
Doss
ier

een 
universele taal

18 De relatie tussen muziek en zingeving
Op individueel en maatschappelijk vlak

21 Het wij-gevoel op de wei
Het socialiserende aspect van muziekfestivals

24 Zin in muziek
Een persoonlijke getuigenis

26 Muziek als hersengymnastiek
Over de interactie tussen muziek en brein

28 Muziek bij plechtigheden
Het juiste lied op het juiste moment

32 Muziek heelt
Het therapeutische effect van muziek

34 Muziek van een vrijdenker
Ronald Commers over Mozart

36 Klanken van protest
In tijden van oorlog en onderdrukking

40 De gedachten zijn vrij
Ook die van Guy Cuyvers

43 Doordacht
Een verzameling weetjes en tips

Muziek,



 Dossier 

Dossier: Muziek, een universele taal

Betekenis van muziek
Beschouwen we muziek als een taal, dan is 
het een taal die onmogelijk een exacte bood-
schap kan overbrengen. Instrumenten zingen 
in een taal zonder woorden. De betekenissen 
die we eraan koppelen zijn altijd subjectief, 
net zoals bij een kunstwerk. De vertaalkloof 
van klank naar woord kan maar worden 
overbrugd met een interpretatieve vrijheid, 
een sprong in de poëtische vrije ruimte. Uiter-

aard kan de componist een bepaalde bood-
schap voor ogen hebben, maar die vervliegt 
zodra de muziek door instrumenten wordt 
gespeeld. Instrumentale muziek is daarom 
fundamenteel vrijzinnig, want alleen het in-
dividu kan er zin en betekenis aan geven. 
Fratres van Arvo Pärt zal misschien bij velen 
een serene of meditatieve gemoedstoestand 
opwekken, terwijl De vier jaargetijden van 
Antonio Vivaldi mogelijk een gevoel van na-

tuurpracht teweegbrengt. Ieder gevoel of elke 
betekenisgeving is toegelaten.

Muziek spreekt op die manier onze vrije geest 
aan, maar die vrijzinnige, betekenis schep-
pende functie is wellicht secundair. De vraag 
naar de betekenis van muziek komt pas na 
de ervaring die ze bij ons teweegbrengt. Mu-
ziek bezielt en beweegt immers ons gehele 
wezen, niet louter ons verstand.

Olivier Faelens

Op individueel en maatschappelijk vlak

Muziek brengt je automatisch in een bepaalde stemming 

en het dagelijkse leven is doordrongen van muziek

De relatie tussen muziek en zingeving

uziek is de kunst der muzen - mousikè tekhnè, in 
het Grieks. Het scheppen van kunst door inspiratie, 
ter inspiratie van anderen. Muziek is ritme en klank, 

en is dat niet de moeder van ieder woord, van elke zin of betekenis? 
Alleszins is de relatie tussen muziek en zingeving een interessant 
thema, zeker voor zinzoekers zoals de lezers van dit magazine.

M
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Functionele muziek
De meeste muziek die we horen, op de 
radio bijvoorbeeld, is gezongen en een 
tekst lijkt duidelijker dan een instrument. 
Soms is de sturing of boodschap expli-
ciet, zoals Monza’s Van God los of Ne me 
quitte pas van Jacques Brel. Maar vaak is 
de tekst toch voor interpretatie vatbaar. 
Alleszins kunnen songteksten, klankkleur 
en ritme onze gevoelens en gedachten in 
een bepaalde richting bewegen. Denk maar 
aan de vaak zorgvuldig uitgekozen muziek 
die tijdens verkiezingscampagnes wordt 
gespeeld. Met zijn keuze voor Beyoncé tij-
dens zijn inauguratie wilde de voormalige 
Amerikaanse president Barack Obama 
onder andere een Afro-Amerikaanse ster 
ten tonele voeren die symbool staat voor 
hoop, succes en emancipatie. Interes-
sant is de vraag in welke mate muziek of 
geluid - het onderscheid is soms moeilijk 
te maken - iemands gemoed kan sturen. 
Muziek versterkt de impact van legerpara-
des en reclamefilmpjes. De Amerikaanse 
veiligheidsdiensten gebruiken zelfs muziek 
zoals heavy metal om gevangenen minder 
weerbaar te maken. Muziek kruipt onder de 
huid, gewild of niet.

Als ik Bobby McFerrins Don’t Worry, Be 
Happy hoor, word ik spontaan vrolijk. Mu-
ziek brengt je automatisch in een bepaalde 
stemming en het dagelijkse leven is door-
drongen van muziek. Op het werk, in de 
wagen, thuis, in het restaurant of café, 
muziek vormt de achtergrond tijdens veel 
van onze activiteiten. Ook bij belangrijke 
gebeurtenissen is muziek cruciaal. Tijdens 
plechtigheden vindt men vaak de woorden 
niet om zich goed uit te drukken. Muziek 
stelt mensen dan in staat om een gevoel 
zonder al te veel woorden te delen. De 
sterfscène van Henry Purcells Dido and 
Aeneas begint te spelen op een afscheids-
plechtigheid en de toon is gezet. Je hoort 
een liedje waarop je een intense ervaring 
hebt gehad, en de herinnering komt weer 
bovendrijven.

Muziek is ook een onderdeel van onze 
identiteit. Bij tieners speelt dat vaak een 
grote rol. De voorliefde voor metal, rhythm-
and-blues, house of popmuziek kan deel 
uitmaken van een groepsidentiteit, met bij-
horende kleding, gedragingen, spreekwijzen 
enzovoort. Het is een manier om contact 
te leggen met gelijkgestemden. Muziek-
festivals zijn hier een mooi voorbeeld van, 
en uiteraard niet alleen voor de jeugd. Deel 
uitmaken van de feestvreugde en extase, 
gedragen door niets meer dan muziek en 
gezelschap (en soms wat genotsmiddelen).

Ideologische muziek
En hoe zit het met de expliciet vrijzinnig 
humanistische muziek? Sinds kort heeft 
deMens.nu een speciaal gecomponeerde 
hymne, van de hand van Guy Cuyvers, op 
basis van de aloude protestsong De ge-
dachten zijn vrij. In een vervlogen tijd heeft 
het lied nog op een lijst van verboden druk-
werken gestaan. Er zijn echter talrijke vrij-
zinnig humanistische hits, ook al zijn ze niet 
onder die noemer bekend: Superstition van 
Stevie Wonder, Imagine van John Lennon, 
Dear God van XTC, Dust in the Wind van 
Kansas, en zo meer. Humanistisch geïn-
spireerde muziek gaat natuurlijk veel verder 
terug, zoals de Ode aan de vreugde (Ode 

an die Freude) uit de Negende symfonie 
van Ludwig van Beethoven, waarop het 
Europese volkslied is gebaseerd. Muziek 
die de zeden verzacht.

Muziek kan dus op vele wijzen worden in-
gezet, en soms dient muziek niets of nie-
mand. Muziek om de muziek, l’art pour 
l’art. Is bij grote kunst de boodschap niet 
altijd secundair? Zo is de christelijke bood-
schap bij Erbarme dich, mein Gott uit de 
Matthäus-Passion van Johann Sebastian 
Bach duidelijk aanwezig, maar ook een 
muziekminnende atheïst kan erdoor in ver-
voering raken. Vanzelfsprekend, want in 
tweeduizend jaar christelijke geschiedenis 
zit uiteraard ook een hoop mooie, christelijk 
geïnspireerde muziek. Niet door de ideo-
logie, wel door het muzikale genie. Kunst 
stijgt zo boven ideologie uit.

Een belangrijk deel van de ons overgele-
verde - want neergeschreven - muziek 
is christelijk ingebed. Het is pas met de 
gregoriaanse muziek dat veel muziek 
werd genoteerd, ook al bestond er reeds 
een muziekspijkerschrift in 800 v.g.j. (voor 
de gangbare jaartelling, red.) en had de 
niet-neergeschreven muziek al een hele 
ontwikkeling achter de rug. De gregoriaanse 

De interpretatieve vrijheid bij muziek betekent dat ieder gevoel 

of elke betekenisgeving mogelijk en toegelaten is
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gezangen hadden als voornaamste doel 
de geloofsgemeenschap eenstemmig in 
een stemming van vroomheid te brengen. 
Tijdens de middeleeuwen was de Kerk 
dan weer de grootste werkgever voor be-
roepsmusici en ook nadien bleven Kerk en 
geloof een belangrijke inkomsten- en inspi-
ratiebron voor vele musici.

Soundtrack van de samenleving
Later in de middeleeuwen komt de meer-
stemmigheid tot bloei, alsof in de sa-
menleving het besef begint te dagen dat 
verschillende stemmen ook in schoonheid 
samen en naast elkaar kunnen zingen. Het 
is echter wachten op de renaissance voor 
er een grote ontwikkeling van wereldse mu-
ziek komt. Dan pas krijgen instrumenten 
en de menselijke stem ten volle een eigen 

bestaansrecht, los van hun ideologische 
inzetbaarheid. De ontwikkelingen tijdens 
de barok, het classicisme, de romantiek 
enzovoort zijn te divers om hier te behan-
delen, maar interessant is dat die diversiteit 
parallel loopt aan de diverser en complexer 
wordende samenleving en cultuur. Muziek 
vormt de soundtrack van de samenleving.

In de twintigste eeuw werd (muziek)kunst 
zelfs van klassieke schoonheid los-
gekoppeld. Lelijkheid, absurditeit en 
banaliteit werden niet meer onderdrukt 
of gesublimeerd, ze kregen zelfs een 
prominente plaats in verschillende 
stromingen. Het verschil tussen geluid 
en muziek werd in de musique concrète 
bewust vervaagd en zelfs toeval heeft 
men in de aleatorische muziek proberen te 

integreren. Men kan zich dan ook de vraag 
stellen of werkelijk alles als muziek kan 
gelden? Atonaliteit en losgeslagen ritmes 
bestierden in de twintigste eeuw het gehoor, 
waardoor de ‘klassieke muziek’ - soms 
bewust - veel van haar publiek verloor. Een 
bekend citaat van componist en muziek-
pedagoog Arnold Schoenberg gaat als 
volgt: “Als het kunst is, is het niet voor 
iedereen en als het voor iedereen is, is 
het geen kunst.” Gelukkig zijn weinig 
muzikanten die mening toegedaan en is er 
nog nooit zoveel populaire muziek in omloop 
geweest. Muziek voor iedereen en voor elke 
gelegenheid. Een muzikale speelruimte, 
die ons allen de vrijheid geeft om er een 
zelfgekozen zingeving aan te verlenen.

* * *

Interessant is dat de diversiteit in de muziekontwikkeling door de eeuwen parallel loopt 

aan de diverser en complexer wordende samenleving en cultuur
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Het wij-gevoel op de wei
Het socialiserende aspect van muziekfestivals

Op de festivalweide ontstaat een gemeenschapsgevoel: het is één worden 

met duizenden anderen, socialiseren met vrienden en met nieuwe mensen

Evelien Vandenbussche

en festival is een allesomvattende belevenis, waar 
de verbondenheid met en tussen het publiek centraal 
staat. Festivals hebben een socio-economische 
betekenis: ze dragen bij aan de sociale cohesie en 

brengen tegelijkertijd geld op. Voor ervaringen met Pukkelpop, 
het jaarlijkse muziekfestival in Hasselt, gingen we te rade bij 
Chokri Mahassine, organisator van het festival, en Joske Dolmans, 
medewerkster van het huisvandeMens Hasselt. Of zoals Chokri het 
formuleert: “Sinds 2011, na het drama en de storm die we hebben 
meegemaakt, is er een gevoel ontstaan tussen ons en het publiek … 
We are Pukkelpop … We zijn Pukkelpoppers.”
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Ontstaan en groei
Pukkelpop is ontstaan door en voor jon-
geren. Een klein, lokaal gebeuren groeide 
uit tot het grootste alternatieve openlucht-
festival van België. Van een eendagsfesti-
val naar meerdere dagen en verschillende 
podia om de bezoekers de tijd van hun 
leven te bezorgen. Chokri: “Vroeger was 
er een duidelijke afbakening tussen alter-
natieve en populaire muziek, vandaag 
is dat veel minder het geval. Heel wat 
genres en stijlen vloeien in elkaar over. Voor 
Pukkelpop is er nog altijd maar één label 
dat daarbij van belang is en dat is kwaliteit. 
Authenticiteit en kwaliteit primeren boven 
commercie. Dat geldt trouwens voor het 
hele festival: invloeden en bijdragen van 
sponsors zijn immers nog steeds vrij be-
perkt. We houden graag vast aan onze 
eigen identiteit. Pukkelpop staat voor een 
rijk gevulde affiche in tal van genres, met 
naast de gevestigde waarden ook heel wat 
aandacht voor nieuw talent. En daar blijven 
we voor gaan. Die pioniersrol, het eeuwige 
ontdekken, maakt deel uit van het Pukkel-
pop-DNA. Nirvana, Radiohead, Coldplay, 
Amy Winehouse en Anderson .Paak zag je 
in België eerst op Pukkelpop!”

De Humanistische Jongeren Leopolds-
burg, onder wie Chokri, waagden zich er 
in 1985 aan om een festival te organiseren. 

Hun eigen clubhuis, De Pukkel, inspireerde 
hen tot de naam Pukkelpop, want als er 
één iets is dat jongeren verbindt, dan zijn 
het wel pukkels. Chokri: “Ik laat me graag 
en veel inspireren door jongeren, dat werkt 
verrijkend. Ik ga nog altijd naar Jeugdhuis 
Plug-in, van waaruit we Pukkelpop destijds 
hebben opgestart. En we onderhouden 
binnen onze organisatie goede contacten 
met jongerenbewegingen, jeugdhuizen, 
concertzalen, Studio Brussel enzovoort. 
We volgen ook de sociale media en andere 
online blogs op de voet om de vinger aan 
de pols te houden.”

Iedereen welkom
Festivals bezoeken is tegenwoordig een 
hype: men wil erbij horen en laat er zelfs een 
vakantie voor varen. Het is een onderdeel 
van het jong-zijn, maar is niet meer exclusief 
voor de jeugd. Bezoekers zijn zowel jonge-
ren als ouderen. Festivals zijn intussen meer 
intergenerationeel geworden, dankzij de ver-
kleining van de generatiekloof. Pukkelpop 
probeert alle generaties tevreden te stellen. 
Chokri: “Het belangrijkste criterium daarbij 
is dat je moet proberen om hedendaags te 
zijn voor iedereen. Voor jongeren betekent 
dat inspelen op nieuwe stromingen en 
genres. Zo merken we vandaag bijvoorbeeld 
de steile opmars van urban. Het zou dom 
zijn om je daar dan niet door te laten beïn-

vloeden. Voor de oudere festivalgangers blij-
ven de meer klassieke genres erg belangrijk. 
We proberen met Pukkelpop een gezonde 
mix te brengen waar iedereen zich wel er-
gens in kan vinden.”
Festivals zijn meer commercieel en minder 
ideologisch geworden. Toch is de huma-
nistische gedachte nog voelbaar, name-
lijk in het geloof in gelijkheid en solidariteit. 
Chokri: “Ik ben van het principe dat je als 
organisatie nooit ideologisch getint mag 
werken. Op Pukkelpop is iedereen welkom: 
alle godsdiensten, welke geaardheid ook, 
blank of zwart, iedereen! Onze samenleving 
is multicultureel, en je moet iedereen res-
pecteren. Die vorm van progressief denken 
onderschrijf ik al sinds mijn begindagen bij 
de Humanistische Jongeren Leopoldsburg 
en dat is nu gelukkig nog altijd het geval!” 
Ook deMens.nu is op het festival aanwezig 
met een stand. Joske: “In de beginjaren 
stonden we op de festivalweide zelf, later 
verhuisden we naar de overzijde op de 
camping, waar zowat veertigduizend jonge-
ren van de weide hun thuis maken. Elk jaar 
kiezen we een thema om uit te dragen en 
de aandacht van de jongeren te trekken. De 
slagzin ‘Ik ben vrij-zinnig’ bijvoorbeeld, die 
werd erg gesmaakt. Wat vooral naar voren 
komt, is dat jongeren deMens.nu kennen 
via de lessen niet-confessionele zedenleer. 
Vorig jaar luidde onze slogan: ‘Knowledge 

De sfeer van vrijheid en 

prikkeling die op festivals 

hangt, verwijst nog altijd 

naar de tegencultuur op 

evenementen in het verleden

Dossier: Muziek, een universele taal
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& Power’. Die termen staan voor de kennis 
en de kracht die mensen met elkaar verbin-
den en die we nodig hebben om de rede 
te laten triomferen op het veroordelende 
onbekende. Het is onze taak om jongeren 
bewust te maken van thema’s die de nodige 
aandacht verdienen en acties die de wereld 
kunnen verbeteren. Daarnaast proberen we 
deMens.nu bekendheid te geven en de vrij-
zinnigheid uit te bouwen.”

Gemeenschapsgevoel
Muziek draagt bij tot het identiteitsgevoel, 
biedt ervaringen aan het lichaam, brengt ge-
zelligheid en zorgt voor een leuke tijd. Op een 
festival kan je de eigen identiteit bevestigen, 
door samen te komen met gelijkgezinden. 
De democratisering van muziek en festivals 
leidt tot een groter keuzeaanbod aan mu-
ziekgenres. Daarnaast is er diversiteit qua 
voeding en drank, activiteiten, leeftijd, cul-
tuur. Een andere tendens is de vervrouwe-
lijking van de muzieksector en het publiek. 
De muziek op Pukkelpop is geëvolueerd naar 
mainstreammuziek, maar toch wil de organi-
satie vasthouden aan het alternatieve en de 
toekomst van het nieuwe. Zo is er een site 
op het Pukkelpopterrein, Baraque Futur, die 
in het teken staat van duurzaamheid en waar 
geëxperimenteerd wordt met een energie-
opwekkende dansvloer, insectenburgers, 
ecobier … Naast experimenteren is er ook 

ruimte voor discussies en panelgesprekken 
over allerhande thema’s en onderwerpen.

Op de festivalweide ontstaat een gemeen-
schapsgevoel. Het is één worden met dui-
zenden anderen, socialiseren met vrienden 
en met nieuwe mensen. Op de wei ont-
staat een wij-gevoel, meer bepaald aan de 
podia en vooral op de campings. Aan de 
staanplaatsen op het kampeerterrein wordt 
contact gelegd met de buren en ontstaan 
nieuwe vriendschappen. Groepen vrienden 
versnipperen door de verschillende podia 
en muziekstijlen, maar vinden elkaar terug 
op de camping. Bij regelmatig bezoek aan 
een festival kan er zich zelfs een ‘thuis-
gevoel’ ontwikkelen. Joske: “Dit festival 
is een unieke beleving voor jongeren, die 
zich via de muziek verbonden voelen met 
andere jongeren. Dat komt tot uiting in het 
gegeven dat festivalgangers - vreemden 
voor elkaar - gelukkig zijn, zich vrij voelen, 
niet gedeerd worden door wat dan ook. 
Ze zijn geduldig, en accepteren de andere 
zoals hij of zij is. Ze zijn even weg van de 
maatschappij, samen met een grote groep 
jongeren, en vormen één geheel, omdat ze 
dezelfde muziek willen beluisteren en din-
gen willen beleven. Jongeren gaan vaak 
ook naar festivals omdat de sfeer er door-
gaans uitstekend is. Een sfeer die je eigen-
lijk bijna nergens anders vindt.”

Festivalbeleving
De sfeer van vrijheid en prikkeling die op 
festivals hangt, verwijst nog altijd naar de 
tegencultuur op evenementen in het verle-
den. Vrijheid betekent vrij van ouders, vrij 
van regels, vrij van het alledaagse, ‘nor-
male’ leven. Vroeger was je zonder gsm 
enkele dagen volledig van de wereld af-
gesloten en kon je letterlijk aan de realiteit 
ontsnappen. Nu kunnen festivalgangers 
hun ervaringen via sociale media wel met-
een delen met familie en vrienden die niet 
aanwezig zijn.

De hoofdmotieven om naar een festival te 
gaan zijn: ontsnapping, opwinding en sen-
satie, nieuwigheid, vervoering, socialisatie 
en samenzijn met familie en vrienden. Ook 
de muziek, een gevoel van comfort, het 
weer en de plaats op de weide spelen een 
belangrijke rol bij de ervaring. Mensen zijn 
bereid om hoge prijzen te betalen voor de 
festivalbeleving, omdat de waarde ervan 
hoger aanslaat dan de effectieve kostprijs. 
Chokri: “De ticketprijzen voor Pukkelpop 
zijn al vier jaar lang ongewijzigd gebleven. 
De prijs van de voedsel- en drankbonnen 
hebben we vorig jaar noodgedwongen 
moeten verhogen, maar in voorverkoop 
kan je die bonnen nog steeds tegen een 
goedkopere prijs aanschaffen. We probe-
ren de prijs nu opnieuw enkele jaren aan 
te houden. Daarin zijn we afhankelijk van 
heel wat factoren. Koken kost nu eenmaal 
geld. Bierprijzen blijven stijgen, net als ar-
tiestengages. Het zal ook niet verbazen dat 
de kosten voor veiligheid de laatste jaren 
aanzienlijk zijn toegenomen. En verder 
moeten we natuurlijk blijven investeren in 
onze festivalinfrastructuur. We leggen de 
lat hoog om onze festivalgangers optimaal 
te kunnen bedienen.”

* * *

Chokri Mahassine, organisator Pukkelpop: 

“Onze samenleving is multicultureel, en je 

moet iedereen respecteren.”

Joske Dolmans, medewerkster van het 

huisvandeMens Hasselt: “Festivalgangers 

accepteren de andere zoals hij of zij is.”
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ijn tienerjaren stonden volledig in het teken van 
muziek. Uren vergaapte ik me aan eindeloze 
herhalingen van muziekclips op MTV en andere 

jongerenzenders. Mijn puberale apathie, die ik op de schoolbanken 
opliep, kon alleen maar doorbroken worden door de opzwepende 
rock-’n-roll van The Velvet Underground, Sonic Youth, Nirvana, The 
Smashing Pumpkins en andere idolen. Met weinig oog voor techniek 
en een beperkt gevoel voor ritme probeerde ik met mijn zwarte 
Epiphone-gitaar in hun voetsporen te treden. Tot een volwaardige 
carrière van seks, drugs en rock-’n-roll is het echter nooit gekomen. 
Misschien maar goed ook; roem en levensgeluk schijnen toch niet 
altijd even goed samen te gaan.

Muziek heeft de kracht om gewone dingen ongewoon betekenisvol te maken

Een persoonlijke getuigenis

Bert Goossens

M

Zin in muziek
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Tegencultuur
Bij heel wat jongeren is muziek, en vooral de 
subculturen die ermee gepaard gaan, een 
belangrijk onderdeel van hun identiteitsvor-
ming. Voor de ene is het de ijdele verlok-
king van het anders-zijn, voor de andere is 
het de spil van zijn of haar groepsdenken. 
Muziek zette ook op mijn zoektocht naar 
een eigen identiteit haar stempel.

In het atheneum waar ik aan het begin van 
het nieuwe millennium schoolliep waren er 
twee grote groepen met een duidelijk af-
gelijnde muzikale identiteit: skaters en gab-
bers. Skaters verkozen muziek zoals rock, 
punk en metal, rookten joints, en gingen 
in veel te brede en laaghangende broeken 
skaten. Gabbers luisterden naar muziek 
die op een bouwwerf geproduceerd leek te 
worden, droegen veel te strakke broeken, 
durfden met al wat zwaardere drugs te ex-
perimenteren - al dan niet in de toiletten van 
de school - en maakten de lokale kermis 
onveilig.

Een gedeelde muziekinteresse was de ma-
nier om vrienden te maken en ergens bij te 
horen. Ik had en vond echter weinig zin in 
de skater- en gabbercultuur. De tegencul-
tuur van de jaren vijftig en zestig, toen een 
hele generatie jongeren zich verenigde in 
muzikaal protest, sprak meer tot mijn ver-
beelding.

Myspace
Hoe hoger ik vorderde in het secundair 
onderwijs, hoe complexer iets als muzikale 
identiteit leek te worden. Ongetwijfeld de 
tol van volwassenheid, maar misschien had 
het ook wel te maken met de tijdsgeest van 
de jaren nul. Muziek werd met de komst 
van het internet en zijn afgeleide produc-
ten als Myspace (een soort Facebook voor 

muziekgroepjes) op grote schaal gede-
mocratiseerd. Stijlen werden steeds vaker 
vermengd en hokjes doorbroken. Dat past 
binnen een algehele maatschappelijke ten-
dens: identiteiten zijn complexer, gemixt en 
gelaagder geworden. Op basis van de wer-
kelijkheid kan je niet langer een afgelijnde 
‘wij’ en ‘zij’ creëren.

Drank en drugs
Het hand in hand gaan van muziekbeleving 
en dwepen met een leven vol drugs en 
(overmatig gebruik van) alcohol doorstond 
de tand des tijds wel. Denk maar aan de 
controversiële Nederlandse hitsingle Drank 
& Drugs van Lil’ Kleine & Ronnie Flex uit 
2015: “Als je bitch wil chillen, is het geen 
probleem. Dan ga ik erheen, ik kom niet 
alleen. Want ik heb drank en drugs, ik heb 
drank en drugs.”

Als tiener was ik gefascineerd door arties-
ten zoals Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim 
Morrison, Kurt Cobain en Amy Winehouse. 
Muzikanten die door hun bovenmatig 
drugs- en alcoholgebruik vroegtijdig - allen 
op 27-jarige leeftijd - aan hun einde kwa-
men, en daardoor een iconische status toe-
bedeeld kregen.

Vandaag gaat mijn bewondering voor die 
jonge talenten gepaard met een gevoel van 
weemoed.

Club van 27
Zelf ben ik ook mijn broer verloren aan de 
‘Club van 27’. Hij kampte niet met een ver-
slavingsproblematiek, maar worstelde net 
als veel andere jongvolwassenen met het 
vinden van een plaats in onze samenleving, 
met zijn identiteit. Dat uitte zich ook in mu-
ziek: zijn depressies vonden weerklank in 
black metal en andere donkere muziek. 

Het is voor mij nog steeds een open vraag 
of zijn muziekbeleving een uitlaatklep voor, 
dan wel een versterking van zijn nihilisme 
vormde.

Op de vrijzinnig humanistische afscheids-
plechtigheid herdachten we mijn broer op 
de tonen van de muziek die hem even sterk 
kenmerkte: Metallica, Amenra en Boude-
wijn de Groot. Ook het socialistische strijd-
lied Bella ciao kon niet ontbreken.

Enkele jaren later brengt het luisteren en 
beleven van die muziek nog steeds troost, 
ontroering en herinnering met zich mee.

Vooruit
Ondertussen ligt de puberale nood om een 
duidelijke muzikale identiteit te dragen ver 
achter mij. Ik schaam me allerminst om 
loos te gaan op een ‘foute’ eighties-hit, en 
kan evengoed gefascineerd zijn door een 
experimentele operavoorstelling - zonder 
ze echt te doorgronden.

Muziek was en is er op de belangrijke mo-
menten in mijn leven, maar heeft ook de 
kracht om de gewone dingen soms onge-
woon betekenisvol te maken. Muziek kleurt 
mijn dagen, tijdens het pendelen, schrijven, 
opruimen en baden. Muziek brengt ritme in 
m’n leven, laat me even stilstaan en stuwt 
me dan weer vooruit.

Laat dat net de richting zijn die ik wil uit-
gaan.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan te-
recht op de zelfmoordlijn via het gratis num-
mer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

* * *
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Muziek als hersengymnastiek

at is de interactie tussen geluid of muziek en 
ons brein? Is muziek maken een vorm van 

hersengymnastiek en kan muziek ons slimmer maken? Kunnen 
hersenfuncties door bepaalde tonen kunstmatig gestimuleerd 
worden? Wat is de rol van muziek bij het ontstaan of in stand 
houden van gemeenschappen? Een korte introductie.

Yvan Dheur

Muziek heeft niet alleen een impact op de hersenen en de psyche, 

maar is ook het cement van de gemeenschapW
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Universeel
Muziek is geniaal. Ze kan onze gevoelens 
versterken of er richting aan geven. Ze kan 
ons gelukkig maken, euforie, woede of trots 
opwekken, of ons helpen bij het nadenken 
of studeren. Ze kan zowat elke menselijke 
emotie doen ontstaan, versterken of ver-
zwakken. Muziek is expressie. Van alle mo-
gelijke vormen van expressie is muziek een 
van de meest universele. Alle volkeren in alle 
tijden hebben wel iets met muziek. Muziek is 
een universele taal en vormt het cement tus-
sen volkeren, generaties en overtuigingen.

Muziek maken is geniaal. Tal van bekende 
musici worden door hun bewonderaars dan 
ook als geniaal bestempeld. Bij het beluis-
teren van muziek reageren onze hersenen, 
en sommige muziekstukken wekken dui-
delijk hevigere reacties op dan andere en 
bij grotere groepen mensen. Bepalen wat 
intelligentie of genialiteit precies is, is niet 
eenvoudig, maar we constateren toch dat er 
een zekere consensus heerst over de grote 
musici uit de geschiedenis en de kwaliteit 
van hun muziek.

Gespierde hersenen
Muziek maken is een van de allerbeste vor-
men van hersengymnastiek die er bestaat. 
Bij het maken van muziek worden immers 
verschillende gebieden in de hersenen ge-
bruikt.

De auditieve cortex uiteraard om te horen 
wat je doet, de (psycho)motorische cortex 
om je lichaamsdelen te commanderen zodat 
je het instrument kan bespelen, de prefron-
tale cortex die het creatieve denken huisvest 
en die gloeit wanneer je iets componeert, de 
visuele cortex om de partituur te lezen of de 
vingers om het instrument te begeleiden. Je 
hebt je hersenen nodig om ritme te hebben 
en te houden. Je hebt gevoelens nodig om 
aan te voelen wat je gaat spelen, maar ook 
om gevoelens bij anderen op te wekken met 
hetgeen je speelt, en dat alles wordt in het 
gevoelscentrum georkestreerd, evenals in 
de amygdala en de nucleus accumbens. 

Het geheugen helpt zowel bij het spelen 
van de melodie en de muzieknoten, als bij 
het ondersteunen van de psychomotoriek, 
allemaal via de hippocampus. Het corpus 
callosum, of de hersenbalk die de linker- en 
rechterhersenhelften verbindt, wordt ook 
gestimuleerd door het maken van muziek 
en dat komt je links-rechtscoördinatie ten 
goede.

Al met al zijn neurologen het erover eens 
dat muziek maken een van de activiteiten 
is waarbij de hersenen zo volledig mogelijk 
worden getraind. En gespierde hersenen 
maken slimmere en kritischere mensen.

Muziek ten slotte kan ook angst en pijn 
doen afnemen, kan de bloeddruk verlagen, 
de slaap en het humeur bevorderen, en de 
alertheid en het geheugen stimuleren.

Binaurale tonen?
Wetenschappers hebben gemeten dat 
hersenen bepaalde golven produceren af-
hankelijk van de hersenactiviteit. Wanneer 
je bijvoorbeeld sterk geconcentreerd bent, 
dan breng je andere hersengolven voort dan 
wanneer je in rust bent. Een stroming bin-
nen de neurowetenschappen beweert dat je 
bepaalde hersenactiviteiten kunstmatig zou 
kunnen opwekken. Bij een gewoon alerte 
en waakzame status zijn de hersengolven in 
bèta-modus, dat wil zeggen tussen 18 en 
25 hertz. Als nu het ene oor een toon van 20 
hertz te horen zou krijgen en het andere een 
toon van 22 hertz, dan zouden de hersenen 
een illusie van 21 hertz produceren. Op die 
manier zou die toestand van waakzaamheid 
op kunstmatige wijze bewerkstelligd worden 
en zou je alert en geconcentreerd zijn. Dit 
genereren van twee verschillende tonen, één 
voor het linker- en één voor het rechteroor, 
wordt aangeduid met binaural beats of bi-
naurale tonen.

Zo zouden bepaalde hersenfuncties, zoals 
geheugenverbetering, concentratie, crea-
tief denken, lucide of bewust dromen, 
links-rechtscoördinatie of serotonineproduc-

tie, kunnen gestimuleerd worden. Weten-
schappelijke studies spreken elkaar helaas 
nog tegen en het is voorbarig om te be-
weren dat de efficiëntie van bovenstaande 
stelling al is aangetoond. Toch lijkt het een 
mooie theorie die de moeite loont om vanuit 
het principe van vrij onderzoek nader uit te 
testen.

Verzacht de zeden?
Muziek heeft niet alleen een impact op de 
hersenen en de psyche, maar is ook het 
cement van de gemeenschap. Jongeren 
identificeren zich vaak met een muziekgenre 
en de hele subcultuur die ermee gepaard 
gaat. Revoluties gaan hand in hand met het 
ontstaan van verzets- en protestliedjes, of 
omgekeerd, zijn eruit voortgekomen. Denk 
maar aan de opvoering van de opera De 
Stomme van Portici als aanleiding van de 
Belgische Revolutie in 1830.

Ook religieuze muziek of internationale liede-
ren geven vorm aan de maatschappij en dus 
aan de mensen die er deel van uitmaken. De 
hypnotiserende tonen die in kerken, mos-
keeën en synagogen te horen zijn, kunnen 
gelovigen in een staat van trance brengen. 
De Internationale, de Europese hymne of de 
Ode aan de vreugde, het protestlied De ge-
dachten zijn vrij, allemaal muziek die vrijden-
kers en democraten overal ter wereld kan 
aanzetten tot een sterk groepsgevoel en en-
thousiasme. De politieke en religieuze of le-
vensbeschouwelijke context waarin muziek 
evolueert, heeft eveneens een sterke invloed 
op het denken en de identiteit. Opgewekte 
of droevige muziek kan een invloed hebben 
op hoe we naar neutrale gezichten kijken en 
werkt bijgevolg in op ons empathisch ver-
mogen. De impact van muziek op de herse-
nen en het bestaan is dan ook enorm.

De gedachten zijn vrij.

Of zoals de Afro-Amerikaanse r&b-band En 
Vogue zingt: Free Your Mind.

* * *
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Muziek bij plechtigheden
Het juiste lied op het juiste moment

Vrijzinnig humanistische plechtigheden
Elke vrijzinnig humanistische plechtigheid 
bij geboorte of adoptie, huwelijk of relatie-
viering, of overlijden is uniek en wordt op 
maat gemaakt. Dat neemt natuurlijk niet 
weg dat een aantal elementen steeds te-
rugkeert. Tekst, woorden, taal: dat spreekt 
voor zich. Tijdens een plechtigheid worden 
er dingen verteld. Dat kan een anekdote zijn 
die de overledene typeert, een wens voor 
het bruidspaar, of waarden die ouders willen 
meegeven aan hun pasgeborene. Taal is het 
gemakkelijkste medium om te verwoorden 
waarom we samenkomen, wat er gebeurd 

is, waarvan we dromen, noem maar op. 
Ook voor de diepgang die bij een vrijzinnig 
humanistische plechtigheid hoort, is taal het 
meest voor de hand liggende instrument.

Maar er is meer natuurlijk. Symbolische 
handelingen bekrachtigen taal. Met rituelen 
benoemen we het onzegbare. Laat je niet 
afschrikken door het woord rituelen. Ieder-
een kan wel een handeling bedenken die 
goed voelt, en die een betekenisvol mo-
ment in het leven kracht bijzet. Denk maar 
aan ringen uitwisselen, een handafdruk op 
een doodskist zetten, of een geboorteboom 

planten. Het zijn de aanvragers zelf die het 
ritueel kiezen en uitwerken, om zo tot een 
intensere beleving te komen.

Steeds meer mensen werken met beelden: 
een fotoreportage illustreert de levensloop 
van het bruidspaar of de overleden dier-
bare. Ook muziek kent een belangrijke plek 
in vrijzinnig humanistische plechtigheden. 
Mijlpalen worden vaak automatisch met be-
paalde liedjes verbonden. Wanneer net die 
nummers worden afgespeeld, wordt een 
sfeer gecreëerd die het plaatje volledig doet 
kloppen.

Een aangrijpend moment op de 

afscheidsplechtigheid van muzikant Guy 

was toen zijn collega’s live een van zijn 

lievelingsnummers, For the Time Being, 

speelden

lk leven kent zijn mijlpalen. Wat je geloofsovertuiging of 
levensbeschouwing ook is, veel mensen voelen de nood 
om bij die mijlpalen stil te staan, en ze in verbondenheid 
met anderen bewust te beleven. Zo ook vrijzinnig 
humanisten. Zij verwelkomen, vieren en nemen afscheid 

tijdens vrijzinnig humanistische plechtigheden, waarin de mens 
centraal staat. Muziek kan daarin een deel van het verhaal vertellen.

Lieve Goemaere

E
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Ruimte voor muziek
Muziek dient meerdere doelen in plechtig-
heden. Soms fungeert een lied vooral 
als een moment om even tot jezelf te 
komen, een rustpauze tijdens een intense 
beleving. Muziek roept emoties en her-
inneringen op. Hoe dit gebeurt, verschilt 
van plechtigheid tot plechtigheid. Wat ge-
past is, wordt voornamelijk bepaald door 
de betekenis die mensen aan de muziek 
geven. Het opzwepende en vrolijke Can’t 
Stop the Feeling! van Justin Timberlake 
tijdens een afscheidsplechtigheid? Op 
het eerste gezicht misschien een vreemde 

keuze, maar niet als je weet dat de over-
ledene net bezig was dat liedje van buiten 
te leren, omdat ze uit volle borst wilde mee-
zingen tijdens het concert in Barcelona,
waarvoor de tickets al geboekt waren. 
Zorgvuldig uitgekozen liedjes voegen al-
tijd dat extra beetje betekenis toe. Eigen-
lijk is het zoekproces op zich al waarde-
vol. Dat doet mensen bewust stilstaan bij 
de plechtigheid die ze aan het voorbereiden 
zijn. Gepaste muziek kan mensen ook 
verbinden. Denk maar aan het bruids-
paar dat dat ene liedje associeert met 
hun eerste kus, of het liedje waardoor 

grootvader altijd vrolijk met zijn zakdoek 
begon te zwaaien. Van bij de eerste tonen 
bevindt de hele familie zich opnieuw in 
opa’s keuken. Met andere woorden, met 
zorg geselecteerde liedjes maken elke 
plechtigheid net dat tikje persoonlijker. 
Muziek maakt elke plechtigheid af. De 
gekozen nummers alleen al kunnen een 
beeld schetsen van de overledene. De 
muziek van de ene huwelijksplechtigheid 
zou absoluut niet passen bij dat andere 
koppel. Maar dat er in élke plechtigheid 
ruimte is voor muziek, dat staat vast.

Elke vrijzinnig humanistische plechtigheid is uniek en wordt op maat gemaakt: origineel was 

de keuze van Kenneth en Jolien die hun huwelijksplechtigheid aankleedden als een festival

© vdmgerdy.com
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Geboorteplechtigheden
Zo was er die geboorteplechtigheid waarin 
de ouders zelf die liedjes zongen die voor 
hen een bijzondere betekenis hadden. Of 
de papa die een lied componeerde voor zijn 
dochtertje. Of de peter die voor elke aan-
wezige de tekst van Le temps des cerises 
meehad, en iedereen aanzette tot zingen 
voor zijn petekindje. Voor Ik hou van u van 
Noordkaap heeft niemand de tekst nodig. 
Het zingen gebeurt haast automatisch, en 
ga er maar van uit dat er gewiegd wordt, of 
gezwaaid met de armen.

Huwelijksplechtigheden
Ook tijdens huwelijksplechtigheden is er plaats 
voor muziek. Wat te zeggen van de vriendin 
van de bruid die met hart en ziel, maar ook 
behoorlijk naast de toon en met een vreselijk 
Engels accent, een liedje voor het kersverse 
paar zingt: zo ‘fout’ dat het ontroerend wordt. 

Of een zaal die spontaan uit de bol gaat en uit 
volle borst “rolling, rolling, rolling on the river” 
meezingt, uit Proud Mary, het nummer van 
Tina Turner dat de bruid in haar jeugd ontel-
bare keren heeft geplaybackt.

Het gebeurt dat de ene partner, al dan niet als 
verrassing, een liedje zingt voor de andere: 
altijd een schot in de roos. Zo was er de klas-
siek geschoolde bruid die besloot de zang 
tijdens haar huwelijksceremonie voor eigen 
rekening te nemen. Alvast een tien voor durf, 
want simpel is dat natuurlijk niet op zo’n emo-
tioneel moment. Het lukte perfect, en de per-
soonlijke betrokkenheid van het koppel tilde 
de plechtigheid naar een hoger niveau. Hoe 
minder een bruidspaar aan de zijlijn staat, en 
hoe sterker betrokken bij hun eigen ceremo-
nie, des te krachtiger die wordt - een stelregel 
die voor elke soort plechtigheid opgaat. Ook 
origineel was die huwelijksplechtigheid waar-

bij het koppel muziek als rode draad door de 
hele dag had gekozen. Een bandje speelde 
toen de gasten aankwamen op de locatie, 
die volledig als een festivalterrein was aan-
gekleed. Na de plechtigheid en receptie trad 
een tweede muziekgroepje op, en naar het 
toilet gaan gebeurde ook in festivalstijl: op 
chemische toiletten.

Afscheidsplechtigheden
Natuurlijk zijn er de ‘hits’ van de afscheids-
plechtigheden. Afscheid van een vriend 
van Clouseau, My Way van Frank Sinatra, 
Afscheid nemen bestaat niet van Marco 
Borsato, en De roos van Ann Christy zijn 
nummers die vaak worden gekozen. Er 
moet trouwens niet altijd gezongen wor-
den. Luister naar de eerste klanken van 
Diepe adem van Willem Vermandere, en je 
zit meteen in de juiste sfeer voor een af-
scheidsdienst.

Hoe sterker een bruidspaar betrokken is bij hun 

ceremonie, des te krachtiger die wordt, zoals bij 

de huwelijksplechtigheid van Belle en David, 

toen Belle de zang voor eigen rekening nam

Yannick verraste Dries met een lied tijdens hun 

huwelijksplechtigheid: de ene partner die zingt voor 

de andere, dat leidt vaak tot een emotioneel tafereel©
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Eigenlijk geldt: vinden nabestaanden een 
lied gepast, dan is dat zo, of het nu gaat 
om hedendaagse of klassieke muziek, om 
iets ingetogen of net uitbundig. Al werd er 
toch even gegniffeld toen de nabestaan-
den van een truckchauffeur Met de vlam 
in de pijp kozen voor in het crematorium. 
Nabestaanden grijpen ook graag terug 
naar klassiekers uit de jonge jaren van de 
overledene. Als iemand zijn hele leven fan 
van Bruce Springsteen is geweest, is het 
passend dat er op de afscheidsceremo-
nie een nummer van die laatste wordt ge-
speeld. Een lied waarvoor vrijmetselaars 
soms kiezen, is Un, deux, trois van Paul 
Louka. Het nummer is geïnspireerd op de 
ideeën die door de vrijmetselarij worden 
verdedigd: vrijheid, gelijkheid, broederlijk-
heid en het werken aan jezelf om zo tot 
een betere samenleving te komen.

Er worden ook eigenzinnige keuzes ge-
maakt. The Wolf van Eddie Vedder was het 
nummer waarmee de afscheidsplechtig-
heid van een jonge moeder begon: amper 
anderhalve minuut … maar wat voor ander-
halve minuut! Het nummer werd door de 
familie heel zorgvuldig uitgekozen, en de 
betekenis was voor elke aanwezige met-
een duidelijk. Het klaaglijke gezang ging 
door merg en been, en paste perfect in de 
context. Zo zijn er nog voorbeelden. You’re 
the First, the Last, My Everything van Barry 
White: het eerste lied waarop de overle-
dene en haar man gedanst hadden. Mooi 
en triestig tegelijk. Voor een man die in eer-

der duistere omstandigheden was overle-
den, koos de familie een aantal nummers 
die zijn verhaal illustreerden. Ze probeerden 
als het ware zijn levensloop te reconstrue-
ren, niet alleen door de teksten, maar ook 
met behulp van de muziek.

Aangrijpend zijn de afscheidsplechtigheden 
met livemuziek. Zo was er die dienst waar 
een violist optrad. Hij speelde ook op het 
moment dat de aanwezigen de zaal ver-
lieten. Toen iedereen buiten was, was zijn 
stuk nog niet ten einde, en hij musiceerde 
gewoon verder. Daarna nam hij rustig de 
tijd om een buiging bij de urne te maken. 
Of de afscheidsplechtigheid van een lid van 
een doedelzakband. Zijn kist werd de aula 
binnengedragen door zijn vrouw en kinde-
ren, gevolgd door de tienkoppige band: 
kippenvel! Hun muziek was zo oorverdo-
vend luid, maar net dat maakte de stilte 
en de leegte van de dood zo wezenlijk. De 
kracht die van dat moment uitging, was in-
drukwekkend. Net zoals die keer dat een 
slagwerkband, waarvan de overledene lid 
was, musiceerde tijdens de dienst, en een 
erehaag vormde waardoor de kist naar bui-
ten werd gedragen.

Het juiste lied op het juiste moment kan veel 
teweegbrengen. Neem nu die plechtigheid 
van dat baby’tje zoveel jaren geleden, toen 
aula’s en funeraria bijlange nog niet zo mooi 
uitgerust waren als nu. November Rain van 
Guns N’ Roses werd afgespeeld op een 
draagbaar cd-spelertje op die koude regen-
dag op de begraafplaats: een moment dat 
elke aanwezige voor altijd is bijgebleven. Of 
de plechtigheid van een ander kindje. Die 
begon met Enjoy the Silence van Depeche 
Mode, waarmee de ouders wilden stilstaan 
bij de stilte die hun bestaan was binnenge-
treden, en eindigde met All Good Things van 
Nelly Furtado. Daarmee wilden ze de bood-
schap geven: laat ons vooral blijven focussen 
op het goede en het mooie van het leven.

Niet alleen de nabestaanden kiezen de mu-
ziek. Soms gebeurt het dat een stervende 
zijn eigen afscheidsplechtigheid in elkaar 
bokst, en die liedjes wil laten horen die te-
kenend voor zijn leven zijn geweest. Boys 
Don’t Cry van The Cure: het lied behoefde 
spijtig genoeg weinig uitleg. Ook Why 
Worry van Dire Straits gaf een krachtige 
boodschap mee, en illustreerde de zorg die 
de stervende voor zijn nabestaanden had.

You’re the First, the Last, 
My Everything

Meer info?

Wil je meer informatie over vrijzinnig humanistische plechtigheden, surf 
dan naar: www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens/#plechtigheden

Of neem contact op met het huisvandeMens in je buurt: adressen op de 
achterflap van dit magazine.
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Muziek heelt

ord jij weleens helemaal vrolijk van een bepaald 
liedje? Vind je troost in een of andere song? Of krijg 
je een warm gevoel van een specifiek muziekstuk? 
Dan zal je wel erkennen dat muziek heilzaam kan 

werken. Ook in de psychotherapie maakt men gebruik van muziek. Maar 
wat is muziektherapie en hoe kan muziek therapeutisch werken?

Bij muziektherapie creëren patiënt en the-
rapeut een muzikaal samenspel waarover 
nadien wordt gereflecteerd. De muziek func-
tioneert als een communicatiemiddel om 
uitdrukking te geven aan gevoelens of be-
hoeften. De patiënt wordt geraakt door klank-
kleuren en ritmes. De muziektherapeut geeft 
vooral het muzikale spel van de patiënt vorm. 

Hoe verloopt muziektherapie?
In de actieve muziektherapie kiezen therapeut 
en patiënt elk een instrument. Vanuit een an-
ticiperende innerlijke stilte, waarin de eerste 
denkbeeldige klanken al vorm krijgen, gaan 
ze samen improviseren. Belangrijk hierbij 
is dat de muziektherapeut zich afstemt op 
de patiënt en met hem of haar in resonan-
tie treedt. Nadien is er ruimte voor reflectie. 
Patiënt en therapeut zoeken samen woorden 
voor wat er in de muziek heeft geklonken. Zo 

wordt er langzamerhand vormgegeven aan 
datgene waarvoor tot dan toe geen woorden 
te vinden waren.

In de receptieve muziektherapie luisteren the-
rapeut en patiënt samen naar een nummer 
dat de patiënt heeft uitgekozen, waarna er-
over gereflecteerd kan worden.

Wanneer kan muziektherapie helpen?
Omdat er via improvisatie wordt gewerkt, is 
er geen muzikale voorkennis vereist. Het kan 
zelfs een troef zijn, omdat de patiënt zich dan 
door de muziek kan laten leiden en de regels 
van de muziek zich niet als struikelblokken 
opdringen. Muziektherapie kan toegepast 
worden zowel in groep als individueel en met 
alle doelgroepen. Zo wordt muziektherapie 
gebruikt bij psychische problemen zoals 
traumaverwerking, depressie, verslaving, 

psychose … Maar ook bij personen met een 
functiebeperking, leerproblemen of dementie 
kan muziektherapie werken.

Meer info over muziektherapie?
Bijkomende informatie over muziektherapie 
kan je vinden bij de Beroepsvereniging van 
Muziektherapeuten vzw, afgekort als BMT 
vzw: www.muziektherapie.net

BMT vzw waakt over de kwaliteit van de 
muziektherapie in België en verdedigt de be-
langen van haar leden. BMT vzw richt zich 
specifiek naar muziektherapeuten met een 
academisch diploma. Activiteiten zoals stu-
diedagen, workshops en avondlezingen zijn 
toegankelijk voor leden en geïnteresseerde 
niet-leden. BMT vzw is aangesloten bij de 
European Music Therapy Confederation: 
www.emtc-eu.com/belgium

Liza Janssens

Via muziektherapie kan de patiënt 

uitdrukking geven aan zijn of haar 

gevoelens of behoeftenW
Wat is muziektherapie?
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Edwin Vanvinckenroye is geen professio-
nele muziektherapeut, hij is een muzikale 
duizendpoot en tevens een zelfstandig 
consulent levens- en welzijnsvragen. Ener-
zijds neemt hij, naar eigen zeggen, het po-
dium in als muzikant en anderzijds geeft hij 
mensen het podium als consulent. Dat mu-
ziek een therapeutische waarde heeft staat 
voor hem buiten kijf. Wij spraken met hem 
over dat therapeutische effect van muziek.

Kan muziek mensen helpen in hun 
zoektocht naar antwoorden op levens-
vragen?
Zeker weten, al is er een onderscheid tus-
sen muziek spelen en muziek beluisteren. 
Muziek spelen doe je actief van binnenin 
naar buiten, terwijl muziek beluisteren re-
ceptief is. Veel muzikanten doorleven hun 
muziek en stellen zich weinig of geen le-
vens- of zingevingsvragen. Ikzelf echter 
reflecteer voortdurend over de muziek 
waarmee ik bezig ben, of ik mij er goed bij 
voel, of de akoestische elektronische ba-
lans goed zit en of dit ook wel de ‘bood-
schap’ is die ik wil overbrengen aan het 
publiek. Het creëren van muziek beroert 
een bron die mij meer zin geeft om in het 
leven te staan.

Hoe zit het dan met mensen die naar 
muziek luisteren?
Voor hen is muziek ontzettend zingevend en 
maakt muziek een deugddoende connectie 
met henzelf. Welke muziek de luisteraar kiest, 
dat doet er niet toe, het proces van verbin-
ding maken met zichzelf via muziek is zinge-
vend. Muziek beroert dieperliggende lagen.

Is het daarom dat bijvoorbeeld mensen 
met dementie zich nog heel wat muziek 
uit hun jeugd herinneren?
Jazeker. Een tijdje geleden maakte ik, via 
een project in samenwerking met de moreel 
consulent in Het Heiveld, een woonzorgcen-
trum in Gent, muziek met demente perso-
nen. Daar waren vroegere pianisten die de 
muziekstukken nog perfect konden spelen. 
Muziek wordt dus heel diep in het geheugen 
opgeslagen en kan plots helder naar voren 
komen. We konden nog samen de muziek-
taal ‘spreken’, terwijl gewoon praten bijna 
niet meer kon.

Kadert dat in de muziektherapie?
Muziektherapie is een specifieke behande-
ling binnen de psychotherapie. Hoewel die 
behulpzaam kan zijn bij een aantal aandoe-
ningen, is het niet de eerste en beste op-

lossing voor een groot aantal levensvragen 
en problemen waarmee mensen worstelen. 
Er is dan ook een onderscheid tussen het 
therapeutische effect van muziek en mu-
ziektherapie. De manier waarop ik muziek 
maak en breng, kan een therapeutisch ef-
fect hebben, maar ik zal me momenteel niet 
als muziektherapeut profileren.

Wat is dan dat therapeutische effect?
Het is vaag en onwetenschappelijk, maar 
door muziek kom ik heel erg in contact met 
mezelf. Het is een middel om in mijn hart 
te komen, om in mijn diepste binnenste een 
samenvallen te voelen. Dat geeft kracht en 
energie. Het ontspant, laat de gedachten vrij 
en geeft een gevoel van zingeving. De luis-
teraar ervaart dat louteringsgevoel ook. Op 
een afscheidsplechtigheid zie je dat sterk. 
Mensen worden er door emoties overspoeld 
en worden dan door een prachtig stuk mu-
ziek getroost, waarna er een moment van 
beroering of opluchting volgt.

* * *

Edwin Vanvinckenroye: “Er is een 

onderscheid tussen het therapeutische 

effect van muziek en muziektherapie.”

Het therapeutische effect 
van muziek
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Muziek van een vrijdenker

Joke Goovaerts

oe komt het dat 
de Oostenrijkse 
componist 
Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756-1791) 
vandaag nog altijd zo belangrijk 
is? Gaf hij via zijn muziek kritiek 
op de samenleving waarin hij 
leefde? En zijn er vrijzinnig 
humanistische waarden te vinden 
in zijn werk? Met die vragen 
trokken we naar moraalfilosoof 
en publicist Ronald Commers. Hij 
gaf les aan de Universiteit Gent 
en de Vrije Universiteit Brussel en 
is intussen emeritus hoogleraar.

Troostend effect
“De muziek van Wolfgang Amadeus Mo-
zart parelt, alsof het een glas champagne 
is. Als er smart is, dan jammert Mozart 
niet zoals Beethoven dat doet. Mozart 
klaagt wel, maar er komt licht in. In de 
Maurerische Trauermusik laat hij even op 
het einde de hobo naar boven gaan, hij 
laat er even het licht invallen. Vrolijkheid 
kan je niet wegnemen uit de droefheid en 
omgekeerd ook niet. Dit is het vertroos-
tende in de muziek van Mozart. Als ik 
naar Mahler luister, dan krijg ik geen op-
lossingen. Ik kan er niet doorkomen, alsof 

hij mij in mijn wanhoop wil vasthouden. 
Dat heb je nooit bij Mozart.”

Een prachtige formulering van Ronald 
Commers over het troostende effect van 
de muziek van Mozart. We zijn meteen 
helemaal mee in de sfeer van Mozart en 
van de gedrevenheid van Commers als hij 
over vrijmetselarij, opera’s en de verlichte 
filosofen vertelt. Over Mozart presenteerde 
hij in 1991 de documentaire Mozart, een 
vrijdenker die op Canvas in het programma 
van Lichtpunt werd uitgezonden en in 2008 
publiceerde Ronald Commers het boek 

Tussen de zichtbare en de onzichtbare we-
reld. Over vrijmetselaarsfilosofie en Mozart. 
Op 25 november 2012 was Commers te 
gast in de reeks Tijdgenoten van Lichtpunt 
op Canvas.

Eenheid vormen
Ronald Commers, nu 71 en met pensioen, 
had het geluk om in relatie te staan met 
mensen die veel van muziek afwisten. In 
Gent kwam hij als vrijmetselaar in de loge 
terecht, waar hij mensen ontmoette zoals 
Jan Broeckx (1920-2006), die een leerstoel 
musicologie aan de UGent oprichtte. “Het 

Ronald Commers: “Met zeven mensen samen zitten om muziek 

te spelen, dan voel ik de humanistische boodschap tout court: je 

moet samenwerken, samen luisteren, een eenheid vormen.”
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waren goddelijke avonden om samen te 
praten over muziek, literatuur en filosofie.” 
Ook moraalfilosoof Jaap Kruithof (1929-
2009) begeesterde hem door zijn boeiende 
lessen over de Hongaarse componist Béla 
Bartók (1881-1945), een groot humanist 
en een van de allergrootste componisten 
uit de twintigste eeuw. Maar het was ook 
Kruithof die de veertigjarige Commers 
aanraadde geen muziek te studeren, met 
als argument: “Je bent daar veel te oud 
voor.” Niet dus. “Veel te oud zijnde, ben ik 
toch muziek gaan studeren. Mijn drie jaar 
op basisniveau heb ik achter de rug. En 
ik heb het instrument gekozen dat Mozart 
zo beroemd heeft gemaakt: de klarinet. 
Al twee keer heb ik samen met anderen 
gespeeld en dat is wonderlijk. Met zeven 
mensen samen zitten om muziek te spelen, 
dan voel ik - en overdrijf ik misschien - de 
humanistische boodschap tout court: je 
moet samenwerken, samen luisteren, een 
eenheid vormen.”

Vooruitstrevende levensfilosofie
Op de vraag of er vrijzinnig humanistische 
waarden te vinden zijn in het werk van 
Mozart, antwoordt Commers: “Dat leidt 
geen enkele twijfel. Door zijn contacten 
met de Illuminaten en de progressieve 
vrijmetselarij in Wenen, en tijdens zijn rei-
zen door Duitsland heeft hij een vooruit-
strevende levensfilosofie aangenomen. 
Hij heeft een radicaal engagement voor 
de Verlichtingsfilosofie. De Illuminaten, 
een orde opgericht door Adam Weishaupt 
(1748-1830), wilden vrijheid en licht brengen 
en waren beïnvloed door het rationalisme 
van de Franse Verlichtingsfilosofen. De 
Illuminaten vochten tegen onrecht en wil-
den invloed uitoefenen op politici, kunste-
naars, ambachtslieden, magistraten … 
Ze hadden een gemeenschappelijk pro-
gramma, zoals bijvoorbeeld scholen 
openstellen voor iedereen, tegen lijf-
eigenschap, voor humanisering van het 
gevangeniswezen. Tot de vriendenkring 
van Mozart behoorde Joseph von Son-
nenfels (1733-1817), die een voorvechter 

van de hervorming van het strafrecht was 
en een bestrijder van folteringen en de 
doodstraf.”

Geeft Mozart via zijn muziek kritiek op de 
samenleving waarin hij leeft? “Ja, inder-
daad. Via zijn muziek geeft hij kritiek op 
de adel en het ancien régime. Le nozze 
di Figaro of Figaro’s bruiloft is hier een 
mooi voorbeeld van. Het toneelstuk van 
Beaumarchais, Le mariage de Figaro, 
mocht niet opgevoerd worden. Mozart 
zei tegen hofdichter Lorenzo Da Ponte: 
‘Ga jij nog eens aan het hof bedelen met 
de vraag om er een opera van te maken.’ 
Dat kon, als de meest kritische passages 
er werden uitgelicht. Tekst eruit, maar 
Mozart zette daar muziek op. Mozart on-
derstreepte met zijn muziek de kritiek die 
erin zat. In de eerste act, met een heel 
korte aria, geeft hij kritiek: ‘Als je wil dansen, 
meneer de graaf, dan zal ik gitaar spelen’. 
Of lees: ‘Als jullie willen dansen, dan zal 
ik, Mozart, de muziek maken.’”

“Ook in een van zijn laatste cantaten, Eine 
kleine deutsche Kantate, KV 619, geeft hij 

maatschappijkritiek met die mooie zin van 
Franz Heinrich Ziegenhagen (1753-1806):
‘Smeed het ijzer van de geweren tot 
ploegscharen, maak er landbouwinstru-
menten van in plaats van broeders te 
doden.’”

Universeel
Hoe komt het dat Mozart vandaag nog 
altijd zo belangrijk is? “Omdat hij univer-
seel is, omdat hij het louter propagandis-
tische overstijgt. Voor sommigen staat hij 
onder de grote componisten. Iemand zei 
mij ooit: ‘Dat mannetje weet niet wat hij 
wil. Hij heeft een thema en dan verandert 
hij dat weer.’ Beethoven heeft wel een 
thema en blijft dat altijd bewerken met in-
gewikkelde muzikale structuren. Mozart 
kiest niet zo voor het ingewikkelde. Hij is 
lichtvoetig.”
“Op YouTube zag ik Boros Misi, een 
Hongaarse jongen, die een pianosonate 
speelt. Zijn lerares zegt: ‘Dat is prachtig, 
hoe jij dat speelt.’ Het jongetje antwoordt: 
‘De muziek van Mozart parelt, alsof het 
een glas champagne is.’”

• Beeldfragmenten van bovenstaand interview 
met Ronald Commers kan je vinden op het 
YouTube-kanaal van deMens.nu

• Tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. 
Over vrijmetselaarsfilosofie en Mozart, Ronald 
Commers, Acco Uitgeverij, 2008.

• Mozart, een vrijdenker, documentaire, Licht-
punt, 1991. Het archief van Lichtpunt kan geraad-
pleegd worden in het huisvandeMens Brussel. 
Contactpersoon: hans.vanrompaey@deMens.nu 

• Interview met Ronald Commers in de reeks 
Tijdgenoten, Lichtpunt, 2012. De dvd-box 
Tijdgenoten van Lichtpunt kan ook geraad-
pleegd worden in het huisvandeMens Brussel en 
is tevens beschikbaar in de bibliotheken.

Meer weten over Mozart en Ronald Commers?
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De Vietnamoorlog inspireerde vele 

muzikanten, zowel in de Verenigde 

Staten als in Europa, tot het maken 

van protestliederen

Klanken van protest

n tijden van (dreigende) oorlog klinken 
klaagzangen, motiverende strijdliederen, 
protestliederen en vredesliederen door 
elkaar. Mensen schrijven protestsongs 
die de onrechtvaardigheid en 
misstanden van de oorlog aan de kaak 

stellen, klaagliederen die verdriet en wanhoop 
een stem geven, en populaire volksliedjes die 
uiting geven aan de gevoelens van hoop en 
verzet. Er bestaat een scherp contrast tussen 
muziek, kunst en cultuur, die tot de mooiste 
menselijke creaties behoren, en oorlog, 
geweld en haat, die ook door de mens 
worden voortgebracht. Toch zijn oorlog en 
muziek onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Maya Richard

In tijden van oorlog en onderdrukking

I
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Oorlog en revolutie als inspiratie
Ludwig van Beethoven (1770-1827) zat 
in Wenen met zijn broer in de kelder toen 
Napoleons troepen de stad in 1809 bom-
bardeerden, terwijl hij zijn reeds bescha-
digde oren probeerde te beschermen 
tegen donderend wapengeschut. Enkele 
jaren eerder had Beethoven zijn bekende 
symfonie Eroica gecomponeerd. Aanvan-
kelijk was hij een aanhanger van Napoleon 
Bonaparte, die voor Beethoven de idealen 
van de eind-18de-eeuwse Franse Revolu-
tie verpersoonlijkte, en droeg hij de Eroica 
aan hem op. Maar toen Beethoven vernam 
dat Napoleon zich tot keizer had gekroond, 
kraste hij Napoleons naam zo heftig van het 
titelblad dat er een gat in de partituur ach-
terbleef.

Revoluties zoals die in Frankrijk en burger-
oorlogen in het algemeen zijn wel vaker een 
inspiratiebron voor muzikanten. Denk maar 
aan De Internationale, oorspronkelijk in 
het Frans gezongen op de melodie van La 
Marseillaise - een strijdlied van de Franse 
Revolutie dat uitgroeide tot het Franse 
volkslied. De Internationale werd ook tij-
dens de Russische Revolutie ingezet en 
diende nadien geruime tijd als volkslied van 
de Sovjet-Unie. Meer naar het zuiden toe, 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog, brachten 
verzetsstrijders uit verschillende landen hun 
eigen strijd- en verzetsliederen mee. Uit Ita-
lië is het partizanenlied Bella ciao bekend, 
dat als antifascistisch lied werd ingezet en 
vandaag nog op menig (linkse) studenten-
cantussen wordt gezongen.

Volksliederen als verzet
De oudste protestliederen vind je terug in 
de volksmuziek. Het is immers het eerste 
muziekgenre waarin het uiten van pro-
test een belangrijke plaats innam. Dat ligt 
aan het feit dat liederen een gemakkelijke 
manier zijn om ideeën van verandering en 
protest over te brengen. De oorsprong van 
een volksliedje is vaak onbekend en het is 
niet altijd even duidelijk waarom het precies 
werd geschreven. Vaak wordt het dan ook 
nog hergebruikt en krijgt het op die manier 
andere betekenissen. Die ‘populaire’ mu-
ziek is van alle tijden. De Ierse volksliederen 

behoren tot de oudste in hun genre en in 
die liedjes wordt veelal geklaagd over de 
Engelse overheersing in Ierland. Een be-
kend voorbeeld hiervan is het lied A Nation 
Once Again. De moeilijke verstandhouding 
tussen Engeland en Noord-Ierland wordt 
overigens ook door meer hedendaagse 
artiesten aangeklaagd. Zo zongen John 
Lennon en U2 met Sunday Bloody Sun-
day kritisch over een uit de hand gelopen 
burgerprotest in het Noord-Ierse Derry in 
1972. De Ierse rockband The Cranberries 
verwijst dan weer met zijn wereldhit Zombie 
naar twee jongeren die bij een IRA-bombar-
dement in 1992 zijn omgekomen.

De gedachten zijn vrij
In tijden van oorlog en onderdrukking zijn 
vaak alleen nog de gedachten vrij. Aan het 
einde van de achttiende eeuw zochten de 
Amerikaanse slaven een manier om uit-
drukking te geven aan hun gedachten. Dat 
lukte door gospel te combineren met de 
westerse muziek die ze op de plantages te 
horen kregen. Wat uiteindelijk resulteerde 
in de blues. Door onderlinge afspraken om 
bepaalde woordjes te veranderen, konden 
de slaven hun bewakers en andere blanken 
uit volle borst uitschelden. Protestliederen 
tegen racistische onderdrukking weerklin-
ken overal ter wereld door de geschiedenis. 
Denk aan Paul Simon met zijn album 

Graceland tijdens de apartheid: hij intro-
duceerde Afrikaanse muziek in zijn nummers 
en werkte samen met verschillende Zuid-
Afrikaanse artiesten, maar botste tegelijk 
op controverse omdat hij de toenmalige 
culturele boycot tegen Zuid-Afrika had 
genegeerd. Denk ook aan het ontroerende 
Strange Fruit van Billie Holiday, of luister 
naar Nina Simone, maar evengoed naar 
hedendaagse hiphopartiesten zoals 
Kendrick Lamar, Jay Z en Solange. Zij 
strijden met hun muziek voor gelijke 
rechten en tegen de eeuwenoude uitingen 
van racisme, vooroordelen en haat.

Ook de Joden in de concentratiekampen 
zongen tegen de onmenselijke haat. Hoe-
wel zij daar haast overal werden gedwon-
gen tot het beluisteren van Duitse muziek, 
konden zij op zeldzame plaatsen toch hun 
eigen muziek brengen. Daar maakten som-
mige gevangenen voorzichtig gebruik van. 
Een veelgehoord lied was Die Moorsolda-
ten, oorspronkelijk in Kamp Börgermoor 
geschreven. Buiten de kampen werd Die 
Gedanken sind frei gezongen, wat een be-
langrijk lied werd voor de verzetsgroepen 
onder het naziregime.

De hippiebeweging was sterk 

verbonden met de seksuele, sociale 

en muzikale revoluties van de woelige 

jaren zestig en zeventig
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Good Morning, Vietnam!
Een periode die het meest bekend staat 
om haar protestliederen is toch wel die van 
de jaren zestig en zeventig. De Verenigde 
Staten waren aan een uitzichtloze oorlog 
in Vietnam begonnen, die zeker naar het 
einde toe op zwaar protest bij de burgers 
stuitte. Er ontstonden verschillende nieuwe 
bewegingen zoals die van de hippies. Die 
beweging was sterk verbonden met de 
seksuele, sociale en muzikale revoluties 
van die woelige jaren. The Times They Are 
a-Changin’, zoals Bob Dylan het destijds 
bezong. De vraag naar die change was 
immers groot. Het beruchte Woodstock-
festival in 1969 wordt gezien als een hoog-
tepunt van de tegencultuur van de jaren 
zestig. Op dat festival uitten artiesten in 
hun muziek kritiek op de Vietnamoorlog. 
Voorbeelden hiervan zijn Richie Havens 
(Handsome Johnny), Country Joe and the 
Fish (I Feel Like I’m Fixin’ to Die Rag) en Jimi 

Hendrix. Het optreden van Jimi Hendrix op 
Woodstock heeft een bijna legendarische 
status gekregen, onder andere door de 
valse en sarcastische versie van The Star-
Spangled Banner, het Amerikaanse volks-
lied, dat hij er speelde.

De cultuur van anti-oorlogsmuziek stak de 
oceaan over. Donovan nam met zijn cover 
van Buffy Sainte-Marie’s Universal Soldier 
duidelijk stelling tegen de oorlog in Vietnam. 
Het kritische lied werd in vertaalde versie, De 
eeuwige soldaat, gezongen door Boudewijn 
de Groot, de gekende singer-songwriter van 
de Lage Landen. Ook in Welterusten, me-
neer de president zette hij zich af tegen de 
oorlog. Boudewijn de Groot zelf was wel niet 
opgetogen met de stempel van protestzan-
ger. In Vlaanderen bracht het duo Miek & 
Roel tal van sociaal geëngageerde teksten 
en zij vertolkten protestliedjes van Bob Dylan 
in Nederlandse vertaling.

The Beatles zongen vanaf 1965 niet al-
leen meer over de liefde, zoals ze tot dan 
toe deden, maar spraken zich regelmatig 
ook uit over maatschappelijke en politieke 
vraagstukken. De wereldsterren werden 
tijdens hun wereldtournees door denkers, 
politici en spirituele leiders beïnvloed. All 
You Need Is Love, met die woorden be-
gonnen The Beatles, zoals vele van hun 
tijdgenoten, aan een muzikale missie voor 
vrede. Een hoogtepunt hiervan was de be-
faamde Bed-In, een pacifistische protest-
actie van Beatleslid John Lennon en zijn 
vrouw Yoko Ono: in maart 1969 bleven ze 
een week lang in bed liggen in het Amster-
damse Hilton Hotel en nodigden iedereen 
uit hetzelfde te doen (al dan niet onder in-
vloed van lsd), ter bevordering van de we-
reldvrede. Het koppel haalde met die actie 
het wereldnieuws. Give Peace a Chance, 
om het met Johns woorden te zeggen.

Ook vandaag leeft de hippiecultuur nog verder, onder meer op de John Lennon-muur in Praag, een symbool van liefde en vrede
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My Subject Is War
Ook na het einde van de Vietnamoorlog 
zinderde de aversie tegen de oorlog nog 
na. Toen Bruce Springsteen in 1984 zijn 
elpee Born in the U.S.A. uitbracht, was de 
toenmalige Amerikaanse president Ronald 
Reagan aanvankelijk blij met zo’n patriottis-
tische plaat. Springsteen stond als arbeider 
op de platenhoes, met een pet in de broek-
zak van zijn jeans en met de Amerikaanse 
vlag op de achtergrond. Reagan begreep 
niet dat het lied niet zozeer over vader-
landsliefde handelde, maar veeleer kritiek 
op de Vietnamoorlog gaf. Wat te denken 
van een zin als “Sent me off to a foreign 
land to go and kill the yellow man”?

De Koude Oorlog en later de oorlog in Irak 
waren wederom een bron van inspiratie 
voor vele muzikanten. De punkscene was 
een belangrijke speler in de jaren tachtig 
bij het hekelen van de Koude Oorlog. Zo 
zongen de Dead Kennedys: “Rednecks 
and bombs don’t make us strong”, een 
kritische punkattitude die wordt overgeno-
men door meer hedendaagse punkrockers 
zoals Bad Religion en Rise Against. Popster 
P!nk zong in 2006 met Dear Mr. President 
dan weer een kritische open brief, gericht 
aan president George W. Bush en tegen 
de oorlog in Irak.

Er klinkt ook klassiek protest tijdens de 
Koude Oorlog met composities zoals die 
van Benjamin Britten (1913-1976) en zijn 
War Requiem. Dat werk was oorspronke-

lijk geschreven voor de inhuldiging van de 
nieuwe kathedraal van Coventry in 1962, 
die tijdens de bombardementen in de 
Tweede Wereldoorlog was verwoest. Ben-
jamin Britten zelf was atheïst en overtuigd 
pacifist. Hij had ervoor gekozen om zowel 
de zinloosheid van oorlog, als de hypocri-
sie van de Kerk in tijden van oorlog aan de 
kaak te stellen. Britten verwerkte in zijn War 
Requiem negen oorlogsgedichten van Wilfred 
Owen, een Engelse dichter en militair die 
sneuvelde in de Franse loopgraven van de 
Eerste Wereldoorlog. Owen was enkele 
jaren leerling en lekenassistent van een do-
minee geweest en worstelde zijn hele leven 
met de houding van de Kerk in oorlogstijd. 
Dat is de reden waarom er zoveel christe-
lijke toespelingen in de gedichten te vinden 
zijn. Owen heeft het in zijn oorlogspoëzie 
over de gruwelen van de loopgravenoorlog: 
de kou, de modder, de gasaanvallen, de 
vele doden ...

Voor de première in 1962 had Britten het 
plan opgevat de sopraan Galina Visjnev-
skaja uit de Sovjet-Unie, de tenor Peter 
Pears - tevens de partner van Britten - 
uit Engeland en de bariton Dietrich Fischer-
Dieskau uit Duitsland te verzamelen, als 
teken van verzoening. Maar de sopraan 
kreeg geen toestemming om voor die gele-
genheid haar land te verlaten. Ironisch toch, 
een muzikale aanklacht tegen de oorlog die 
niet naar behoren kan worden uitgevoerd 
als gevolg van een andere oorlog, ook al 
brak die dan nooit echt uit. Op die manier 

bundelt Brittens War Requiem drie ver-
woestende oorlogen.

Protest is van alle tijden
Het is duidelijk dat protestliederen in alle tij-
den en alle genres terug te vinden zijn. Ook 
vandaag worden er protestliedjes gemaakt. 
Waarschijnlijk worden er zelfs meer gepro-
duceerd dan we voor mogelijk houden. Het 
is immers erg gemakkelijk geworden om 
muziek op te nemen en met de hele we-
reld te delen. Muzikaal protest bestaat nu 
zowel offline als online. Het internet en de 
sociale media bieden tal van mogelijkheden 
om maatschappijkritische boodschappen, 
onder meer gekant tegen oorlog(en), te ver-
spreiden.

Net zoals ten tijde van de Vietnamoorlog 
worden er bij huidige conflicten protest-
liederen gemaakt. Die muziek komt niet al-
leen van Amerikaanse of Europese bodem, 
maar is ook afkomstig van Arabische mu-
zikanten. Een populair en sterker wordend 
genre om zijn onvrede te uiten, is hiphop 
en rap, een muziekstijl die veel ruimte 
geeft aan persoonlijke invulling. Jammer 
genoeg worden muzikanten in sommige 
landen vandaag (nog altijd) gestraft voor 
het schrijven van kritische muziek. De vrije 
meningsuiting is dan wel beperkt, maar de 
gedachten blijven te allen tijde vrij.

* * *

“My subject is war, and the pity of war.

The poetry is in the pity.

…

All a poet can do today is warn.”

- Wilfred Owen
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Guy Cuyvers: “Ik hoef niet de grote vernieuwende componist te zijn, maar ik wil wel 

de componist zijn die mensen blij kan maken.” 

De gedachten zijn vrij

en componist kan je op vele manieren zijn. Door 
muziek te bedenken of samen te stellen ben je in 
principe al een componist. Schrijf je de muziek 

neer, dan vereeuwig je ze. We vragen aan de internationaal 
gewaardeerde Guy Cuyvers wat het betekent componist te 
zijn. Hij componeerde in opdracht van deMens.nu een hymne 
op basis van het gekende protestlied De gedachten zijn vrij, 
en onthult zijn geheimen van het componeren.

Ellen Vandevijvere

Hoe wordt iemand componist?
Dat word je niet, daar val je in. Componist 
zijn betekent meer dan alleen muzieknoten 
leren schrijven, het gaat erom dat je een 
thema weet te bedenken en dat kan omzet-
ten naar een werk. Maar het is niet omdat 
je een opera kan schrijven, dat je alleen dan 

componist bent. The Beatles bijvoorbeeld 
bedachten eenvoudige thema’s. Ze konden 
bij wijze van spreken amper noten lezen, 
maar ze kwamen wel op die geweldige 
melodieën. Vanaf het moment dat je werk 
wordt uitgegeven of uitgevoerd, zoals op de 
radio, behoor je volgens Sabam, de Belgi-

sche vereniging van auteurs, componisten 
en uitgevers, tot de categorie componist.

Aanvankelijk ben ik componist geworden 
door stukken te schrijven voor gitaar, mijn 
favoriete instrument. Vervolgens om film-
muziek te schrijven. Het componeren van 

Ook die van Guy Cuyvers
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De gedachten zijn vrij

filmmuziek is meestal opdrachtwerk. Je 
bekijkt de beelden waarop je de muziek 
moet schrijven en als componist zorg ik 
ervoor dat de emoties onderlijnd worden. 
Die moeten precies met de beelden over-
eenkomen en de sfeer ondersteunen. In dat 
opzicht is componeren voor een film heel 
erg leuk, omdat alles goed afgebakend is 
en je weet wat er moet gebeuren. Al kan 
dat tegelijk ook serieus mislopen, als de 
producent of de regisseur de gevoelens die 
je hebt neergeschreven niet deelt.

Hoe begin je aan een compositie?
Door vele nachten wakker te liggen. Als 
het om een opdracht gaat, zoek ik eerst 
naar wat beantwoordt aan de wensen 
van mijn opdrachtgever. Wanneer het een 
eigen werk is, zoals met mijn gitaar, dan 
gaat het voor mij zeer vlot. Ik neem de gi-
taar in de hand, denk aan iets leuks en 
hoop dat er een melodie door mijn hoofd 
flitst. Het soort melodie hangt vaak af van 
de stemming en het moment van de dag. 
Dat werk ik dan uit tot één geheel. Voor 
klassieke gitaar kan dat in veel uiteenlo-
pende stijlen zijn.

Ik werk vaak ’s nachts. Mijn werkruimte 
bevond zich vroeger twee verdiepingen 
lager dan mijn slaapkamer. Wanneer ik ’s 
nachts een ingeving kreeg, dan schreef ik 
dat gewoon in mijn bed op papier. Zo heb 
ik voor de animatiefilm Laura’s Ster 2 veel 
’s nachts geschreven, met de akkoorden 
en harmonisatie tegelijk. Daarmee kon ik 
dan ’s ochtends verder, en kon ik ook 
weer rustig verder slapen. Intussen ben ik 
verhuisd en bevindt mijn werkruimte zich 
op dezelfde verdieping. Ik sta op en ga 
daadwerkelijk enkele uren aan de pc zit-
ten. En dan slaap ik nadien weer wat lan-

ger. Met het risico dat ik in een nachtritme 
beland en wakker lig, ook als er even niet 
te werken valt.

Wie zijn jouw grote inspiratiebronnen?
Inspiratie komt van overal. Maar als het 
gaat over componisten, denk ik in de eer-
ste plaats aan Edvard Grieg en Claude 
Debussy. Van de levende componisten is 
filmcomponist John Williams voor mij de 
grootste inspiratiebron. Zijn orkestraties 
zijn zo schitterend dat ze kunnen meedin-
gen met alle grote namen uit de klassieke 
wereld, zelfs met die van Johann Sebas-
tian Bach. Maar mijn inspiratie komt niet 
alleen uit die hoek, hoor. Ik was als kind 
ook enorm geïnteresseerd in popmuziek, 
maar dan wel in de meer symfonische pop-
muziek, zoals die van Yes of Queen. Die 
schreven geen eenvoudige melodieën. Een 
componist die beweert dat hij geen inspira-
tie van andere componisten nodig heeft en 
alleen maar naar de zee hoeft te kijken, die 
bestaat niet meer. Je kan niet van nul be-
ginnen. Je moet alleen uitkijken dat je niet 
in plagiaat vervalt.

Of dat je te ver afwijkt van wat mensen 
herkennen?
Daar zijn ze tegenwoordig sterk in. Nu ja, 
Igor Stravinsky is ook nieuwe wegen inge-
slagen met zijn Le sacre du printemps, een 
werk dat meer dan honderd jaar geleden is 
geschreven. Hij werd toen uitgefloten in de 
zaal, terwijl het vandaag een standaardwerk 
is geworden. Dat was zo vernieuwend, maar 
de mensen waren er nog niet klaar voor.

Hoe kwam de hymne De gedachten 
zijn vrij tot stand?
Ik ben gekozen uit drie componisten die 
elk twaalf maten moesten schrijven, dat 

om in te schatten in welke richting we zou-
den gaan. Behalve aan de maatsoort was 
ik ook gebonden aan de tekst én aan de 
melodie. Op die manier doet het denken 
aan een filmcompositie, die ook met vaste 
regels werkt. Het enige waaraan ik nog 
iets kon veranderen, was de harmonisatie 
van het stuk, en de orkestratie. Maar die 
beperkingen bleken ook voordelen op te 
leveren, zodat het uiteindelijk niet moeilijk 
was om er iets van te maken. Het thema 
is heel herkenbaar en meezingbaar. Ik heb 
de melodie wat lager gezet, om het mee-
zingen te vergemakkelijken, en daaraan 
heb ik dan een totaal andere harmonisatie 
toegevoegd.

De gedachten zijn vrij is het derde en finale 
onderdeel van een werk van acht minuten, 
en met de eerste delen mocht ik echt doen 
wat ik wilde. Soms kan je een werkproces 
klasseren onder metier, en ga je inzetten 
op doorzetting, volharding, tijd en schrij-
ven. Maar er zijn momenten waarop je 
vastloopt en je metier niet meer werkt. Dat 
was vooral het geval bij het tweede deel. 
Want terwijl het eerste en derde deel vrij 
vlotjes bij elkaar aansloten, had ik moeite 
om het tweede deel te vinden. Het duurde 
een paar dagen vooraleer ik weer inspiratie 
voor dat tweede deel had.

Ging het vanaf dan snel vooruit?
Als je voor een symfonisch orkest werkt, gaat 
niets snel. Niets. Bekijk het schrijven voor een 
symfonisch orkest als een gigantisch kruis-
woordraadsel, maar in plaats van een puzzel 
met zwarte vakjes in, is het een doorloper 
met noten in plaats van letters. Want je hebt 
al die melodische lijnen die horizontaal goed 
moeten klinken, maar ook verticaal moet het 
allemaal noot voor noot kloppen.
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Hoe lang duurde het uitschrijven?
Maanden. Eerst moet je het stuk aan de 
opdrachtgever presenteren. Als componis-
ten maken we gretig gebruik van de tech-
nologie van deze tijd. Vroeger was mijn 
studio volgestouwd met randapparatuur 
waarmee je allerlei klanken kon genereren. 
Nu zit dat allemaal op de harde schijf van 
mijn computer en kan je een symfonisch 
orkest zo goed nabootsen dat je het ver-
schil bijna niet meer hoort. Het aankopen 
van die klanken is dan ook een behoorlijk 
grote investering. Bij de presentatie van 
de hymne zat het meteen juist en werd ze 
zonder meer goedgekeurd. Ik was heel blij.

Maar daarna moet je al die partijen wel uit-
schrijven naar een partituur voor het orkest 
en voor alle individuele muzikanten. In dit 
geval duurde het verwerkingsproces na de 
goedkeuring even lang als het componeren 
zelf. Trek daar maar een maand voor uit.

Dan ging de partituur naar de dirigent, die 
op zijn beurt het orkest voorbereidde. Ik 
heb zelf ook orkestdirectie gestudeerd en 
ik vond het fantastisch om twee keer zelf 
te mogen dirigeren, tijdens de concerten 
in Brussel en Gent (concerten van het 
VUBorkest onder leiding van Jurgen 
Wayenberg, red.). Orkestdirectie is niet 
hetzelfde als componeren. Je moet het 
orkest leiden en erop toezien dat de 
orkestleden niet versnellen of vertragen. 
Als ik dirigeer, ken ik een stuk altijd uit 
het hoofd. Dan weet ik wanneer welk 
instrument moet invallen: een na een of 
gelijktijdig bij grote groepen. Naar een blad 
kijken en tegelijk dirigeren, dat is gewoon 
onhandig. Ook als ik een recital op gitaar 
speel, ken ik het stuk altijd van buiten.

Wat vind je uiteindelijk van de hymne?
Ik ben heel blij met het resultaat van De ge-
dachten zijn vrij en ook met het feit dat het 
stuk het publiek heeft bekoord. Ik hoef niet 
de grote vernieuwende componist te zijn, 
maar ik wil wel de componist zijn die men-
sen blij kan maken. Ik wil muziek maken 
waar mensen graag naar luisteren. En nog 
eens. En nog eens.

De gedachten zijn vrij
Vertaling van

Die Gedanken sind frei

De gedachten zijn vrij!
Wie raadt ze daarbinnen?

Zij dansen voorbij
Als nacht’lijke schimmen,
Geen mens kan ze naken,

Geen jager ze raken,
Laat wezen wat zij:

De gedachten zijn vrij!

Ik denk mij wat ik wil
In heimlijke dromen,

Haar zoetheid laat ik stil
Mijn harte doorstromen,
Mijn wens en begeren

Kan niemand mij weren,
Laat worden wat zij:

De gedachten zijn vrij!

En spert men mij geboeid
In duistere toren;

Hun zorgen en moeite
Gaan alle verloren,

Gedachten als vuren
Doen storten de muren

En de zold’ring erbij!
De gedachten zijn vrij!

Daarom wil ik nimmer
De zorgen verjagen;

En zal men mij ook nimmer
Met spoken meer plagen,
Men kan toch daarbinnen
Steeds lachen en minnen,

En denken wat ook zij:
De gedachten zijn vrij!

Luisteren?

Via www.demens.nu/hymne kan 
je kijken en luisteren naar een 
live-uitvoering van de hymne De 
gedachten zijn vrij, uitgevoerd 
door het VUBorkest onder leiding 
van Jurgen Wayenberg.
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Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Gezegd

Muzikaal-vaardig

Muziek in de ruimte

Liedtekst of literatuur

Oorwurmen

“Music is a safe kind of high”
Jimi Hendrix, Amerikaanse muzikant

“After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music”
Aldous Huxley, Engelse schrijver

“Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum”
Friedrich Nietzsche, Duitse filosoof

Hoe muzikaal-vaardig ben je? Test je muzikaal gehoor en gevoel op deze handige 
website van wetenschapper en musicus Jake Mandell: www.jakemandell.com

Welke muziekcomposities geven 
een zo goed mogelijk beeld van de 
culturele diversiteit op aarde?

Toen in 1977 twee onbemande 
Voyager-ruimtevaartuigen werden 
gelanceerd, werd in ieder ruimte-
tuig een grammofoonplaat met 
representatieve aardse geluiden en 
beelden meegezonden. Met onder 
meer volgende muziekstukken: Die 
Zauberflöte van Wolfgang Amadeus 
Mozart, Le sacre du printemps van 
Igor Stravinsky, Johnny B. Good 
van Chuck Berry, de Vijfde symfonie 
van Ludwig van Beethoven, alsook 
muziekstukken voor doedelzak en 
panfluit, een traditioneel indianenlied 
en een lied van de Aboriginals.

De grammofoonplaten werden 
vervaardigd uit verguld koper, met 
een beschermhoes van verguld 
aluminium. Ze zouden zo een 
levensduur van ongeveer één miljard 
jaar moeten hebben.

Bob Dylan won in 2016 de Nobel-
prijs Literatuur, omdat hij “nieuwe 
poëtische expressies binnen de 
traditie van het Amerikaanse lied” 
creëerde. Niet iedereen was het 
eens met die beslissing. 
Stof voor discussie dus. Zijn lied-
teksten een vorm van literatuur?

Simpele deuntjes kunnen - tot vervelens toe - in je hoofd blijven hangen. Lees alles 
over die oorwurmen en hoe je ervan af kan geraken op: www.creativehero.es/earworm 

Werkvormen
Tal van songs zijn inhoudelijk aan de lessen niet-confessionele zedenleer te linken. 
De hele tegenbeweging van de jaren zestig is rijkelijk met muzikale pareltjes overgo-
ten en ook vandaag zijn er in de subculturen liedjes voorhanden die wantoestanden 
in de maatschappij aanklagen. Via muziek kan je eveneens de leefwereld van jon-
geren beter begrijpen. Zo kan je een gesprek starten over emoties die voortkomen 
uit verliefdheid, eenzaamheid, verlies …

Hoe kan je als leerkracht niet-confessionele zedenleer aan de slag met muziek?

1. Insteek: Begin de les met een liedje dat handelt over het thema dat je wil bespreken.

2. Analyse en betekenisgeving: Liedjesteksten zijn vaak geschikt om samen 
in de klas te analyseren. Als hulpmiddel kan je de leerlingen vragen geven die ze 
moeten beantwoorden.

3. Muziek en emotie: Laat de leerlingen tien woorden opschrijven die ze in ver-
band brengen met het gevoel dat in een lied aanwezig is. Vraag hen op basis van 
die woorden een verhaal te schrijven. Dat verhaal kan dan worden voorgelezen en 
besproken.

4. Luisteroefening: Laat een lied of een gesproken tekst horen en vraag aan de 
leerlingen om de inhoud te reproduceren.

5. Quiz: Stel een muziekquiz samen met liedjes die inhoudelijk een moreel thema 
aansnijden.

Bron: www.digimores.org
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