroken werd, verkeerd en dood liep bij de Chinezen, bij de Hindoes,
de Indonesiërs, en overal elders. Maar toen de dove Sauveur de constitutie van den
klank openbaarde, bestond reeds de gehele muziek, en wij behoefden er geen noot
in te wijzigen. Zij was gereed en juist; zij was volledig, volmaakt, volschoon, toen
een geleerde kwam met de wetenschappelijke bevestiging dat zij geschapen was
volgens eeuwige, onveranderlijke wetten. In 't zelfde jaar (1722) dat Rameau's Traité
de l'harmonie verscheen, waarin voor de eerste maal in de geschiedenis de structuur
van den toon als basis gebezigd werd der muzikale theorie, beëindigde Bach het
eerste deel van zijn Wohltemperierte Klavier, en had hij reeds dozijnen werken
geschreven waarin de
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Harmonische Resonans (tot en met de Zevende) geanalyseerd, gerealiseerd, tot
zingende schoonheid omgeduid was in bijna elke maat. Palestrina, Lassus, Willaert,
Josquin des Prez combineerden duizenden drieklanken, voordat de drieklank gekend
was door het menselijke weten. Onkundig van elk beginsel, overgelaten aan zichzelf,
eenzaam onder de sterren, in den diepsten nacht, maar bij het helder-donkere licht
van zijn hart, van zijn ziel en hun ingeboren geheimstralend verlangen, had de
Europese componist gearbeid in de lijn der oorspronkelijke gedachte, arbeidde hij
conform en identisch met den scheppenden geest.
Zelfs de pythagorische getallen behoefden niet gewijzigd te worden. Want of ik
zeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, of ik zeg 1 meter, 50 cm, 33,3 cm, 25 cm, 20 cm, 16,6,
14,2, 12,5, 11, 10 (den meter telkens delend door de eenvoudige getallen) of ik zeg,
(telkens het eerste trillingscijfer vermenigvuldigend met het eenvoudige getal)1 258,6
trillingen, 517,2, 775, 1034,5, 1293, 1551,6, 1810,3, 2069, 2327,5, 2586 trillingen2,
al deze uitdrukkingswijzen verzinnebeelden hetzelfde phenomeen. Vanaf den aanvang
der dingen, vanaf de eerste trilling was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in den toon C, welke
het meest geschikt is voor laboratorische experimenten:

of, in den toon G, de antieke letter gamma, het middelpunt van het muzikale klavier
en waarin niet de hulptekens of voorkomen:

1

Of een voorgaand vermenigvuldigend getal delend door zijn verhouding tot het volgend
getal. Bijv. 4:5 (c-e); 4 = 1034,5 trillingen; 5 heeft dus

2

= 1293,125 trillingen.

trillingen.
De concordantie tussen de grond-getallen 1,2,3 etc. en de maten of trillingen moet
approximatief zijn wegens onvolmaaktheden van ons getempereerd systeem. Ons oor echter
duldt die imperfecties. En zelfs de natuur schijnt ze te wettigen, zoals de acousticus Gustave
Lyon bewezen heeft, toen hij in probante en pakkende demonstraties aantoonde dat de
gehoorde harmonischen en de exact gemeten harmonischen verschillen, dat bijgevolg de 2
van 1 niet de helemaal rigoureus juiste helft is van 1. De natuur laat dus spelingen toe die
het dogmatische intellect critiseren kan als niet absoluut mechanisch volmaakt, doch welke
de materie ener snaar (b.v.) toelaat.
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De muziek is dus getal en logische, intelligente verstrengeling van getallen, op
dezelfde wijze als voor de moderne wetenschap het universum getal is en oneindige
vervlechting van logische, kenbare, meetbare getallen.
De ene toon met zijn vergezellende halo van bij-klanken heeft immer gezongen
in het onbewustzijn van den mens. Wanneer men de constituerende elementen van
de harmonische resonans der trillingen van G rij aan rij plaatst
vormen zij, op twee tonen na, een
volledige diatonische reeks, een toonladder. De hiaten welke de natura naturans liet
in deze volgorde, werden door den antieken mens instinctief aangevuld, en niet enkel
op de meest melodische wijze, maar ook op de meest redelijke wijze, omdat de tonen

en

die hij toevoegde, het eenvoudigst gedacht konden

worden vanuit het primitieve middelpunt, den ouden mesos
. Wanneer
het dus in de bedoeling der natuur heeft gelegen, of wanneer wij aan de natuur wilden
vragen om ons een toonladder te verschaffen, welke het minst artificieel, het minst
door menselijke tussenkomst beïnvloed zou zijn, en die zich het nauwst zou aansluiten,
vermengden met het geheim zelf van den toon, die het meest rechtstreeks, het meest
organisch uit dat fantastische en logische wonder zou ontbloeien, dan kan die reeks
niet anders en niet trouwer zijn dan:

En zeker is er gene die zich nobeler ordent en die meer grootheid, schoonheid en
dynamisme bevat, juist omdat zij iets vragends en willends heeft, juist omdat er iets
onbereikts maar bereikbaars in haar is, juist omdat zij klinkt als een zeer edele,
verrukkende dissonant, welken wij hebben op te lossen, vervoerend raadsel dat ons
antwoord wacht.
De onderzoekers der negentiende eeuw, en Helmholtz in de eerste plaats,
interpreteerden de harmonische resonans dus verkeerd en kortzichtig, toen zij, nog
gehypnotiseerd door de 1, 2, 3, 4, 5, 6 van Zarlino en de Renaissancisten, er een
legitimatie in zagen, een aanwijzing, een gebod zelfs der majeur toonladder. Want
de harmonische Zevende is onverenigbaar met onze majeur scala. En onze majeur
scala, hoewel bewonderenswaardig geconstrueerd en geschikt
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om alles te vertolken wat de ziel zich dromen kon, is tijdelijk, vergankelijk,
voorbijgaand.
Die natuurlijke, instinctieve toonladder, te lezen uit de harmonische resonans,
droeg bij de Grieken den naam van iasti en alle scenische gezangen der Griekse
tragedie waren gecomponeerd in deze gamma. Gedurende de Middeleeuwen (en
reeds bij de Grieken) heette zij de mixolydische toonsoort. Toen Reginon, abt van
Prüm, en later abt van St. Maximianus te Trier, in de negende eeuw zijn ‘Tonarius’
samenstelde, bleek, dat van de 1180 Antiphonen der kerkelijke liturgie, 680
gecomponeerd waren in den mixolydischen toon, de overigen in een der zeven andere
tonen. Voor ons, die het geheim nu kennen der harmonische resonans, het sonore
phenomeen, heeft dat dominerend mixolydische niets bevreemdends. Maar zij, die
het mysterieuze van den enen, veelvoudigen toon niet wisten, niet bevroedden, en
er nauwelijks naar konden gissen, tóen zij, luisterend naar hun inwendigen drang,
bij voorkeur mixolydisch componeerden, hooiden zij goed.
De toon en zijn waaierend aura van bijtonen is dus de enige en werkelijke matière
première, grondstof en bouwstof onzer muziek. Een waarlijk onuitputtelijke,
onbegrensde bouwstof. Want ziehier alles wat één enkele toon behelst en wat als
samenklank, of als melodie te verwezenlijken, te openbaren gegeven werd:

Elk dezer tonen is aanwezig, vibreert, klinkt in den grond-toon. Alle maken deel van
het ene accoord. In een is alles.
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Derde opvaart
Toen Bach en Händel stierven, viel er, van een louter mechanisch standpunt
beschouwd, in de muziek niets meer te ontdekken. Het gehele materiaal was
voorhanden en ook het juiste begrip van dat materiaal1. Na 2500 jaren tasten, zoeken,
speuren en vinden, lag al wat muziek zijn kan en eveneens al wat zij worden kon,
theoretisch en practisch gereed.
Kort voor zijn dood had Bach nog de eerste piano gehoord, zonder buitengewone
waardering overigens, en de vervanging van kraaienveders, waarmee de snaren van
het clavecijn getokkeld werden, door hamertjes welke de piano-snaar aanslaan, was
en bleef de laatste essentiële verandering in het technisch apparaat der muziek2.
Deze uitvinding ontsproot uit geen enkele merkbare behoefte en correspondeerde
niettemin met een nog ongeformuleerde muzikale gedachte, welke uit de verten in
aantocht zijnde, een instrument vroeg. Het hamerklavier was inderdaad een ontdekking
van het uiterste gewicht. Wegens de kraaienveder-mechaniek van het clavecijn
beschikte de clavecinist slechts over globale en stereotiepe schakeringen in zijn
voordracht. Evenmin als de organist was de clavecinist meester over het geluid dat
hij maakte. Hij kon zijn volumen in schematische trekken regelen. Doch alle intieme
mogelijkheden van het geluid, al zijn duizenden nuances waren hem ont-

1

De snelheid van het geluid, verkeerd berekend door Newton (1642-1727) op 280 m per
seconde, werd door Laplace (1749-1827) opnieuw algebraïsch geformuleerd. De formule
van Laplace welke aan het geluid een snelheid toekende van 330,6 m per seconde bij 0o, is
juist bevonden na nauwgezette proefnemingen van het Bureau des Longitudes in 1822. De
snelheid vermeerdert met ongeveer 60 cm bij elken graad van stijging der temperatuur. Ook
de luchtdruk kan invloed uitoefenen op de snelheid van het geluid. Als gemiddelde neemt

2

men 340 m per seconde bij een temperatuur van 15o Celsius.
Daarna verscheen geen enkel nieuw klank-individu meer behalve de saxophoon. Doch strikt
genomen is de saxophoon slechts een variëteit en geen nieuwe soort.
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zegd. Hij beheerste het niet. Hij stond er buiten. Hij was verbonden met zijn speeltuig,
hij was er niet mee verenigd. Een groot aantal gewaarwordingen, en een nog groter
aantal verscheidenheden in de gewaarwording, kon hij zelfs met de hoogste virtuositeit
niet overbrengen van de toets naar de klinkende snaar. Hij trachtte hiernaar trouwens
niet. Sinds tijden was hij ingesteld op de eigenschappen van het clavecijn, en de aard
van zijn instrument had hem belet om te pogen naar een vollediger en gegradueerder
uitdrukking der waarheid en der werkelijkheid van den innerlijken mens. Ook de
muziek welke hij maakte, had niet gestreefd naar differentiëring in de weergave van
gevoelens en sensaties. Het was haar taak geweest van 1600 tot 1750 om onze
ontroeringen en roerselen te verklanken in hun hoofd-kleuren, en gelijk de archaïsche
en primitieve schilder slechts enkele verven kende, zo kende de componist dier jaren
slechts enkele streng gescheiden afdelingen van expressie. De muziek en het
instrument waarop zij zich voornamelijk uitsprak, rond hetwelk zij haar verrichtingen
georganiseerd, geconcentreerd had, en dat tussen violen, blazers, zangers altijd
fungeerde als een commandopost, dit instrument en haar muziek, of deze muziek en
haar dirigerend instrument (hetzij orgel of clavecijn), beantwoordden nauwkeurig
aan elkander en volkomen. Wat de ene vroeg kon het andere geven, en meer dan het
instrument gaf werd door de muziek toen niet gevraagd.
De verschijning van het hamerklavier was niet enkel de inval en het voorstel van
een schrander uitvinder zoals er honderden zijn of kunnen zijn. Het was niet alleen
maar een technische verbetering. Het was de consequente voortzetting van een groeien
dat eeuwen her begon. Het was tevens de aanduiding ener verdere phase van dien
groei, ener opstijging van jonge sappen door den ouden stam, een aankondiging van
nieuwe bloesems. Het hamerklavier, waar de toets een verlengstuk werd der vingers,
bracht den speler in direct en onafgebroken contact met het geluid, dat hij voortaan
kon regelen als een beweging van hemzelf, als een der myriaden bewegingen welke
van zijn immer moverend leven uitvloeien naar de zintuigen, naar de vingertoppen.
De toets van het hamerklavier luisterde; zij gehoorzaamde; en onder elke wijziging
van het aanslaan, van de zachtste tot de hardste, in een steeds varieerbare gradatie
van bedoelingen, wijzigden zich ook de tinten van het geluid in een eindeloze
wisseling.
En gelijk Bach zijn instrument, zijn werktuig gevonden had, zo
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vonden Beethoven, Chopin en Liszt het hunne. Het was hun onmisbaar,
onvervangbaar. Want men kan Bach spelen op een hedendaagse piano, zonder dat
hij er iets bij wint, doch ook zonder dat hij er iets bij verliest. Beethoven echter,
Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, Debussy zijn op een clavecijn totaal ondenkbaar.
Het clavecijn druist in tegen de gehele sonoriteit, tegen al de intenties, tegen het
eigenlijkste wezen van elk dezer meesters. Het hamerklavier, in 1711 uitgevonden
door Bartolomeo Christoforo, geperfectionneerd door Gottfried Silbermann, verscheen
dus op den juisten tijd. Niet één componist had het kunnen verzinnen, de grootste
meester der achttiende eeuw begroette het zonder enige sympathie, en het merendeel
der musici beschouwde het als een curiositeit. Te Padua echter had een fabrikant van
instrumenten de wensen, de noden gegist ener nog zeer verwijderde, ongeboren
muziek. Zonder het te kunnen vermoeden verschafte hij haar een middel van bestaan.
Zo afhankelijk van de materie is de meest immateriële der kunsten. Maar altijd ook
werd, als op een wenk, misschien een gebod, uit de geheimzinnige regionen der
scheppende gedachte het werktuig vervaardigd dat een Beethoven, een Chopin nodig
hadden, dat hen bestaanbaar maakte.
Niet alleen in haar mechaniek was de muziek voltooid bij den dood van Bach en
Händel, doch ook in haar techniek en theorie. Er valt niets meer te veroveren, niets
meer te ontdekken, niets meer te verlangen op het gebied en het domein van den
uiterlijken representatieven mens, dat de Florentijnen anderhalve eeuw vroeger voor
het eerst als pioniers betreden hadden en begonnen te ontginnen. Alles was bereikt.
Alle toenmaals gewekte expressies stegen in een geleidelijk crescendo tot haar
maximum van intensiteit en tevens tot haar maximum van lichtheid, van behendigheid,
van beheersing. Alles ook eindigde zonder ogenschijnlijke moeite, zelfs het zwaarste,
het hoogste, het vermetelste, alles eindigde in een glimlach. Want Bach in De Kunst
der Fuga, waar hij het opperste van strijd zocht tegen het uiterste van moeilijkheid,
tegen het onmogelijke, tegen het begrensde van ons willen en kunnen, Bach ook
glimlachte als een overwinnaar, en als een wereld-schepper die speelt met sterren
gelijk een kind met knikkers. Zoals hij de toonladder hanteerde in de uitdrukking
welke hij haar gaf, zoals hij toverde of goochelde met de oratorische wending van
de cadens en met alle flakkeringen van licht, deiningen van kracht waarmee hij een
zuiver technische formule steeds wist te electriseren, dat was onovertref-
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baar. Zoals Bach de stemmen leidde van een chorale of instrumentale polyphonie,
en zoals hij zonder de geringste hapering den klank gaande wist te houden alsof die
vele, verweven tonen ruisend, klaterend sproeien uit een immer wellende fontein,
dat was onovertrefbaar. Gelijk Bach en Händel het ceremonieuze postuur, de
gesticulatie, de formalistische etiquette hunner eeuw, welke van het dagelijkse leven
een voortdurend hoofs ballet maakte, zoals zij de gehele physiognomie hunner
tijdgenoten hadden geconterfeit, weerspiegeld in hun thema's, hun melodieën, hun
rhythme, hun statige of innige resonans, dat was onovertrefbaar. Zoals Bach, Händel
en ook Couperin, Scarlatti, Corelli, Vivaldi schreven voor een orgel, een clavecijn,
een viool en zelfs voor hoorns en trompetten, met een eis tot kunnen die ons vandaag
nog fantastisch en roekeloos schijnt, dat was onovertrefbaar. En eveneens gelijk La
Bastardella1 haar fiorituren vogelde met een losheid en een zwier welke men nimmer
van nachtegalen of kanaries hoorde, dat was onovertrefbaar.
Deze limiet van het mogelijke, wij nu zien haar, en wij zien haar duidelijk. Maar
terwijl die onoverschrijdbare grens getrokken werd door enkele meesters, bemerkte
haar niemand en niemand kon zich vergewissen dat een culminatie-punt bereikt was.
In tegenstelling tot de periode van Palestrina, toen er bij Graaf Bardi een beredeneerd
complot beraamd werd tegen de contrapuntisten, en in tegenstelling tot een
maatschappij, tot een literatuur, tot een philosophie, waarin zich een radicale
omwenteling aankondigde van eeuwenlange instituties en denkgewoonten, in
tegenstelling van al wat toenmaals, bewust en onbewust broeide, streefde naar
hernieuwing en ontwaking, was er in de muzikale intellecten, grote of kleine, niet
het geringste symptoom te bespeuren van verzadiging, van overvolheid, en niet de
geringste drang noch wens tot revolutie. In tegendeel. Men zou zeer gaarne zijn
doorgegaan met het beoefenen en voortzetten ener techniek welke een universeel
prestige verworven had, en een der meest onverwachte, paradoxale effecten der
Franse Revolutie was geweest de stichting van het eerste Conservatorium, waarin,
gelijk de naam aanduidt, de muziek, zoals men haar van het

1

Lucrezia Agujara, phenomenale zangeres, geboren 1743, gestorven 1783. Mozart hoorde
haar in 1770 en uitte op 24 Maart van dat jaar zijn bewondering, zijn verbazing in een brief.

Zij vocaliseerde met gemak tot aan
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verleden erfde, onderwezen, bestendigd, geconserveerd zou worden1.
Wij kunnen nu ook zeggen: op een gegeven tijdstip in de ontwikkeling der muziek,
gedurende de enkele decenniën welke aan de Franse omwenteling voorafgingen,
stonden de componisten voor de oplossing van een zeker probleem. Wij redeneren
dan echter op en over een aantal feiten welke wij, twee eeuwen later, in hun gehelen
samenhang kunnen oordelen en evalueren. Doch in werkelijkheid gebeurden de
dingen niet gelijk wij, die al hun vertakkingen kunnen volgen, ze resumerend
verklaren.
De muziek inderdaad, beschouwd als levensverschijnsel, trachtend naar
verwezenlijking, stond voor een probleem, en zelfs voor een complex van problemen.
Zij had (behalve het hamerklavier) ook het strijkkwartet te organiseren. De violoncel
was nog niet gekomen tot zijn definitieven vorm. Hij moest nauwkeurig geëquilibreerd
worden in zijn verhouding tot de viool en de alt. De muziek had ook het orchest te
organiseren. Alle constituerende elementen van dat orchest lagen sinds jaren
voorradig. Doch aan hun ordening, hun rangschikking, hun benuttiging als organisch
geheel had nog niemand gedacht. Die ordening was nochtans van een subliemen
eenvoud. Sedert de oudste tijden zong de mens in een vocaal-quartet van lage
mannenstemmen, die men bas of bariton noemde, van hoge mannenstemmen, die
tenors heetten, van lage en hoge vrouwenstemmen, die den naam kregen van alten
en sopranen. Dit vocaal-quartet behoefde slechts in groepen van vier gereproduceerd
te worden in elk der kleuren van het instrumentale spectrum: vier voor de strijkers
(viool, alt, violoncel, contrabas), vier voor het hout (fagot, clarinet, hobo, fluit), vier
voor het koper (bas-, tenor-, altbazuin, trompet) en de hoorns, 2 of 4, die beurtelings
geïsoleerd konden optreden, beurtelings zich konden mengen met de strijkers, met
het hout of met het koper. Verschillende vooroordelen echter moesten opzij gezet
worden en dit kon slechts van lieverlede geschieden. De poëtische hoorn en de
energieke bazuin golden in de geraffineerde, hoofse, ietwat verwekelijkte
achttiende-eeuwse maatschappij voor vulgair of schreeuwerig, en zelfs de hobo,
fagot en clarinet werden wegens hun landelijke, populaire afkomst met moeite
toegelaten en geduld in de salons der aristocratische, gepoederde en gepruikte
samenleving, welke toenmaals het enige publiek was van den componist.

1

Deze behoudende inrichtingen, vroeger onbekend, breidden zich van Parijs uit over gans
Europa en de gehele wereld.
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Boven alles evenwel en buiten elke stoffelijke gedaante om, over elke accidentele,
toevallige verschijning heen, streefde de muziek ernaar om een eigen spraak te zijn,
een eigen taal te veroveren, om onafhankelijk te worden van het woord, van het
gebaar, van een handeling, onafhankelijk van iederen factor, welke niet essentiële
muzikale gedachte was. Maar geen enkele der componisten, verspreid over de grote
steden van West-Europa, kon zich omstreeks 1750 deze problemen (en daarbij nog
enige andere) stellen, noch bij benadering formuleren. Want zij waren onformuleerbaar
en zijn dan ook nimmer, terwijl zij opgelost werden, door een theoreticus
geformuleerd. Zij bestonden in het verborgene, in een regioon, ongenaakbaar voor
het intellect, vanwaar zij methodisch en logisch hun raadsels opgaven en het antwoord
suggereerden. De componist werkte in het onbewuste, in den blinde. Niettemin
doelzeker. Hij schiep naar geen enkelen regel (want een aesthetica was er niet), hij
volgde nochtans een wet.
Nergens dus leefde er een componist, die intelligentie genoeg bezat om zijn taak,
zoals deze hem werd opgelegd door de interne wetten der muziek, verstandelijk te
beseffen en practisch te definiëren. Niemand had een programma en niemand had
een doel. Voor een philosophisch waarnemer echter, die over dezelfde qualiteit van
intellect beschikt had als Galileï of Bardi, ware het uiterst gemakkelijk geweest om
te zeggen: ‘Wij beginnen van voren af aan. Eerst heeft de muziek het mystieke leven
vertolkt van den religieuzen mens onder den gezichtshoek der eeuwigheid. Daarna
heeft de muziek het figuurlijke leven vertolkt van den representatieven mens onder
den conventionelen, formalistischen gezichtshoek van een vorstelijk hof, een
aristocratischen salon, of van een theater dat op hof en salon was afgestemd. Deze
twee aspecten van den mens zijn met klanken uitgebeeld tot in hun hoogst bereikbare
volkomenheid. Onnodig om daarmee door te gaan. Wat wij nu te vertolken hebben
is niet de mens volgens een theologische conceptie, het is niet de mens van een spel,
de mens in een rol, in een costuum, in een aangenomen houding. Maar het is de
werkelijke mens, de gewone, natuurlijke, naïeve, onvermomde, oprechte, spontane,
eerlijke mens in al zijn affecten, in al zijn gezindheden, in al zijn intieme willen en
verlangen, van het nederigste tot het verhevenste, van het kalmste tot het onstuimigste,
het is die eenvoudige, onmiddellijke mens welken de muziek nu vertolken moet en
weergeven in klank. De componist was het medium geweest van een tekst, een woord,
een gebaar, van een
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gegeven situatie, van een bepaalde handeling, van een plaatselijke en tijdelijke,
beschrijfbare gelegenheid. Hij moet nu het medium worden van iets anders, hij moet
nu de tolk worden van het leven, van de aarde gelijk hij ze hoort in zichzelf, door
zichzelf, alsof hij direct contact had met een wereld die niet meer zingt rondom
hemzelf, doch in hemzelf’.
Metterdaad gebeurden de dingen en ondernam de muziek een nieuwen tocht, alsof
de plannen en de baan van haar voortgang getekend en vastgesteld waren door een
enkel denkend brein. Doch dat denkend, philosophisch brein was nergens aanwezig,
zelfs nog niet in de literatuur, want de twee voornaamste werken1 van Jean-Jacques
Rousseau, welker gevoelsaccent met het musiceren van den natuurlijken mens
analogie toont, verschenen tijdig genoeg om met het muzikale verlangen parallel te
gaan, maar te laat om het te hebben kunnen wekken of beïnvloeden.
Die gedachte om den sensitieven, sensibelen, aandoenlijken mens zingend te maken
ontwaakte in de muziek ook niet, gelijk later in de letteren, als een nieuwe, geniale
en tegelijk definitief voltooide, overtuigende zegging. Ook deze derde metempsychose
der muziek ving wederom zeer modest aan, zeer onaanzienlijk, nietig, gelijk een
zaadje dat van ergens komt aangezweefd, op den grond valt en kiemt. En gelijk het
graan sterven moet om bloem en vrucht en boom te worden, zo vergingen en
verdwenen ook de zaaiers dezer muzikale geboorte. Historici spreken nog over hen,
doch de composities dezer verwekkers bereiken en treffen ons niet meer, omdat zij
de nieuwe ontroering slechts konden fluisteren, stamelen als iemand die een woord
nog spellen moet, of die ontwakend een mooien droom zich vaag nog maar herinnert.
Het was ook eigenlijk geen nieuwe taal, welke degenen te leren kregen die de
muziek gingen scheppen als zelfstandig idioom en als tolk hunner innerlijke stem.
De taal bestond, met haar complete grammatica en syntaxis. Een Mozart, een
Beethoven hebben slechts zeer weinig toegevoegd aan de taal van Bach en Händel.
Het was veeleer, het was in wezenlijken zin een langzame bewustwording van iets
ontastbaars, van iets ongekends, van iets onkenbaars zelfs, dat vorm vroeg, gestalte
en leven. Deze geleidelijke bewustwording moest geschieden onder de toevalligste
en moeilijkste omstandigheden.

1

Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761); Rêveries du promeneur solitaire (1782). Paul et Virginie,
en andere werken van Bernardin de St. Pierre, welke het sentiment der musici hadden kunnen
oriënteren, verschenen alle na 1787.
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Vanwaar immers, zakelijk beschouwd, komt wat wij symphonische muziek noemen?
Omdat in een theater bij den aanvang der voorstelling, terwijl de toeschouwers hun
plaats zochten, een verwachting gezellig gemaakt moest worden, vulde men die
leegte in den tijd, en die leemte in het verlangen, met een preluderende improvisatie
van strijkers en blazers welke men bij de hand had. Men gaf aan deze inleiding
beurtelings den naam van ouverture, beurtelings den naam van sinfonia, zonder aan
deze titels enig bepaald idee van constructie te verbinden. De enen begonnen in
langzaam, plechtig, statig rhythme, en vervolgden in snel, verheugend, animerend
tempo. Toen het effect dezer contrasten verflauwde, deed men ze omgekeerd: men
ving vrolijk en druk aan, men liet den verstrooiden hoorder even tot bezinning komen
gedurende een korte poos van indrukwekkende of mijmerende accoorden, en eindigde
in vlugge, montere, vliegende beweging. Andere mogelijkheden waren er niet en
zullen er nimmer zijn. En omdat tijdens de vertoning de zangers of zang eressen niet
onophoudelijk konden zingen, laste men bij het einde of den aanvang ener aria een
verpozend instrumentaal tussenspel in, dat beurtelings ritournelle of toccata genoemd
werd, beurtelings weer symphonie.
Bij het verzinnen dezer preludiën en interludiën was de componist, voor het eerst
sinds er muziek gemaakt werd, overgelaten aan zichzelf en aangewezen op zijn eigen
hulpmiddelen. Om zijn melodieën en rhythmen te vinden had hij niet meer de
insinuerende intonaties van woord en zinswending, noch het suggestief modellerende
voorbeeld der gebaren van een dans. Om het vluchtige toon-materiaal waarmee hij
werkte een samenhangenden vorm te verschaffen, had hij ook niet meer het procédé
der fuga, waarin een gekozen idee methodisch werd afgehandeld als een redekunstig
betoog. Hij kon evenmin die simplistische doch zeer plastische vormgeving benutten
van het achttiende-eeuwse concerto, waar een koor en solist elkaar systematisch
antwoordden in dezelfde termen en in een voortdurende wisseling van zacht en luid,
of schaduw en glans. Ook had hij geen polariserend middenpunt gelijk het thema
van een koraal, van een bekend gezang, om rondom zulk een kern een fantasie van
klank te rangschikken. Hij had zelfs geen plaats in de ruimte om er zijn muzikale
verbeelding te situeren, of om er haar aan te ontlenen, zoals de Kerk en het Hof
geweest waren met hun typische atmospheer.
Na een successievelijke voortschrijding, welke begon bij Monteverdi en sloot bij
Händel en Bach, had de componist niet eens meer
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een fundament om er zijn muziek op te vestigen en haar verloop planmatig te leiden.
Want hij verwierp den generaal-bas. Hoewel de technische mogelijkheden van den
generaal-bas geenszins waren uitgeput, werd hij door de stichters der symphonische
kunst resoluut uit hun muzikale denkwijzen verwijderd. Zij deden dit instinctmatig
en zonder enige theoretische motivering. De afschaffing en verdwijning van den
generaal-bas werd een daad van even ingrijpende betekenis als zijn verschijning
eertijds geweest was, doch dit revolutionnaire feit bleef steeds onverklaard. De
componisten, die een louter muzikale weergave zochten van den werkelijken mens,
hadden intuïtief begrepen, dat het rigoristische, het predeterminerende, het
afgebakende, de strakheid, de strengheid van deze starre, dwingende grondlijn, welke
een aaneenschakeling van klanken regulariseerde, onverenigbaar was met de uitermate
en van nature beweeglijke, ongebonden, onvoorzienbare aandoeningen, waarvoor
hij een gelijkluidend en gelijkwaardig evenbeeld wenste in muziek.
Deze aandoeningen waren bij uitstek vormeloos en ondefinieerbaar. Om echter
medegedeeld te worden aan andere mensen, en om niet alleen herkend, maar eveneens
om geprijsd en geprezen, om bewonderd te worden, eisten zij nochtans een vorm
welke hen onderscheidde van het chaotische, en welke hen niet enkel voelbaar liet
voor het instinct doch tevens waardeerbaar maakte voor het intellect. Slechts door
en in een vorm kunnen wij den geest herkennen, en slechts volgens het vernuft, de
doelmatigheid en de verschillende tovers welke hij in zijn vormen legt, kunnen wij
den geest waarderen.
Het probleem dat zich zonder enige andere dan innerlijke noodzaken, buiten elke
uiterlijke aanleiding om, stelde aan de componisten, had wederom door een denkend
brein geformuleerd kunnen worden in deze termen: ‘Voor een verzameling van
verscheidene instrumenten, waarvan geen enkel domineert en waarin geen
centraliserende factor1 aanwezig is, moet een muziek gevonden worden, welke
gedurende een vrij langen tijd kan voldoen uit zichzelf, zonder behulp van een der
overige kunsten, die leeft volgens eigen eisen van ontstaan, groeien en zijn, die zich
reglementeert volgens eigen begrippen van bouw.’ Dit speculatieve voorstel echter
drong zich niet op in een geïsoleerd redenerend hoofd, doch bij een groot aantal
zinnende mensen, bij den een na den ander, en zijn practische tenuitvoerlegging
geschiedde niet in enkele maanden of jaren,

1

Het clavecijn was in de zeventiende- en achttiende-eeuwse ensembles zulk een centraal punt
geweest.
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maar vergde den duur van meer dan een eeuw, en het den ken van minstens vier
generaties. Tevens ook verwerkelijkte, bewees zich die zuiver bespiegelende gedachte,
alsof het probleem gesteld en opgelost werd door een enkel bovenmatig intelligent
brein dat nimmer aarzelde noch dwaalde.
En werkelijk: de muzikale vorm welke zonder plausibele reden den naam ontving
van sonate-vorm, en die het enig organiserend constructief beginsel werd van al onze
muziek, constitueerde en imponeerde zich alsof een enkel souverein en zeer
consequent intellect geredeneerd had op volgende wijze: ‘Uit het Middeleeuwse
motet, waarde stem inzette met den grond-toon, beantwoord werd door de quint en
daarna weer echode in den toon van den aanvang, ontwikkelde zich langzamerhand
de fuga, welke zich ordende naar hetzelfde zeer natuurlijke en logische schema. De
fuga heeft haar thema, haar subject, die haar vraag is, in den grondtoon; zij heeft
haar antwoord in de quint en dit antwoord wordt onafscheidelijk vergezeld van een
contra-subject, van de tegen-vraag, welke het contrast is van alles wat wij doen, van
elke verbreking der stilte, van alle uitgezonden trillingen. Dit subject-thema en dit
echoënd tegen-thema waren tot nu toe aaneengesmeed, onafscheidbaar verenigd.
Actie en reactie volgden elkaar ogenblikkelijk als met de hardheid van het oude
fatum. Het zou mooi zijn om tussen die twee strijdige krachten een zekeren afstand
te leggen. Het zou edel zijn om eerst het subject te laten optreden in een duidelijk
gepreciseerde rol en situatie; daarna, geheel alleen, zijn contrast, het contrasubject,
even scherp getekend in zijn eigen geaardheid en handelwijze. Wanneer die twee
muzikale personen zich in haar markante gestalte en hoedanigheden hebben
voorgesteld, de eerste in den grond-toon, de andere in de quint, zou het consequent
zijn om die twee oppositionele energieën, welke zij vertegenwoordigen, met elkaar
in conflict te brengen, tegen elkaar uit te spelen, als in een dialoog, als in een tournooi,
of als in een duel, volgens de eisen harer psychologie. Het zou daarna rationeel zijn
om de ondernomen handeling zo te besluiten, dat de sterkste der ingezette energieën
overheerst en het geschapen conflict op een psychologisch aanvaardbare wijze
vereffent’.
Gelijk de fuga organisch gegroeid was uit de quint-structuur van het Middeleeuws
motet, zo ontstond dit vormconcept der sonate uit een natuurlijke en normale splijting,
verbreding, amplificatie der fuga. Niemand evenwel had deze wording ooit
beredeneerd, en zelfs
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nu nog is er niemand, die zich deze wording kan voorstellen als het resultaat ener
logisch zich ontwikkelende gedachte. Die elementaire en mechanische wisselwerking
van actie en reactie, welke zich tenslotte harmonisch equilibreren, kreeg in de muziek
den uiterst simplistischen, zeer onadequaten naam van sonatevorm. Het woord was
afgeleid van het Latijnse sonare, klinken, en beduidde langen tijd alles wat niet
gezongen werd. In de vele phasen zijner geleidelijke evolutie, van de meest primitieve
tot de hoogst ontwikkelde, droeg het nieuwe organisme altijd den naam van sonate.
Nadat de uit het onbewuste geboren vorm voltooid was, en academisch gedoceerd
kon worden, ontvingen subject en contra-subject, of actie en reactie, den zinledigen
naam van eerste en tweede thema, samengevat als expositie. Hun conflict werd
onnozel getiteld doorvoering, en de conclusie van een dynamisch gebeuren aangeduid
met de schoolse en nog onnozelere termen van reëxpositie (reprise, herhaling), en
van coda of staart1. Toen gelijk bij de fuga een uitwijking naar de quart (de
onder-dominant) bij het slot der muzikale handeling door de meesters werd ingevoerd,
reproduceerden de essentiële lijnen van het klank-plan van fuga en sonate-vorm de
vier hoekpunten van het Aristoteliaans harmonisch kader
.
Het zijn de tonen welke de scheppende natuur legde in de borst van den mens, de
vier tonen welke hij zelf moest ontdekken, leren, afstemmen op de eeuwige wetten,
de tonen zijner eigen resonans, die hem door alle tijden begeleidden, en die hij koos
ten laatste tot de hoofd-pijlers zijner muzikale bouworde.
De eerste ware symphonisten2, de onmiddellijke voorgangers van Haydn en Mozart,
vonden dus bij hun verschijning een gerede taal, een gereed orkest en de elementen
ener architectuur. Behalve hetgeen zij wilden mededelen door muziek, hadden zij
niets te ontdekken. Alles was hun bekend, of kon hun bekend zijn, behalve hetgeen
zij gingen vertolken. Zij waren eenvoudige muzikanten, die de livrei droegen van
een prins of vorst, en in geen enkel opzicht muntten zij uit boven de componisten
hunner eeuw, die de ontelbare opera's maakten welke Voltaire een aangedikte kermis
noemde.

1

2

De moderne theoretici en pedagogen hebben er nimmer de geringste rekening mee gehouden,
dat muziek een middel is tot schoonheid, een middel om psychische bewegingen ter vertolking,
ter kennis en tot ervaring te brengen.
De zgn. Mannheimer School van Johann Stamitz, een Tsjech, en Franz Xaver Richter, een
Moraviër, en hun directe of indirecte leerlingen Ignaz Holzhauer, Christian Cannabich,
Boccherini, Dittersdorf etc.
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Tijdens de Middeleeuwen waren de muzikale meesters philosophen geweest,
theologen, geletterden, geleerden, en een groot deel hunner intellectuele en morele
wetenschap ging nog over op Bach. De scheppers der symphonie daarentegen waren
simpele handswerklieden, die gelijk hun andere componerende tijdgenoten en directe
voorgangers, in dienst stonden van een heer. Hun heer onderhield een klein orchest1
voor zijn vermaak of zijn roem, en de dienaar leverde muziek. Noch heer noch knecht
hadden zich ooit bezig gehouden met speculatieve muzikale vraagstukken. Geen van
beiden wist, en geen van beiden kon in de verste verte vermoeden, toen zij het eerste
woordloze en onderwerploze langdurige muziekwerk hoorden en schreven, dat de
menselijke geest een operatie verricht had, verhevener en moeilijker dan alle
philosophie, theologie en wetenschap; geen van beiden, noch prins noch
componerende lakei, kon ook maar enigszins bevroeden, dat voor 't eerst de menselijke
geest zich manifesteerde in een wezen en met hoedanigheden, welke denkers, mystici
en magiërs dikwijls verondersteld hadden, doch die nimmer tevoren was verwerkelijkt.
Waarvan waren die eerste ongeletterde, ongeleerde symphonisten de ontdekkers
en voor de eerste maal de tolken? Zij openden, zonder het te weten, de laatste, de
verborgenste, de geheimvolste kamer van het kasteel der ziel. Zij overschreden den
hoogste van alle kringen der denkbare gedachte. Zij betraden de tot dusverre
ontoegankelijk gebleven spheer zonder woord, zonder gestalte, de spheer waar de
gedachte nog ongedacht is, en waar zij leeft als louter moeten en kunnen. Zij waren
de eerste personificatie van het muzikale Ik dat de dingen zingt die niet zijn, dat de
dingen zingt zonder dat ze zijn, en alvorens ze zijn. Zij waren de eerste nederige,
onervaren tolken van iets specifieks, iets uitsluitend menselijks, dat een nieuwe
bekwaamheid, een nieuw instinct misschien, tevoren nergens geobserveerd, hen dreef
om verneembaar en kenbaar te maken in muziek. Dat specifiek menselijke was hun
eigen, was ons eigen, eigenlijk leven; het was ons eigenlijkste, waarste, diepste,
inwendigste leven: ons primordiale leven, losgemaakt van elk milieu, ontbloot van
alle décor, die zonderlinge wereld waar niets noembaar, niets zegbaar is, waar geen
begrippen bestaan, geen voorstellingen; waar wij ons nochtans het eerste begin weten,
zelfs de oorzaak, en ook het wezen van alles wat we kunnen noemen, zeggen en
doen. Het was die mate-

1

Het orchest van den Keurvorst te Mannheim telde negentien strijkers en vijftien blazers.
Vergelijk dit met de tegenwoordige verhoudingen.

Matthijs Vermeulen, Princiepen der Europese muziek

136
loze, innerlijke wereld van ons, waar niets existeert, waar alles echter preëxisteert,
waar wij elken dag onzen morgen voorbereiden, waar wij maken wat wij zijn, waar
wij zijn alvorens te worden in enigen vorm, gedachte, daad of gevoel. Het was die
regioon van ons oorspronkelijke, echtste leven, ver boven het uiterste bewuste, dieper
dan het uiterste onbewuste, die spelonk van allen aanvang, wanneer nog niets
geformuleerd en waar nog niets formuleerbaar is, die regioon waar wij nog niets zijn
dan zuivere, vrije energie, die regioon der pure kracht, welke enkel uitsprekelijk en
zintuiglijk ervaarbaar gemaakt kan worden door muziek.
Deze muzikale radiatie, welke hier gedefinieerd wordt als pure energie, openbaarde
zich bij haar aanvang, gelijk de meeste levensverschijnselen, in een zeer rudimentaire
gesteldheid, in de laagste spanningen van geringe intensiteit. Zoals de Florentijnse
revolutionnairen van omstreeks 1600, hadden de eerste symphonisten geen genie,
en vergeleken met hun imposante voorgangers nauwelijks talent. Over Gluck, die
deze specifiek menselijke radiatie in klank bracht op het toneel, zei Händel dat hij
van muziek evenveel verstand had als zijn kok. Hij had nog erger kunnen zeggen
van Stamitz, Richter en hun volgelingen. In alle compositorische bevoegdheden,
welke Bach en Händel onovertrefbaar maakten, waren zij onbeduidend en minder
dan middelmatig. Zij kenden bijna niets van het contrapunt. Hun harmonie was vlak,
hun rhythme plat en stroef, hun melodie grof van nerf, en het geheel tevens seniel,
tevens infantiel. Maar om toenmaals een hobo te doen dialogeren met een fluit, om
elk der blazers te individualiseren tegen de violen, om fagot of hoorn te laten
antwoorden op trompet of clarinet, om de verschillende groepen van het nog kleine,
schamele orchest zo te hanteren, dat zij werden als de personen ener comedie, van
wie men een eigenaardige conversatie hoorde in klanken, maar wier
gedachte-wisseling een uitwisseling was van gevoelens, en om tevens met
instrumenten zo te manoeuvreren, dat hun opeenvolging, hun samenvoeging, hun
beurtelings alterneren werden gelijk de spelingen van hoorbare kleuren, gelijk het
zingen van regenbogige fonteinen in de zon, - om toenmaals met het pas
georganiseerde orchest zulke wonderen te beproeven, welke ons heden alledaags
schijnen, daar wij ze nu twee eeuwen kennen en hun techniek tot volmaaktheid
voerden, om toen zulke eenvoudige toeren te wagen, moesten vele andere kundigheden
verwaarloosd en opgeofferd worden. Niet alleen de manipulatie van het nieuwe
instrumentale mechanisme eiste
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bij de eerste symphonisten een belangrijk deel op der intellectuele faculteiten. Niet
alleen de leiding van een muzikaal gesprek, het houden ener zuiver muzikale
redevoering, het ensceneren van een muzikaal gebeuren (avonturen welke nimmer
ondernomen waren) stelden de eerste symphonisten voor moeilijkheden, welke al
hun creatieve vermogens in beslag namen, en hen des te sneller vermoeiden, wijl zij
als pioniers onwennig stonden temidden van zoveel onbekends, en gaarne den
gemakkelijksten uitweg kozen tegenover ieder bezwaar dat zij ontmoetten. Het was
tenslotte ook niet wijl een prins of graaf symphonieën van hen vroeg bij dozijnen,
en steeds weer andere symphonieën vroeg, dat die immer zwoegende, immer slavende,
immer zelf-tevreden ambachtslieden een ziel verklankten in versnipperde
gewaarwordingen en van een kwaliteit welke aanstonds overtrefbaar bleek.
Maar zij waren zwak en zij moesten zwak zijn wegens een geheimer oorzaak,
welke men nauwlijks opmerkt in de andere kunsten, doch die men duidelijk ziet
ageren bij den muzikalen mens. Totdat de symphonisten de laatste, verborgenste
kamer openden van het kasteel der ziel, kenden slechts enkele mystici en zeer weinige
philosophen haar bestaan. Zij hadden de verrukkingen, den vitaliserenden tover, het
weldadige vuur van dit hoogste en zeldzaamste der natuurlijk-menselijke dynamismen
beschreven in woorden en symbolen, die bij benadering een vermoeden gaven hunner
fantastische, bijna ongeloofwaardige, want bijna goddelijke ervaringen. Maar als het
hun gelukt was om tot zekeren graad hun gevoelens kenbaar te maken, nimmer
daarentegen slaagde iemand erin om een buitenstaander in rechtstreeks contact te
stellen met de bron dier gevoelens, met de handeling zelf, waarvan de gevoelens
slechts de verbale definitie waren. Er is hier blijkbaar een kracht in werking van
raadselachtige oorsprong en hoedanigheid, misschien physisch, misschien psychisch,
of beide vermengd, een kracht welker effect men bij gebrek aan exacteren naam
vervoering noemt, en die, wijl zij het besef schenkt van verduizendvoudigde
menselijke vaardigheden, analogie vertoont met een soort van hemelsen, uitermate
behaaglijken levensstroom, die tegelijk schijnt een liefdesstroom.
Het was deze zelfde kracht, van mystischen aard, doch van electriserende,
magnetiserende, tegelijk lichamelijke, tegelijk geestelijke beïnvloeding, welke in
haar flauwste, vaagste verschijning, maar zeer merkbaar, maar uiterst doordringend,
en als een ongeweten doch altijd verwachte vreugde, opvonkte uit de klanken der
eerste
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onervaren symphonisten. Inderdaad werden in Europa muzikale composities nimmer
ontvangen en verlangd met dieper, spontaner, instinctiever dankbaarheid. Hoe ijl die
muziek ook was, hoe dun en leeg nog van kern en wezen: de mensen die voor de
eerste maal luisterden naar deze zwevende, onzegbare, schimmige en tevens reële,
pakkende klank-abstracties, herkenden en verwelkomden haar als een steeds begeerde,
steeds verhoopte, eindelijk bereikbare bovenaardse artsenij.
De mensen echter, die deze orchestrale gevoelsdromen onbewust opvingen als
emanaties ener verheffende kracht, wisten niet en konden niet weten dat hier slechts
een stroom in werking gesteld werd van geringe intensiteit en lage spanning. Ook
de musici zelf ignoreerden dat zij een tot dusverre nimmer gekende bron van energie
hadden aangeboord, waarvan de eerste symphonieën waren als de eerste sijpelingen
van water dat golvende rivier zal worden, als de eerste vonkelingen van een vuur
welks vlammen hoger en hoger zullen laaien. Gelijk alle vroegere eeuwen door,
arbeidden de componisten wederom in den blinde, want zij hadden geen enkel
voorbeeld in de zichtbare of hoorbare wereld om zich naar te leiden. Niemand hunner
besefte ooit dat hij de phase, de etappe en het instrument was ener natuur-verrichting
welke zich door hem voltrok. Zoals vroeger konden zij enkel streven naar een
verbetering hunner techniek. Voor hun gestalteloze materie zochten zij een immer
suggestievere architectuur. Zij vermoedden vaag dat de Symphonie, toevallig geboren
uit de sonate en gefundeerd op de sonate, een handeling kon worden, gelijk de tragedie
en comedie, een handeling in het onzienlijke, waarvan de personages en hun
wederwaardigheden zouden zijn de in actie gebrachte melodieën en de bewegingen,
welke die veroorzaakten in het hoofd, in het hart, of dieper nog, in de ziel van den
mens.
Opnieuw zochten de componisten vrijwillig de moeilijkheid. Onophoudelijk stelden
zij zich nieuwe problemen van accoord-vorming, van uitbreiding der harmonie, van
de onderlinge communicatie der toonladders in paarlemoeren modulaties van den
klank. Het stond in de natuur geschreven dat de consonant dissonant is, en onbewust
wisten zij dat elke dissonant consonant moest worden, onbewust transformeerden
zij geleidelijk iederen mogelijken dissonant in consonant, want de schoonheid kan
niet anders dan welluidend klinken.
Zij hadden ook het orchestrale apparaat te vergroten, te manipu-
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leren met vaardigheid en de instrumenten te verstrengelen in altijd intelligentere,
altijd insinuerend expressievere verbindingen. Maar terwijl de componisten zo, de
een na den ander, eerst Haydn, daarna Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Berlioz,
Chopin, Wagner, Debussy, een techniek verbeterden, een hoe langer hoe soepeler,
bruikbaarder, vernuftiger en doelmatiger werktuig aanrichtten, schiepen zij in realiteit
die soort van psychische beweegkracht, dat soort van psychisch arbeidsvermogen,
die metterdaad misschien metaphysische energie, welke alleen de muziek vermag
voort te brengen, en waarin de muzikale kunst uniek is onder alles wat de mens
verzon om zich te vervoeren naar de spheer van het bovenmenselijke en het
bovenaardse. Haar potentieel, haar spanning, haar intensiteit stegen gradueel, en in
exacte verhouding tot de verbeteringen der techniek, precies gelijk dit gebeurt in de
wetenschappen en de industrie, waar vele generaties van geleerden den electrischen
stroom schiepen, waar reeksen van ingenieurs de capaciteiten der machine, van haar
minimum trapsgewijze opdrijven naar het maximum dat technisch bereikbaar is. En
zonder het gebied der redelijkheid te verlaten, maar op de grens van fantasie en fabel,
zou men de vraag kunnen opperen of de energie, welke de componist door middel
van muziek overzendbaar maakt op mensen, of deze bijna metaphysische energie
ontspruit uit hemzelf, den componist, of dat hij zelf haar opvangt uit het omringende
heelal, als radiaties van nog onbekende oorsprong en natuur, welke hij eenvoudig
transformeert in muzikale frequenties en muzikale tekens. Want niet alleen omdat
zij geen piano of orchest gevonden zouden hebben, waren Chopin en Beethoven
onbestaanbaar omstreeks 1750, of vroeger. Maar ook, in een even sterken graad, was
de Chopin der Nocturne op. 62 no. 1, en zoveel andere zijner composities, waar de
muziek pure essens wordt van onformuleerbare sensaties, dus van ongekende krachten
welke de sensaties veroorzaken, en ook was de Beethoven der sonate op. 101, van
op. 106, waar de muziek al het in woorden noembare, zelfs benaderbare, verre
overvleugelt, en onzegbare, begriploze, loutere kracht wordt in haar hoogste potentie,
deze Chopin, deze Beethoven waren ook als menselijke verschijningen ondenkbaar
omstreeks 1750, of vroeger. Zij waren toen als mens, als innerlijke, psychische mens,
die zekere organische, typerende, in de hoogste mate exceptionele karakteristieken
bezit, volslagen onmogelijk. Dit raadsel wordt ons niet gesteld door de
vertegenwoordigers der andere kunsten. Een Verlaine, een Rimbaud, een Rodin of
wie ook,
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zijn psychologisch en psychisch verplaatsbaar en denkbaar in verschillende tijdperken.
Maar niet een Chopin, een Beethoven, Debussy of Wagner. Wij kunnen het jaartal
hunner geboorte niet verschuiven zonder te botsen tegen onverzettelijke
werkelijkheden, physiologische en psychologische feitelijkheden waarvan zij - en
dit is het raadsel - door hun optreden in deze wereld, door hun muzikale realisaties,
het parallellisme bewezen en de waarschijnlijke identiteit. Daarom kan redelijkerwijze
de vraag geopperd worden die de vreemdste en goddelijkste perspectieven opent: in
hoeverre vormt een muzikaal meester, werkend, denkend in het voorbeeldeloze,
zichzelf, in hoeverre wordt hij van buiten gevormd als afgezant en getuige uit het
andere gebied, als tolk en stem van het ongekende creatieve ginder, achter onzen
horizon?
Het is niet met de eerst obscure, en allengs hoe langer hoe duidelijker intentie om
een transmissie-middel te worden van de mysterieuze kracht welke wij zielsbeweging
noemen, dat de muziek haar derde incarnatie aanving, en de derde opvaart ondernam
sinds Pythagoras haar getrokken had uit den chaos. Wij verwierven tot dusverre niet
de geringste exacte kennis omtrent die geheime kracht der zielsbeweging. Wij
constateren slechts dat zij wortelt in het ensemble onzer inwendige organen, dat zij
onderhevig is aan allerlei invloeden van binnen en van buiten, welke wij bijna nooit
kunnen naspeuren, zeer zelden kunnen voorzien, nooit kunnen regelen, en bijna
nimmer volledig beheersen. Wanneer wij haar werking observeren, analyseren in de
lotgevallen van kleine en grote mensen, van volkeren, van werelddelen, dan mogen
wij terecht vermoeden dat zij ageert achter elk feit, dat zij dus reëler en interessanter
is dan de feiten, dat haar mechaniek in bewonderenswaardige complexiteit en
verfijning alles overtreft wat het intellect zich verbeelden kan, dat het ganse
gebeurende, levende uit haar voortkomt, zich in haar laat resumeren, dat zij de enige
is die per slot telt, de enige welke in laatste instantie de moeite waard zou zijn om
nauwkeurig gekend te worden. Wij bezitten echter nog geen schijn van instrument
om die kracht te meten, te controleren. Maar wanneer wij zeggen dat Haydn machtiger
was dan Stamitz of Cannabich, dan weten wij met absolute zekerheid dat wij een
ontwijfelbare waarheid verkondigen. Wanneer wij zeggen dat Mozart roerender is
dan Haydn, Beethoven vervoerender dan Mozart, wanneer wij beweren dat Schubert
en Weber treffender zijn dan Beethoven, wanneer wij voelen dat Berlioz meeslepender
is dan Schubert en Weber, dat Chopin en Wagner
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exalterender zijn dan Berlioz, dat Debussy, Ravel, Mahler, Strauss, Diepenbrock
gedoeld hebben op een graad van macht in de bewogenheid welke door geen der
vorigen bereikt werd, dan weten wij instinctief dat wij iets onaanvechtbaars uiten,
een evidentie, ook al zijn deze meesters in verschillende opzichten gelijkwaardig,
individueel genomen compleet, al is Beethoven bijv. onder enkele aspecten superieur
aan Weber, aan Debussy, aan al wat we kennen. Nochtans, gelijk in het grafische
silhouet van een klimmende bergketen, bemerken wij in de chronologische
opeenvolging dezer meesters, ondanks accidentele dalingen, een constante stijging
van zekeren wil, van zeker verlangen naar de verwezenlijking ener mogelijkheid van
macht en tover. Onder een technischen gezichtshoek beschouwd is er een
onmiskenbare voortschrijding in kunnen, van een psychisch standpunt gezien is er
een onbetwistbare vermeerdering, intensifiëring in bedoeling, in innerlijke energie
welke wij niet in cijfers vermogen te meten, maar die wij waarnemen omdat wij haar
ondergaan.
Zo groeit voor de derde maal de muziek naar een nieuwe voltooiïng. Zij was tijdens
de Middeleeuwen verschenen als de zang van den absoluten, abstracten, ideëlen
mens; tijdens de Renaissance als de zang van den representerenden mens in zijn
gebaar en in de elementaire gevoelens die het gebaar dicteren; tijdens de moderne
periode als klank van den mens in zijn diepste wezen, als stroom van leven uit een
voorbeeldeloze wereld, waar nog geen idee is, geen begrip, geen voorstelling, geen
vorm, maar niets dan stromend goddelijk leven.
Sinds twee eeuwen nu zoekt de muziek haar voleindiging in het technisch
organiseren, in het zo besefbaar mogelijk maken van dien binnen-menselijken, tevens
boven-menselijken stroom. En slechts door een klinkende verschijning, welke tegelijk
de intellectueel edelst denkbare, tegelijk de sensorieel opperst magnifiërende is, zal
zij haar voltooiïng vinden als een nieuwe vervulling der tijden.
De muziek tekent zelve haren weg en hare toekomst. Na Josquin en zijn Missa
L'Homme armé, na Palestrina en zijn Missa Papae Marcelli wilde zij zichzelf
overtreffen. Zij begon van voren af aan, bijna bij het niet, in den eenvoud van alle
eerste leven. Gelijk zij gedaan had vóór Josquin verlangde zij de moeilijkheid, want
enkel het moeilijkere is immer beter en alleen het moeilijke heeft prijs. Zij klom van
moeilijkheid tot moeilijkheid, als de graden ener initiering, als de graden ener ascese,
en zij overtrof zich na een stijging
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van twee andere eeuwen in de Kunst der Fuga van Bach. De hoogste aller toppen
scheen bereikt. Maar neen. Want daar pas werd het uitzicht vrij, overschouwde zij
de ganse aarde, zag met verrukking hetgeen was, en ook hetgeen kon worden. Zij
vond zichzelf weerspiegeld in de Kunst der Fuga. Doch niet geheel. Niet met haar
volle droombare wezen. De Kunst der Fuga was een onovertrefbaar monument der
Muzikale Rede. De ziel en haar bewegingen echter zijn er slechts aanwezig als tweede
en ondergeschikte factor. Wat kon zij anders willen, de Muziek, dan een klinkend
evenbeeld, dat tevens onovertrefbaar monument zou zijn der Muzikale Rede en
onovertrefbaar monument der Muzikale Ziel, waarin intellectueelste rede en
vlammendste liefde elkaar zouden omstrengelen?
Zij ondernam als de Psyche van de fabel, op zoek naar Eros, een nieuwe reis, en
ving wederom van meet af aan, als 't ware in het niet. Zij begint echter telkens haar
nieuwe vaart op de bereikte psychische halte, niet op de bereikte intellectuele halte.
De Florentijnen waren voortzetters van den psychischen Palestrina, niet van den
intellectuelen Palestrina. Stamitz was de voortzetter van den psychischen Bach, niet
van den intellectuelen Bach.
Doch op haar derden tocht waren vanaf den aanvang de tovers langs den weg zo
boeiend, zo verzadigend en verzaligend, dat de componisten zelf bij elke stijging en
elke transfiguratie er hunne tenten wilden opslaan om er te verwijlen. Bij elken
dagmars scheen het uiterste benaderd. En stellig had reeds Mozart met een weinig
oefening, een weinig toeleg, en ware hij geplaatst geweest door het lot in een strenger
moreel klimaat, den intellectuelen Bach van de Kunst der Fuga kunnen evenaren.
Doch de Muziek wilde niet evenaren, zij wilde overtreffen. Mozart, zanger van het
jonge, bloemige, aardse hart, moest een psychische stijging zijn, geen intellectuele,
toen hij geboren werd als een der grootste menselijke wonderen van alle eeuwen. En
Beethoven was niet intellectueler dan de Mozart der Jupiter-symphonie, hij was
vonkender, brandender, vervoerenden De vlam als vlam, de stroom als stroom wilde
nog intenser worden door Weber en Berlioz. De vlam werd intenser, doch zij kon
het ditmaal slechts worden door intellectuele oorzaken, door een uitbreiding der
harmonische en instrumentale middelen. Hoewel Beethoven in sommige uren het
onovertrefbare verwezenlijkt scheen te hebben, vermeerderde toch wederom wat wij
vuur, gloed en brand moeten noemen, omdat wij geen juister termen hebben voor
onze gewaarwordingen van machtiger, verliefder, trotser,
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heroïscher levensbewustzijn. Toch verdubbelde die energische warmte nog door
Wagner en Chopin. Hoe echter was bij Chopin en Wagner deze toeneming verworven
der gloeiing, der intensifiëring van den verheugenden, levensverhogenden stroom?
Door een veredelde intellectualiteit der gebruikte middelen tot extase. Chopin werd
een graad verrukkender dan Beethoven, omdat hij zijn accoorden en melodieën
muzikaal intelligenter gedacht en gewild heeft dan Beethoven. Wagner werd
veroverender, meeslepender omdat hij al het in Beethoven, Weber, Berlioz en Chopin
bedoelde, gedroomde, verlangde en vervulde, het psychische en het intellectuele,
heeft doen convergeren en samensmelten tot een enkelen factor van exaltatie in zijn
symphonischen golfslag1.
Berlioz en Wagner waren ook de eerste componisten in wie de herinnering
opschemerde aan de veel-stemmigheid der Middeleeuwers. Zeer vaag slechts en
sporadisch. Als accident temidden van hun gewone muzikale denken, als een
momentane fantasie en speling van hun geest, Berlioz in zijn Harold-symphonie, in
zijn Damnation de Faust, Wagner in zijn Meistersinger. Doch deze episodische
afwijkingen hunner normale, traditionele denkwijze waren geen toevallige, pittoreske
grillen, hoewel zij daarvan den schijn hadden. Nu, bijna honderd jaar na haar
incidentele optreding, kunnen wij dat fantaserende spel zien als voorspelling, als een
aankondiging van het toekomstige, van het noodzakelijke. Wij kunnen 't zien als het
eerste tasten, het eerste dringen en de eerste stoot der muzikale gedachte naar nieuwe
mogelijkheden, op een ogenblik waar de componist vermoeden en duchten kon, dat
elke uitweg naar verdere mogelijkheid was afgesneden. Want psychisch intenser,
gespannener willen dan Beethoven, melodisch en harmonisch subtieler, geraffineerder
zoeken en vinden dan Chopin, en tegelijk psychisch, melodisch, harmonisch en
symphonisch voleindigder verlangen dan Berlioz en Wagner, moest voor deze beide
meesters zelve nauwelijks denkbaar zijn. En al verruimde Debussy nog het melodisch
en harmonisch mogelijke, al zullen anderen die domeinen en hun horizonten nog
uitbreiden, deze horizonten zijn niet onbegrensd,

1

Wij mogen Wagner nooit anders beschouwen dan als zuiver symphonicus, ook wanneer hij
teksten becomponeerde. Het woord immers bij Wagner fungeert niet als drager van een idee
of begrip, doch als uiting van een gevoel, en verkeert ten dele nog in een staat waar het klank
was. Om dit aannemelijk te maken stelde Wagner overigens als wet voor het muziek-drama,
dat de handeling zou geplaatst worden in de mythologie, wat analoog is met de fabel, het
sprookje, het onwerkelijke, welke zich eerst richten tot de ziel, daarna pas tot het intellect.
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en op een juisten tijd openden Berlioz en Wagner in de weinige minuten waar zij
voor 't eerst sinds de Middeleeuwen meervoudige, plurale melodieën met elkaar
combineerden, de periode ener evolutie, in welke de muziek zich zal voltooien. Het
was een nieuw princiep dat gesteld werd door die meesters.
Na Bach immers hadden de componisten reeds herhaalde malen getracht polyphoon
te concipiëren, doch hun pogingen tot verbreding hunner visie waren niet verder
gegaan dan een orchestrering van Bach's techniek, welke uitgeroepen was als
academisch-wetgevend. Wanneer die pogingen het scholastische overschreden, en
waarlijk nieuwe compositorische werk-methoden inangureerden, zoals enkel de
laatste Beethoven er beproefde, dan bepaalden zij zich tot een kleine groep van
instrumenten. Gelijk de symphonie van Stamitz een orchestratie was geweest van
beperkte ensembles, zo werd de moderne symphonische stijl een uitbreiding, een
extrapolatie der laatste quartetten van Beethoven. Ofschoon echter zeer gevarieerd
van rhythme, zeer verstrengeld en weelderig van lineament, dermate complex dat
gedurende lange jaren de componisten zelf, opvolgers van Beethoven, voor enigmen
stonden, was de klankconceptie van den laatsten Beethoven mono-lineair, éénstemmig
gebleven.
Ook de moderne orchestrale denkwijze, welke zich ontwikkelde uit deze
Beethovense polyphonie, bleef wat zij van origine was: in beginsel uni-centraal,
één-middelpuntig, in schijn veel-stemmig, in wezen één-stemmig. Een enkel
instrument inderdaad personifieert gedurende korte of lange perioden het leidend
idee, wat wij thema noemen, het centrum, het hoofd, het individu, het gezag. De
overige executanten, hoe talrijk zij ook zijn, scharen, schikken, regelen zich naar dat
ene centrale punt. Zij begeleiden het, zij commenteren het. Zij accentueren het. Zij
belichten het. Zij beschaduwen het. Zij dramatiseren het. Zij variëren het. Zij
omranken het met accoorden, met arpeggio's, met ornamenten, met rhythmen. Zij
compliceren het. Maar altijd leidt en domineert dat ene idee, dat ene hoofd, dat ene
individu, dat ene gezag, die ene solistische stem van den mens der Renaissance. De
rest der medewerkers blijft onderdanig en dienstbaar aan die ene stem. Zelfs wanneer
die stoet van volgelingen zich episodisch schijnt te emanciperen, erkent hij
instinctmatig, ouder gewoonte, de prerogatieven van dat ene besturende, bevelende,
heersende, determinerende, monocratische idee. De begeleiders worden slechts
toegelaten en geduld als figuratie, als illus-
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tratie, als décor, als atmosfeer, als tweede plan, als achtergrond, als bijzaak, als
onderhorige. Zo ging het bij de aanvangen van het orchest: het décor, de figuratie,
de atmosfeer waarin die solistische stem ageerde was discreet, grijs, neutraal, effen.
Zo gaat het thans nog, ook in de meest gedifferentieerde klankbrekingen; maar de
figuratie, de illustratie der ene solistische, individualistische stem werd druk, rumoerig,
bont, opzichtig, polychroom. Het beginsel evenwel bleef intact gehandhaafd.
Toen Berlioz echter in de waarlijk geniale serenade zijner Haroldsymphonie, in
verscheidene fragmenten zijner Damnation de Faust, toen Wagner in verschillende
geïsoleerde passages der Meistersinger en in andere werken twee, drie diverse,
contrasterende, melodische, dus psychische, dus geïndividualiseerde acties simultaan
tezamen lieten manoeuvreren in den zelfden tijd en in de zelfde ruimte, verrichtten
zij een daad welke principieel afweek van meer dan twee eeuwen muzikale traditie
en principieel strijdig was met de grondslagen hunner eigen kunst. Bij Berlioz,
volbloed autochthoon, even intrinsiek opstandeling en hernieuwer als later Rimbaud
zou zijn in de letteren, maar wien het ontbrak aan innerlijke discipline om zijn
ingeboren zelf systematisch en organisch te volbrengen, bij Berlioz behoeft zulk een
daad niet te verwonderen. Hij was een anticipatie, een muzikale gedachte in haar
eerste, zuivere, heftige drift, maar die te vroeg komt en te onstuimig dwingt om zich
redelijk te ordenen tot een logische ontwikkeling. Bij Wagner was die anti-traditionele
daad bevreemdender. Want Wagner was minder revolutionnair geneigd door het
eigen bloed dan door de gisting en woeling van zijn tijd, en hoewel zeer gezind tot
alle soorten van vooruitgang, was hij geworteld en geankerd in een conservatief, een
dogmatisch en tyranniek systeem. Maar zowel in den gepassionneerd berekenenden
Wagner als in den intuïtieven, visionnairen Berlioz, anticipeerde en sprak de muziek
der verre en enige toekomst.
Die voorzienende, aankondigende, prophetische daad van Berlioz en Wagner had
geen onmiddellijke consequenties. Zij was een idee dat de ontwikkelingsphasen
moest doormaken van elke uitgezonden, scheppende gedachte. Als aan een levende
kathedraal, waarvan het bouwen eeuwen duurt, waarvan vele architecten elkaar
opvolgen en Voortzetten, zo arbeidden de meesters der muziek ieder aan het deel
van 't grote werk dat hun was toegewezen. Weber en Wagner hadden den negenden

toon der harmonische resonans:

welke
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reeds preluderend aangeslagen was door Beethoven, doen uitklateren als een fanfare
van klaroenen in wapperende vlaggen. Debussy toverde dezen samenklank om tot
consonant die geen vraag meer stelt, geen antwoord meer verlangt, en de kleuren
van dit spectrum, van dezen zingenden regenboog breidde hij uit met den elfden toon

van het harmonisch aureool:
die aarzelend, dromend nog voorvoeld
werd door Wagner; en in de mythologische Oudheid zouden zij half-goden geweest
zijn, als degenen die een toon toevoegden aan de fluit, een snaar aan de lier, want zó
te lezen in het geheim en 't raadsel der Natuur, onbewust het wezen der dingen te
kennen, duidt op een verwantschap, een identiteit met het goddelijke, het scheppende.
Terwijl aldus de eeuwige oer-toon zich volledig onthulde en openbaarde, terwijl
de klank ontboeid werd, terwijl de aaneenschakeling der klanken vrij werd van alle
banden, waarin het ontoereikend intellect hen gekluisterd had gehouden, werkte
Debussy tegelijkertijd aan de modellering ener melodie welke minder corporeel,
minder in aardse, in locale, in persoonlijke, in definieerbare situaties bevangen zou
zijn dan de melodie van Beethoven, Chopin en Wagner. De melodie moest weer
worden wat zij in den aanvang was: zang van den mens die zweeft boven al het
betrekkelijke, boven het beperkende, maar nu, in deze voltooidheid, tevens zang der
ziel en zang der zinnen, versmelting, vereniging der twee werelden, de onstoffelijke,
de stoffelijke. En terwijl zo de levende kathedraal haar nis, haar transept, haar
roosvenster schiep op de antieke fundamenten, hervatten eerst Bruckner, daarna
Diepenbrock, Mahler en ook Strauss, het creatief idee, dat door Berlioz en Wagnerwas
uitgestrooid, van meerdere onafhankelijke stemmen die zich verstrengelen. Geen
hunner kon dit idee kiezen als aanvangspunt, als eindelijk veroverd en verworven
grond-beginsel. Alles gaat geleidelijk in de verrichting van het leven, in 't ontplooien
van elken bloei. Geen hunner kon de nodige techniek bezitten om het wordende idee
te vertegenwoordigen in zijn volle betekenis en strekking. Maar zoals bij Bruckner,
Diepenbrock, Mahler, Strauss, en ook somtijds bij Debussy, de pluraliteit der
individuele stemmen, het simultaneïsme van verschillende zingende acties zich
reveleerde in een gedurig toenemend streven, scheen de Muziek aan te tonen, dat zij
niet meer zoals vroeger haar vervulling wenste door veelheid in de eenheid, doch
dat zij de eenheid zocht door de veelheid.
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Zo trokken de consequenties der creatieve daad van Berlioz en Wagner zichzelf, en
ze konden niet anders getrokken worden, noch sneller. De muziek immers is een
even exacte wetenschap als de wiskunde, geometrie en astronomie (naast welke zij
eertijds gerangschikt stond) en haar techniek kan slechts voortschrijden volgens de
methoden ener exacte wetenschap. Men stuit in haar duizendjarige ontwikkeling op
geen enkele gaping, op geen enkelen sprong. Vanaf het einde der Middeleeuwen,
toen de tonale cadens en de tonale functies werden uitgevonden, zijn deze technische
constructie-middelen van meester op meester verbeterd met de regelmatigheid van
natuurkundige onderzoekingen op 't gebied van het licht of der electriciteit, totdat
zij, na alle trappen van moeilijkheid, vernuft, hanteerbaarheid, verfijning doorlopen
te hebben, bij Richard Strauss een graad van soepelheid en fantasie bereiken, welke
niemand meer nog ooit zal overtreffen. Men kan daarom veilig concluderen, dat de
tonale cadens en de tonale functie stegen tot de hoogst denkbare spits van veredeling,
dat deze bouwmaterialen, vroeger onmisbaar en nuttig, hindernissen zijn geworden
voor een verdere evolutie der muziek, en voortaan vruchteloze meditatie, welke een
intuïtief componist zal vermijden.
Ook de melodie en het rhythme, die sinds de Renaissance samengekoppeld met
de tonale functie opgroeiden, en zich hernieuwend met haar evolueerden, geraakten
tot een punt van navorsing, waar de symmetrische structuur, de kleurbaarheid van
rhythme en melodie door een accoord, geen enkel geheim meer uit te leveren hebben,
en zowel voor den componist, die de muziek voorwaarts voert, als voor den hoorder,
die naar haar luistert, elke waarde en betekenis verloren. Er zal bijgevolg een ander
melodie type moeten verschijnen, onafhankelijk van het accoord, onafhankelijk van
het gebaar, zeer verwant dus met de Middeleeuwse melodie, doch verrijkt met zes
eeuwen psychische en technische ervaring. Niet enkel de wording van dit melodie-type
maar ook zijn gedeeltelijke verwezenlijking is duidelijk waarneembaar bij Debussy
en Diepenbrock, de twee enige componisten der vorige generatie, die door hun weten
en door hun instinct dit cardinale probleem hebben kunnen stellen, overwegen, en
de enigen die de elementen verschaften zijner oplossing.
Ook van het unicentrisch orchest zijn alle instrumentale combinaties en mixturen
verbruikt, en zelfs tot in hun laatste varianten uitgeput. Er zijn geen geluiden meer
die niet werden nagebootst, zelfs het rumoer en geraas van dode mechanieken, welke
onze ge-
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dachten en gevoelens het minst kunnen strelen. Dit fantasmagorische speeltuig,
levende spectroscoop van den klank, levend palet, is van buiten-uit altijd enigszins
transformeerbaar door bijvoeging van instrumenten, doch in zijn functie van décor,
van illustratie en figuratie ener enkele stem, en in zijn louter materiële effecten op
ons intellect en zenuwen, is het van buiten-af niet meer hernieuwbaar, niet meer
verjongbaar. Het kan nochtans niet blijven stagneren in de oude concepties en
procédé's van coloristischen achtergrond. De noodzakelijke transformatie, die van
buiten-af ondoenlijk werd, kan slechts van binnen-uit geschieden. De eenvoudige
redenering wijst hier den vorm der gedaante die veranderen moet, den loop van den
te banen weg naar het onbekende, naar het herborene.
Wanneer alle tovers der orchestrale kleur zijn uitgebuit, dan kunnen, dan willen
de tovers beginnen van tekening en lijn. Men kan zich dus een muziek, een orchest
verbeelden, welker centrum van gravitatie niet gevormd zou zijn door een van buiten
opgelegd, dominerend en zich isolerend idee, steeds vertolkt in een enkele stem of
een enkele groep, doch een muziek, een orchest, welker bewegende kracht zou stuwen,
zich zou scheppen en organiseren van binnen-uit. Er zijn in dit toekomstig orchest,
in deze muziek, geen preëminenties, geen rangen. Er is een gemeenschap, die arbeidt
voor het verkrijgen van een harmonisch resultaat, maar elk lid der collectiviteit werkt
op eigen wijze, volgens zijn eigen natuur, zijn eigen inzicht. Ieder vertegenwoordigt
in die orchestrale, muzikale unanimiteit zijn ganse zelf, zijn gehele ik, met al zijn
kansen, onbelemmerd, onbeperkt. Tot de gezamenlijke onderneming draagt ieder bij
als totale mens, met volle hart en ziel, met al zijn vermogens. Ieder is eerste oorzaak,
eerste impuls. Ieder is ook richting, eind-doel. Ieder zingt zijn eigen wezen, zijn eigen
persoon, zijn eigen melodie, zijn eigen rhythme. Ieder is vrij. Ieder is gelijk. Hoewel
ieder dient is niemand dienstbaar. Ieder zingt zijn eigen muziek die in het samenspel
wordt de muziek van allen. En zoals het oude orchest de projectie was ener voormalige
maatschappij, mens en staat, zo zal dit geëvolueerde orchest de projectie zijn ener
te verwerkelijken nieuwe aarde.
Het is door de eigen natuur der muziek en haar interne, onontkoomlijke, technische
wetten, dat de consequenties getrokken worden uit die enkele creatieve momenten
van Berlioz en Wagner, welke een gedaante-verwisseling, een herschepping
preludeerden. Want zelfs de harmonie, de kunst der accoord-vorming, die sinds vijftig
jaar (naast de instrumentatie) een verreweg preponderant aandeel
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geabsorbeerd heeft van de denkkracht der componisten, deze harmonie is een grens
genaderd, welke voor de eerste maal sinds onheuglijke tijden door geen enkele
menselijke verbeelding wijder kan worden verschoven. Het had vijf en twintig eeuwen

geduurd alvorens de elfde toon der harmonische reeks
doorbrak, uitbotte
in den klank. Toen Debussy dezen toon had aangeslagen, duurde het geen kwart
eeuw, of alle overige bijtonen, tot de uiterste hoogten, ontschoten als de fonkelende
sterren-zwerm van een vuurpijl uit dien elfden toon. De ganse anatomie, het ganse
intieme geheim van den klank ligt voor ons ontbloot. Ook hier valt geen enkele
ontdekking nog te verrichten. Ook deze aarde werd omvademd, deze afgrond gepeild.
Er is geen dissonant meer. Het oor accepteert alle toon-verbindingen sinds het intellect
hen te verklaren weet. Er is ook geen theorie meer voor de aaneenschakeling der
accoorden. Elke opeenvolging van accoorden, welke voor 't gevoel aanvaardbaar is,
werd ook aannemelijk voor het intellect, sedert de elfde toon het accoord bevrijdde
uit een onredelijken dwang van toonladders en tonale functies, die gebaseerd was
op onvolledige kennis van den klank, en die vervallen moest naarmate wij den klank
doorgrondden. Ook in dit sonore uitspansel hebben wij niets meer te zoeken buiten
ons. Wij moeten voortaan zoeken en vinden binnen ons.
Eveneens voor zover de muziek klinkende vertolking is geweest der uiterlijke
wereld, ziet de componist die niet copiëren wil, doch wil ontdekken, openbaren, ziet
de componist die voorwaarts wil, de oriëntering van zijn geest bedongen en besloten
door de feiten en omstandigheden, welke hem in het leven vergezellen. Sinds radio
en cinema alle uren van den dag en alle handelingen van mensen, dieren of dingen
begeleidt met muziek, verweefde al het zichtbare zich zodanig met muziek, werd
elke aanschouwelijke voorstelling, elk toneel, elke plaats, elk gebaar, elke atmosfeer,
en elk klimaat zelfs, elke temperatuur, dermate geïmpregneerd, vereenzelvigd met
muziek, en werd door den weeromstuit alle bestaande muziek dusdanig gelocaliseerd,
gekerkerd in een direct herkenbaar, onvermijdelijk stereotiep, conventioneel beeld
en moment, en deze wederzijdse doordrenking, saturatie van muziek en plastiek
geschiedde in zo ontstellend korten tijd en was zo compleet, dat de componist, die
iets anders wenst te doen zingen dan het aartsbekende, zijn gezichtshoek, zijn
contacten en zijn bronnen opnieuw zal moeten situeren, gelijk de Middeleeuwers,
in het onstoffelijke, in het onzienlijke.
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Een zakelijke analyse van het muzikale bouw-materiaal toont bijgevolg, dat er voor
den componist geen andere richting overblijft, waar de weg en het uitzicht vrij zijn,
dan de melodie. Zowel uit de technische als psychologische gegevens kan worden
afgeleid, welke karakteristieken de melodie zal bezitten om te voeren tot de hoogste
stijging die de muziek in hare derde opvaart dromen kan.
Wederkerend tot het onzienlijke en immateriële wezen, dat zij reeds eenmaal was,
wendt zij zich terug naar haar oorsprong. Doch ditmaal zal zij zich niet situeren,
zoals bij de Middeleeuwers, in het mystieke punt waar de dingen eindigen, maar in
de andere geheime roos waar de beweging der dingen begint.
De componist zal trachten de muziek op te vangen bij de bron van haar ontstaan,
gelijk zij is. Gelijk men haar denken kan te moeten zijn, alvorens zij zich mengde,
alvorens zij stolde, verstarde in enigen vorm, in enig begrenzend begrip. De muziek
zoals zij reeds bestond toen er nog geen menselijke hersens waren om haar te
fractionneren, te fragmenteren, te categoriseren. De muziek die reeds was alvorens
elk gebaar, alvorens elke handeling, alvorens elke plaats en omstandigheid, alvorens
het woord. De muziek zoals zij stroomde bij den aanvang der dingen en die alle
dingen bewoog tot stem en geluid. De muziek van 't eerste verlangen, de eerste liefde,
de eerste verrukkingen. Zij is er nog steeds, die bron. Zij vloeit steeds nog in radiaties
van onzichtbaar licht, van onstoffelijk vuur door de wereld.
De melodieën der muziek, welke dit Prometheaanse vuur waarneembaar maken,
zullen niet gebonden zijn aan enige figuurlijke ruimte. Zij gebeuren buiten enige
vormelijke voorstelling. Zij gaan vooraf, zij zien vooruit. Zij worden niet gewekt uit
het gekende, zij zijn verwekkers van het onbekende.
Zij zullen niet gelimiteerd zijn door enige dimensie. Men zal ze nergens kunnen
localiseren. Zij zullen onafhankelijk zijn van de regels en maten ener geconsolideerde,
gestabiliseerde, geometrische wereld. Haar stroom wordt geregeerd door de wetten
van ebbe en vloed, van opgang en ondergang, van komen en gaan, van actie en
reactie.
Zij zullen haar eigen gestalte creëren en haar eigen stem, die zal zijn als de stem
van alle stemmen, als onze eigen diepste stem. Zij zullen zeer mobiel zijn, doch
nimmer grillig; zeer precies, direct in hare mededeling, haar expressie. Zij zijn niet
afgebakend, maar kennen geen halte; zij zijn niet eindeloos, zij modelleren zich in
een
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duur, maar kennen geen storing, geen stremming, geen gaping der continuïteit.
Zij hernieuwen zich onophoudelijk. Zij zijn onuitputtelijk. Van nature kunnen zij
zich niet herhalen, evenmin als een lichtstraal die geen duizendste seconde dezelfde
lichtstraal is. Zij stromen voort durend, en nimmer drenkt of baadt men zich in
denzelfden stroom. In elk ogenblik is de goede gloed waarop zij golven werkzaam1.
Met zulke melodie als cantus firmus mag de componist den kamp ondernemen
tegen den engel van de Kunst der Fuga. Hij zal echter geen fuga meer schrijven, want
de fuga gebeurt in het begrensde, het individuele, het solistische. Hij zal beginnen
met het ontwerpen ener algemene lijn, in den vorm ener melodie, welke de structuur
zijner compositie aftekent. Wat de Middeleeuwers een Cantus Firmus noemden. De
moderne Cantus Firmus zal hierin verschillen van dien der Ouden, dat hij niet quasi
immobiel aan de muzikale actie deel neemt. Integendeel. De nieuwe Cantus Firmus
bestuurt niet enkel de actie, doch evolueert ermee. Hij is de Beweger en tevens de
Bewogene. Hij determineert het tonaliteitscentrum, de orchestrale kleur, de dynamiek,
de rhythmiek, de snelheid. Hij is

1

Deze definitie der melodie, waarvan de termen in hun letterlijken zin moeten worden opgevat
en muzikaal gerealiseerd, verschilt in elk opzicht van de melodie onzer tijdgenoten, geen
enkele uitgezonderd. Wij gebruiken hetzelfde woord doch hebben van de zaak een geheel
andere, geheel tegenstrijdige voorstelling. Onze tijdgenoten verstaan onder melodie een
zekere, altijd kortstondige, meestal wispelturige, dikwijls academische, onoorspronkelijke,
weinig zeggende opeenvolging van tonen, welke ik hoogstens, en in 't beste geval, den
aanloop, de schets, een fragment, een embryo van melodie, een poging tot melodie zou
noemen. Wanneer onze tijdgenoten bij uitzondering erin slagen een normaal geconstitueerde
melodie te vormen, dan draagt hun melodie immer de sporen of het stempel van een andere,
oudere, vroegere, doorluchtige herkomst. De waarlijk moderne melodie daarentegen, met
geen enkele te verwarren, zal nochtans precies zijn niet gelijk zij was, maar hetgeen zij was
in de Oudheid, in de Middeleeuwen en tot bij de meesters der vorige eeuw. Ik wil hiermee
zeggen: een melodie is een in tonen uitgesproken, vastgelegde, mededeelbare
gemoedsbeweging, en een gemoedsbeweging van haar begin tot haar einde. Zoals een
gemoedsbeweging een persoon resumeert, karakteriseert, zo is de melodie dezer
gemoedsbeweging een uitbeelding, samenvatting in tonen van een compleet persoon, van
een voltooide gestalte, van een voleindigd individu. Elke melodie kan een verschillend
levensmoment vertolken, doch in dat levensmoment moet de volledige persoon, de volmaakte
gestalte vertegenwoordigd zijn zonder misvormingen, zonder verminkingen, zonder halfheden,
zoals die persoon is op dezen dag, op dat uur, in die minuut, zichzelf en totaal.
Dit princiep bleef vanaf de oudste muzikale documenten door alle eeuwen heen geldend,
ofschoon toegepast in variërende expressies. De hedendaagse componist heeft dat
onveranderlijk princiep toe te passen in den toon, in het accent van zijn tijd, als denkend,
voelend, begrijpend mens van zijn tijd, van zijne aarde.
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niet gebonden aan een of andere instrumentale of vocale groep. Hij zwerft vrij door
zijn symphonisch heelal. Rondom dezen Cantus Firmus, die een psychologische
handeling is in haar diverse situaties, een tot melodie herleide gevoelsgang in zijn
diverse phasen, rondom dezen agerenden Cantus Firmus zal hij de melodieën
groeperen welke de actie medebrengt, vereist. Deze melodieën zullen even autonoom
zijn als de Cantus Firmus. Elke volgt haar eigen cadans, elke tekent haar eigen
welving, die even natuurlijk, even electrisch stromend moet worden als wanneer zij
afzonderlijk zou klinken. Ieder dezer melodieën verschilt in wezen, en kan
contrasteren met den Cantus Firmus, doch blijft onder zekeren gezichtshoek immer
tot hem in verband, en zowel het verschil als het contrast, of soms de gelijkenis, vindt
zijn oorzaak en zijn verklaring in oscillaties, in diverse belichtingen der handeling,
in variëringen der intensiteit.
Door de vereniging dezer melodische, psychische dynamismen rondom den
bewegenden Cantus Firmus, wordt voortgebracht de samenklank, wat men noemt
de harmonie, en het rhythme. Alle nuances van dit rhythme zullen afhangen van de
handeling, voortspruiten uit de handeling. De samenklank mag niet onafhankelijk,
zelf-richtend zijn, hij is echter ook niet ondergeschikt en evenmin willekeurig. Hij
moet organisch geboren worden uit de vereniging van melodieën, en zich organisch
ontwikkelend moet hij participeren door zijn kleur, door zijn spanning, aan elk
moment en aan elk onderdeel der gegeven situatie of handeling. Hij moet dus leven,
ageren, in en met het geheel, doch, op zichzelf beschouwd, moet hij tevens een
autonoom, een intelligent, een logisch bestaan en bestaansreden bezitten. De meest
exacte naam voor de resultante dezer verscheidene melodische, accoordische,
rhythmische factoren zou Beweging zijn, een geordende Beweging (gelijk in de
Middeleeuwen Motet, wat hetzelfde beduidt), het enige muzikale, architectonische
princiep.
Elk dezer definities geldt als strikte, onverbiddelijke wet, en maken tezamen een
ondeelbaar geheel uit.
Het spreekt vanzelf, dat zowel de Cantus Firmus, zowel de medewerkende
melodieën als het harmonisch resultaat, elk in gelijke, in volkomen mate, en zonder
onderbreking, de levende psyche moeten vertolken, dit wil zeggen de psyche van
den hedendaagsen mens in haar hoogste verschijning. Het spreekt eveneens vanzelf,
dat zowel de Cantus Firmus als de medewerkende melodieën in gelijke mate moeten
opwellen uit den analyseerbaren gemoedsstaat, waarin zenu-
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wen en hersens spontaan, als een natuurlijke functie, gezang produceren. Dus niets,
geen enkele toon, mag gefabriceerd zijn of gefabriceerd schijnen, en elke toon moet
voortkomen uit die innerlijke impuls. Ook deze beide omschrijvingen gelden als
strikte wetten. Deze wetten zijn hard. Maar logisch en onontwijkbaar.
Zo zullen tegelijk Josquin en Palestrina, tegelijk Bach overtroffen zijn. Dan zal
ook de Muziek voltooid worden, en geen andere, geen verdere, geen hogere kan de
menselijke geest verzinnen. Daarmee, misschien, is ook de tijd voltooid, waarna een
nieuw verhaal begint.
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