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MUZIEK 
  
Wat hebben mensen toch met muziek? 
Wat heb ik met muziek? 
  
Het is, dunkt me, voor een goede kans op een geschikt antwoord het beste om je in te 
denken hoe het is zonder muziek. 
Het eerste wat me, wanneer ik me voorstel wat er gebeurt als ik in een wereld zonder muziek 
beland, te binnen schiet is dat er iets armelijks over me heen zou komen. 
Armelijks? Hoezo? 
  
Er komt opeens van alles in me op. 
Muziek als "massage van het gemoed". 
Muziek als "(door)spoeling van het innerlijk". 
Muziek "schudt emoties op". 
Muziek is "training in gevoelssterkte". 
  
Ik heb me er altijd ongemakkelijk bij gevoeld om het (o.a. met mezelf) over een algemene 
betekenis en waarde van muziek te hebben. Dat komt omdat ik niet goed raad weet met die 
zintuiggebondenheid van muziek. Als het gehoor wegvalt en je dus doof bent, wat moet je 
dan nog met muziek? Terwijl dove mensen toch ook gewoon mensen zijn met gemoed en 
innerlijk en emoties en gevoel. Ik voel muziek dan iets bijkomstigs worden, waar je buiten 
kunt. Om het in economische termen te zeggen: hoe "elastisch" of "inelastisch" is muziek 
eigenlijk? Is muziek niet meer dan een verzetje dat je best kunt missen of is ze eigenlijk 
onmisbaar voor het menselijk-al-te-menselijke? 
  
Ik weet niet of het wel eens onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is geweest. Zijn 
doven gevoelsarmer? Contactgestoorder? En wanneer dit niet zo is (wat me zéér 
waarschijnlijk lijkt), bewijst dit dan de betrekkelijke waarde van muziek, of leven ze inwendig 
misschien in een andere rijke klankenwereld met overeenkomstige muzikale effecten? 
Componisten als Beethoven, Smetana (van De Moldau), componeerden perslot stokdoof 
verder aan onvergankelijke muziekwerken. Maar hoe is het dan met de van de geboorte af 
doven? 
  
Van de zintuiglijk door ons mensen bestreken kunstrichtingen, beeldende kunst (bouwen, 
beeldhouwen, schilderen, fotograferen, filmen), (klassieke) muziek en literatuur (poëzie, 
epiek, dramatiek), is de laatste het standvastigst: ze blijft ondanks welke inperking van de 
zintuigen ook, zowel voor blinden als doven, het meest toegankelijk. Bij blinden kan van 
beeldende kunst nog veel door de tastzin worden opgevangen. Maar muziek? Weliswaar zijn 
er gevallen bekend waarin doven met behulp van trillingen zelfs in muziekuitvoeringen 
konden meespelen, maar hoe marginaal is dit niet? Voor muziek heb je echt helemaal 
alleen je gehoor nodig, lijkt het. Is ze dan de minste van alle kunsten? 
  
Ik heb er juist een ander idee van. De gecomponeerde, klassieke 'kunstmuziek' omsluit beide 
andere richtingen doordat ze in haar meesterwerken, ongeacht of er wel of niet 
zangstemmen aan te pas komen, zowel schildert als vertelt met klanken of geluiden. Een 
partituur berijdt het dubbelspoor van een ets en een gedicht, of van een schilderij en een 
roman, of van een beeldengroep en een toneelstuk. Goed beschouwd komt het filmen dit 



omsluitende karakter van componeren nog het meest nabij, want ook daar zijn beeld en 
verhaal versmolten. 
  
Natuurlijk komt het af en toe wel eens in me op: stel je voor dat ik doof word. Meesttijds 
reageer ik wat laconiek met: Nou, dan ga ik toch veel lezen en genieten van bezoeken aan 
musea?" Komt dat omdat doofheid voor mij als horende oninleefbaar is en ik het onderschat, 
of is muziek dus toch iets waar je makkelijk buiten kunt? 
  
Of - en dit is opeens een heel ander gezichtspunt - is dit nou juist het waardevolle van muziek 
en kunst in het algemeen? Het is een standpunt dat wel wordt verdedigd: kunst is luxe, is 
onnuttig en onnodig en overbodig - en dát is nou net haar waarde! Ze is een oase in het 
bestaan vol dingen die nodig, nuttig en noodzakelijk zijn, vol lasten 
en verplichtingen, vol behoeven en moeten. Het is juist de charme van  
kunst en muziek dat ze een bevrijding inhouden, een vrijplaats voor verbeelding en inspiratie. 
  
Ik denk bij nader inzien dat ik het hier maar bij hou. Muziek is me juist zo lief, paradox!, 
omdat ik er afstand van zou kunnen doen. Ik ben er aan gehecht omdat ze niets van me wil 
en ze mijn keuze is. In het dagelijkse leven word je door van alles dat nodig is voortgesleurd, 
in muziek niet, daar geldt een gentleman's agreement van samen freewheelend beleven. En 
misschien dat ze dáárom juist zo stimulerend is voor de eigenste eigenschappen van 
mensen. 
  
Zo'n eigenste eigenschap ligt m.i. in het begrip vrijheid besloten, maar dan niet opgevat 
als ongebonden-zijn (zoals het tegenwoordig veel te gemakkelijk wordt opgevat, zo van: 
kunnen doen wat je wil), doch veeleer als de-ruimte-hebben, om precies te zijn: spéélruimte. 
En elke ruimte kan voor mensen alleen ruimte zijn als ze ook grenzen heeft. Speelruimte 
geeft dat aan: het is de bedoeling dat er een spel wordt gespeeld, noodzakelijkerwijs met 
spelers, een speelveld, spelregels, spelmiddelen, een spelleider. Het spel heeft een 
door zulke beperkingen 'omsloten' speelruimte nodig om gespeeld te kunnen worden. Net zo 
vrijheid. Je voelt je weliswaar niet vrij als je te weinig ruimte hebt om van allerlei te kunnen 
doen, maar je voelt je óók niet vrij als er te véél is dat je zou kunnen doen zonder te weten 
waar je beginnen moet; dan kan bv. een verlammende verveling toeslaan. Vrijheid zit in dat 
verfijnde balanspunt tussen te weinig en te veel ruimte, en dit is precies wat met speelruimte 
en daarmee met vrijheid bedoeld wordt. Vrijheid moet je ook aankunnen en als dit zo is, heb 
je precies de goede speelruimte. 
  
Iets dergelijks is met muziekgenot en kunstgenieting het geval. Ze zijn de spelstemming in 
een spel. Geen ernst, maar o zo gewichtig. Een inwisselbare liefhebberij - inderdaad, als ik 
doof word ga ik lezen, enz.- en toch hartveroverend. Genoeg binding om er gehecht aan te 
zijn maar net niet zoveel binding dat er geen afstand toe kan worden genomen. Ik denk dat 
mensen in zo'n vrijheidsbeleving echt op hun plek zitten; dat is dan wat ze geluk noemen. 
Vandaar dan dat mensen zoveel met muziek kunnen hebben. 
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