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BESCHOUWING 

W at kan muziek ons nog leren? 
Door André van der Brugge 

Muziek, de kunst van de orde
ning der klanken, wordt bes
chouwd als de meest abstracte 

van alle kunsten. Nooit eerder in de wes
terse cultuur speelde muziek echter een 
zo grote rol en was zij zo manifest 
aanwezig in het dagelijks leven als op dit 
moment. Moderne digitale technologieën 
en reproductietechnieken maken het mo
gelijk altijd en overal, keer op keer, naar 

Het is slecht gesteld met 
het muziekonderwijs op school. 
Wat volgt is een gepassioneerd 

pleidooi voor de verbetering 
ervan en een beschouwing 
van de waarde die het lang 

geleden had. 

beschouwd als een wel zéér kostbare ver
gissing. 
Is het niet onvoorstelbaar te zien hoe de 
huidige minister van Cultuur, de huidige 
regering, met de minister van Financiën 
in de hoofdrol, en trouwens het hele amb
telijke complex, enig cultuurbegrip uit
hollen, met als gevolg de devaluatie van 
ons meest waardevolle gemeenschappelijk 
gedeelde cultuurbezit: de kunst. Ik meen 
dat deze devaluatie mede tot uiting komt muziek te luisteren van een akoestische • 

kwaliteit die zijn weerga niet kent. Zelfs 
op een buitenplaats als de psychologie speelt muziek een rol. Het 
kan onze pijnwaarneming beïnvloeden en is als psycho-thera
peutisch medium in staat een moeilijke periode in het leven op 
wonderbaarlijke wijze te verlichten. 
Muziek is in onze cultuur een non-verbaal onderdeel van een 
levensstijl waarvoor iedereen ontvankelijk is. Dat gegeven wordt 
ook economisch, of beter promotioneel uitgebuit. Muziek wordt 
toegepast bij zware en eentonige arbeid, opdat de produktiviteit 
wordt verhoogd. In de supermarkt tracht men met speciaal uit
gekozen muziek ons op ons gemak te stellen en onze kooplust te 
bevorderen. Bij de STER-reclame wordt, tijdens een paar secon
den durend 'spotje', een nieuw merk koffie geïntroduceerd - op 
de achtergrond klinkt moderne atonale muziek. Een glanzende 
Japanse bolide wordt aangeprezen in een verlaten rivieren
landschap, op de welluidende klanken van een prelude van 
Chopin. Klassieke muziek om de soliditeit van een produkt te 
onderstrepen. Muziek wordt gebruikt om de attitude, wáár dan 
ook, te beïnvloeden. KnuIst, vermaard onderzoeker van het CPB, 
spreekt in dit opzicht over een algemeen verschijnsel van vert
rossing. 
Na de crisis in het openbare muziekleven, in de jaren vijftig ont
staan door de opkomst van de klanken-producerende media, zijn 
op dit moment de concertzalen weer goed gevuld. Dit blijkt voor
al het geval bij de uitvoering van oude muziek. Als eigentijdse 
muziek wordt geprogrammeerd willen de stoelen nogal eens leeg 
blijven. Wel blijken, alle pogingen tot cultuurspreiding ten spijt, 
de bezoekers van de concerten nog immer uit de hogere milieus 
afkomstig te zijn. Dit speelt minder een rol bij de verkoop van 
muziekmedia, zoals plaat, band en CD, die de afgelopen jaren 
een absoluut hoogtepunt heeft bereikt. 
De huidige minister van Cultuur heeft voor het muziekleven in
grijpende bezuinigingen in petto. De 'merit-good' gedachte blijkt 
te hebben plaatsgemaakt voor een technocratisch marktdenken. 
Gevreesd moet worden dat deze maatregelen zich op den duur 
zullen wreken. De veronderstelling dat de commercie zorg zal 
kunnen dragen voor de kunst moet naar mijn mening worden 

AI/dré van der Brugge is m.eclewerker bij het ·Wetel/schappelijk. 
Bureau. van D66. 

• 
in de reductie en het disfunctioneren van 

het muziekonderwijs. Deze twee problemen kennen een onderling 
verband zoals in het onderstaande duidelijk zal worden. 
Het hier geleverde betoog mondt uit in een kritiek op de onder
wijspolitiek, maar eigenlijk gaat het me om de waarde die aan 
muziek wordt toegekend in de huidige cultuur. 

Expositie 

-"Het is een mooi probleem: te bepalen in hoeverre men de taal 
kan laten zingen en de muziek kan laten spreken."
Jean-Jacques Rousseau in Ecrits sur la musique, Parijs, 1979 

In jongstleden februari werd in Nijmegen een symposium gehou
den waarop het muziekonderwijs centraal stond. Het symposium 
werd georganiseerd door het ruim veertig jaar bestaande Geh
reIs Instituut. Deze wat bedaagde instelling verzorgt een deel 
van de scholing binnen het muziekonderwijs. Niet geagendeerd 
op het symposium was het vernietigend rapport, van een door de 
regering ingestelde commissie, dat kort voor de bijeenkomst ver
schenen was. (1) In de wandelgangen bleek het evenwel het 
gesprek van de dag. 
Het rapport concludeerde dat op niet meer dan drie procent van 
de basisscholen 'goed' muziekonderwijs werd gegeven. Vijftien 
procent kreeg een onvoldoende en eenenveertig procent kreeg 
het predikaat 'twijfelachtig'. Staatssecretaris Wallage van onder
wijs had het symposium met zijn aanwezigheid opgeluisterd. Hij 
bleek het rapport van de commissie nog onvoldoende bestudeerd 
te hebben, toch stond één ding voor hem al vast: de budgetten 
voor nascholing moeten in het vervolg naar de scholen en niet 
meer naar de instituten die de nascholing voor het muziekon
derwijs verzorgen. Deze kunnen dan zelf bepalen waarin zij wil
len laten nascholen (en wat zal het worden: rekenen of taal?). (2) 
Welke onderzoeksmethoden en criteria de opstellers van het rap
port ook mogen hebben aangewend, met hen kan worden vastge
steld dat het niet goed gaat met het muziekonderwijs. Het 

(1) Eindm'IJport van de commissie mu.ziJwle vormil/g, 
Rijswijk/Zoel,erm.eer, oh:tober 1991 . 
(2) lJip hop, house el/. IIUlzielqJedagogiek , in: NnC-flabla, 17-2-'92 
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Kinderlijke verwondering 

grootste probleem zou wel eens het onbegrip omtrent de vitale 
functie van muziek kunnen zijn. Is onbegrip het belangrijkste 
probleem, of zou er gewoon gemakzucht in het spel kunnen zijn: 
"Een kwartiertje zingen per week is genoeg". 
Moet de oorzaak niet hoofdzakelijk gezocht worden bij de scho
ling van de leerkracht en vooral bij de voortdurende veranderin
gen die zich de laatste jaren hebben voltrokken in het (pedago
gisch) onderwijs? Of dient de oorzaak dieper te worden gezocht? 
Om op deze vragen een antwoord te vinden moet naar de prak
tijk worden gekeken. Maar laten we eerst de blik eens op het 
verleden richten. 
Een antropologische theOTie leert ons dat de mensheid vóór het 
stadium van het spreken en het bezit van taal, een periode ken
de waarin werd gecommuniceerd via een soort zang-taal, tussen 
spreken en zingen in dus. Wie naar de gezangen van een Grego
riaanse mis lui stert, kan nog iets van deze oervorm horen . De 
gezangen zijn een prachtig voorbeeld van magische muziek: het 

is een vorm van hypnose die erin schuilt. 
In de klassieke oudheid was men zich van deze magische macht 
bewust. De nadruk lag dan ook op de politieke kracht van 
muziek. Omdat muziek mensen beïnvloedt, diende zij te worden 
opgenomen in het beleid van de staat. Lycurgus, wetgever van 
Sparta, legde dan ook vast dat zij moest zijn opgenomen in het 
onderwijs. Muziek zou niet alleen moeten dienen tot bevordering 
van deugdzaamheid en politiek verantwoordelijkheidsbesef. Mu
ziek en muziekopvoeding werden een middel waarmee sociale st
ratificatie kon worden aangegeven. Zo werd zij het symbool van 
een goede educatie. Omdat het ging om een politieke functie, 
was zij een zaak voor het openbaar onderwijs. Sterker nog, zij 
werd zelfs gelijkgesteld met moraal en wet en aangedilld met de 
term 'nomos'. 
Het hoeft niet te verbazen dat Plato aan de muziek een leidende 
positie onder de kunsten toekende. Muziek was een weerspiege
ling van de menselijke hartstochten: een illtdrukking van het 
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eros, van begeerte en passie. Deze werden door hem vergeleken 
met de verandering en de beweging van de muziek. Zij was niet 
alleen amusement maar diende te corresponderen met de toe
stand van de menselijke psyche, opdat deze in rust en harmonie 
kon worden gebracht. 
Naar Plato's opvattingen is de muziek door haar objectiverende 
en abstraherende eigenschappen in staat een verbinding te leg
gen tussen de wereld van de verschijnselen en de wereld van de 
ideeën zelf. In Politeia onderstreepte Plato zijn opvatting dat in 
het onderwijs de mousike de gymnastike moest domineren om
dat de ziel het lichaam kon veredelen en niet andersom. 
Boethius kwam in zijn 'institutione musica' met een indeling die 
tot laat in de Middeleeuwen van invloed zou zijn. In de eerste 
plaats is daar de 'musica mundana', de harmonie der sferen. 
Deze muziek, of beter, het mathematische in de relaties van de 
kosmos, wordt niet waargenomen omdat zij altijd en voortdu
rend klinkt. In de tweede plaats is er de 'musica humana', de 
consonantie tussen geest en lichaam. Tenslotte zien we dan de 
'musica instumentalis', de zuiver zintuiglijke, hoorbare muziek. 
Na 1300 werd de 'musica mundana' definitief overstemd. Open
lijk werd aan haar bestaan getwijfeld. 
In het middeleeuwse opleidingssysteem voor de zeven vrije 
kunsten behoorde de muziek tot het 'quadrivium'. Zij werd hier 
nog gezien als een wiskundig vak. Horen we een streng gecompo
neerde fuga van Bach dan kunnen we ons iets van dit 'wiskundi
ge' voorstellen. Het is klinkende mathematiek. Het zinnelijke as
pect mocht nog uitsluitend in dienst van het hogere staan. 
Helaas biedt dit artikel geen ruimte voor een verhandeling over 
het muziekonderwijs in het verleden. We kunnen hier afsluiten 
met een uitspraak over de waarde van muziek van Guillaurne de 
Machault, een beroemd componist in de Middeleeuwen: 'Et mu
sique est une science qui veut qu'on rie et chante et dance'. In 
plaats van de deugdzaamheid telt bij hem het geluk dat muziek 
kan schenken. Veel geluk was er overigens niet in de verscheur
de veertiende eeuw. Het was de tijd waarin, zoals Huizinga het 
in Herfsttij der Middeleeuwen schreef, 'de geur van bloed zich 
vermengde met de geur van rozen'. 

Doorwerking 

-"Een musicus moet zich realiseren dat de grote componisten zo 
onbeschrijfelijk goed zijn, dat hij nooit alles kan begrijpen."
Cellist Anner Bijlsma in: NRC Handelsblad 21-8-1992. 

In de eeuw van de Verlichting, na de Franse Revolutie, zou over
al in Europa een openbaar concertleven ontstaan. De verschui
ving vond plaats, van kerkelijk en wereldlijk hof naar het bur
gerlijk leven. Ook de maatschappelijke positie van de componis
ten veranderde ingrijpend. Tot in de achttiende eeuw waren 
componisten doorgaans aan een hof verbonden. De grote proble
men die dat opleverde, worden vooral duidelijk bij Mozart. Zo 
creatief als hij was, geboren in een maatschappelijke en culture
le orde die het romantische begrip 'genie' nog niet kende, bood de 
sociale canon nog geen legitieme plaats aan de geïndividualiseer
de, geniale kunstenaar. (3) 
Zocht Mozart zijn leven lang naar een dienstbetrekking die paste 

(3) Zie ook: Norbert Elias, Mozart de sociologie van een genie, 
Amsterdam 1991. 

bij zijn capaciteiten, Haydn was een groot deel van zijn leven in 
dienst van het hof van de Esterhazy's. Als de hofkapel wordt ont
bonden, vestigt deze laatste zich als 'freie Kunstier.' De laatste 
van de drie Weense Klassieken, Beethoven, kon zijn leven lang 
een onafhankelijk kunstenaar zijn. Hij accepteerde alle opdrach
ten die zich aandienden. 
Deze kunstenaars hebben in belangrijke mate bijgedragen aan 
de eigen vorm van muziekleven die gestalte kreeg in en door de 
burgerij en gedurende twee eeuwen bijna ongewijzigd bleef. 
Na de Franse Revolutie wordt de culturele ontwikkeling niet 
langer gezien als gedomineerd door de feodale orde. Het begrip 
'cultuur' wordt gebruikt in het kader van een wetenschappelijke 
reconstructie van de geschiedenis, gezien als een proces van 
natuurlijke vooruitgang door toedoen van menselijk vernuft en 
inspanning. Het streven is de rationele opbouw van een vrije 
maatschappij waarin de mens niet alleen meester is over de 
natuur, maar ook over de eigen samenleving. De cultuurfilosoof 
Ton Lemaire beschrijft dit proces waarin een maatschappij zich 
emancipeert op de puinhopen van de feodale maatschappij, op 
boeiende wijze in zijn boek 'Over de waarde van kulturen'. De 
achtiende-eeuwse filosofen formuleerden de nieuwe ideeën elk op 
eigen wijze. Zo plaatste Voltaire de rationaliteit op de voorgrond 
en kondigde Rousseau met zijn nadruk op het natuurlijke, de ro
mantiek al aan. 
Deze veranderingen zijn van grote invloed op het functionele as
pect van de muziek. Wij luisteren nu, in de concertzaal van de 
twintigste eeuw, geëmotioneerd naar een cantate of passie van 
Bach. Maar in de tijd van Bach hadden cantate en passie een 
liturgische functie; het ging wel degelijk om een functionaliteit 
met een esthetisch surplus. Datzelfde zien we bij de opera. 
Oorspronkelijk bedoeld als statussymbool van het hof, wordt zij 
bij Mozart een realistisch volksgebeuren. Mozart had zich op dat 
moment eindelijk vrijgevochten van de eisen van opdrachtge
vers. Het hoogtepunt op het gebied van de opera bereikte hij met 
'Die Zauberflöte'. Dat is muziek van de allerhoogste inspiratie en 
tegelijk de eerste moderne Duitse opera. Zo kon Einstein schrij
ven: Wo Mozart ernst wird, da spricht er die reinste Sprache der 
Welt. In dit verband poneerde hij ondermeer een verband tussen 
muziek en architectuur: als kunsten van tijd en ruimte kunnen 
zij zonder tussenkomst van de taal een diepe betekenis overdra
gen. 
De bijdrage van 'Papa Haydn' aan de muzikale omwenteling is 
op zichzelf al opmerkelijk, gezien de geïsoleerde positie die hij 
gedurende dertig jaar innam bij een hof in een uithoek van 
Hongarije. Veel problemen had Haydn niet met de feodale con
tracten; hij mocht zijn composities zelfs verkopen. Schreef hij 
meer dan honderd symfonieën, Beethoven schreef er negen, die 
zich richtten tot de mensheid op weg naar een nieuwe vrijheid. 
In zijn laatste symfonie, de negende staat dan ook het ideaal van 
de Verlichting centraal: 'Alle Menschen werden Brüder Wo dein 
sanfter Flügel weilt'. 
In de theorie kreeg de functieverschuiving binnen de muziek de 
uitkomst van de idee van de absolute muziek. Zij was losge
maakt van alle wetten en regels, van alles wat haar zou kunnen 
beperken. Deze notie zou later botsen met de theorie van de mu
zieksocioloog, die ervan uit gaat dat muzikaal handelen tevens 
een maatschappelijk handelen is. Zo kon Hauser spreken over de 
kunst die nog als enige, in een van God verlaten en versnipperde 
wereld, de totaliteit van het leven, de zin ervan en de uiteindelij-
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ke dingen thematiseert. (4) Deze geluiden vallen ook 
te beluisteren bij de auteurs van de Frankfurter 
Schule. Horkheimer schreef hoe de kunst de utopie 
bewaart die uit de religie verdwenen is. Adorno kon 
zelfs spreken van 'de maatschappelijke ontcijfering 
van de muziek', zoals hij ook meer in het algemeen 
de relaties tussen kunst en samenleving als de meest 
diepgaande beschouwde. In dat verband concludeer
de hij tot het 'onvermoede gewicht van excentrische 
fenomenen'. In ogenschijnlijk marginale verschijnse
len, of in het onbewaakte ogenblik, geeft een samen
leving zich eerder bloot dan in de grote sociale 
gebeurtenissen. Bourdieu, de hedendaagse Franse 
socioloog, onderzocht de relaties tussen muzikale 
genres en sociologische variabelen. Eén van de meest 
opvallende uitkomsten is het duidelijke verband dat 
er bestaat tussen het onderwijs en de voorkeur voor 
een muzikaal genre. 
Maar wat zegt ons nog de muzieksocioloog die de 
westerse muziekgeschiedenis overziet en de verande
ringen waarneemt in de muzikale stijlen die sa-
menvallen met de grote keerpunten in de Europese 
geschiedenis? Wat hebben zij ons nog te zeggen waar 
wij muziek en al helemaal het onderwijs degraderen, instru
mentaliseren tot een droogzwemmen in een meer van techno
cratisch half-leven. 
Wij moeten opnieuw inzien dat muziek een maatschappelijke 
functie bezit. Kunnen we niet wat leren van de sociologie of 
bijvoorbeeld ons oor te luisteren leggen bij de psychologie. Die 
vertelt ons dat muzikale klanken invloed hebben op de psyche. 
Muziek stelt ons in staat te communiceren, waar dat met woor
den niet meer gaat. Zo speelt muziektherapie een steeds grotere 
rol in het genezingsproces van mensen die lijden aan psychische 
ziekten. 
Het genezingsproces met behulp van muziek, wordt heel indrin
gend beschreven door Piet Kuiper, hoogleraar psychiatrie in zijn 
boek 'Ver heen'. Aan het einde van zijn loopbaan geraakt hij in 
een ziekteproces dat zich over jaren uitstrekt. Hij verliest de 
greep op de werkelijkheid en geraakt in een diepe, psychotische 
depressie. Als de medicijnen hem niet meer baten, zoekt hij 
troost bij de 'Goldberg Variaties' van Bach. (Bach zou deze dertig 
variaties op een air, een aria, geschreven hebben in opdracht van 
de Russische gezant in Dresden. Deze diplomaat was bang in het 
donker en kon vaak de slaap niet vatten. Het is 'spannende' 
muziek waarvan een bedwelmende werking uitgaat. De variaties 
zijn juweeltjes van klank en contrapuntische verdichting. Men 
rekent ze tot het belangrijkste werk van Bach.) Adembenemend 
is de passage, als Kuiper tijdens een muziektherapie bij het lui
steren naar de 'Concerti Armonici' van de Graaf van Wassenaar 
zijn tranen niet kan bedwingen en voelt dat zijn gevoel is terug
gekeerd. Het is het bewijs dat zijn herstel is ingetreden. 

Reprise 

-"Pas sedert wij de muziek als geheel niet meer kunnen en mis
schien ook niet meer willen begrijpen, bestaat voor ons de moge
lijkheid om haar te reduceren tot haar schoonheid, om haar als 

(4) Amold llaltser, r"e soc;(,l "istory of art , Lolldoll , 1951 

'JOlig geleerd, oud gedaan'. 

het ware glad te strijken."-
Nikolous Harnoncourt, in de dankrede bij het in ontvangst ne
men van de Erasmusprijs 1980. 

Ludwig van Beethoven bracht de sonate tot een hoogtepunt. Veel 
van zijn thema's vereisten, om volledig ontwikkeld te kunnen 
worden, een nieuwe structuur en een nieuwe muzikale orde, die 
alleen hij zelf creëren kon. Hoe ver staat een dergelijke orde van 
muzikaal vertoog nu van ons af? Als Beethoven diverse sonates 
schreef vanuit boosheid, hoe boos moeten wij dan nu zijn, leven
de in een tijd waarin de cultuur als expressie wordt ge
perverteerd, geritualiseerd en door onze beleidsmakers verwaar
loosd. Op wie moet onze boosheid zich richten? In elk geval op de 
staatssecretaris van Onderwijs en in de tweede plaats op de mi
nister van Cultuur. Zij lijken slechts de dorre taal te spreken 
van Financiën, de taal van de cijfers die bij het meten en het re
gelen horen, maar vóóral bij het rekenen. Laat ik hen eens een 
cijfer geven. Voor beiden een dikke onvoldoende! En de minister 
van Financiën - waal.' is de sociaal-democratische cultuurpolitiek 
gebleven? - liet zijn ambtenaren, bij de kassa's van de muziek
centra, de bezoekers tellen, waaraan hij zijn onvermijdelijke con
clusies verbond. Kan hij niet van school worden gestuurd? 
Het is als bij de oude musica mundana: waar de muziek overal 
en altijd is gaan klinken, wordt zij minder dan ooit gehoord. 
Maar zo belangrijk als muziek in onze geschiedenis is geweest, 
zo belangrijk is zij nu voor onze kinderen. En daarom is een be
hoorlijk muziekonderwijs onontbeerlijk. Omdat wij haar anders 
vergeten, daarom moet zij worden onderwezen. Dit onderwijzen 
dient óók plaats te vinden op de basisschool zelf, al was het maar 
omdat dit één antwoord is op de technologische verschraling van 
het onderwijs. 

Veel leerkrachten die ik naar aanleiding van het rapport van de 
Commissie Muzikale Vorming sprak, waren het er over eens: als 
het zo droevig is gesteld, schaf het muziekonderwijs dan maar 
af. De meeste leerkrachten meenden dat de politiek met zijn vin-
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gers ervan af zou moeten blijven. Hoe komt het toch dat het met 
de muzikale vorming op de basisscholen zo droevig is gesteld? De 
samenleving stelt haar eisen aan datgene wat aan kinderen op 
de basisschool wordt geleerd. Maar dan moet toch ook aan de 
muziek worden gedacht? Dat kunstzinnige vorming binnen het 
onderwijs een lage prioriteit heeft, is algemeen bekend. In de he
dendaagse geleefde cultuur is muziek al langer een sfeerbepa
lend randverschijnsel, een gladgestreken ornament geworden. 
Overal is muziek, als verdrijver van de stilte, in elk winkelcent
rum, in elke wachtruimte en openbare gelegenheid. Wàt nu als 
kinderen gaan denken dat het de enige functie is die muziek nog 
heeft ... 
In artikel negen van de Wet op het Basisonderwijs is neergelegd 
dat op de basisscholen aandacht moet worden gegeven aan ex
pressievakken, waaronder muziek. De leerdoelen zijn evenwel 
nooit vastgelegd. De meester en de juf, telkenmale lastiggevallen 
met ingrijpende bezuinigingen en grootschalige veranderingen in 
het basisonderwijs, hebben van de muzikale vorming een kwar
tiertje zingen gemaakt; in veel gevallen wordt de muziekles maar 
even vergeten. Een uitzondering geldt de vakleerkrachten. Zij ge
ven les in muzikale vorming, hebben daar een speciale opleiding 
voor gehad en zijn gedwongen van school naar school te racen. 
De Commissie Muzikale Vorming stelt dat de hoofdoorzaken 
voor de gebrekkige kwaliteit van het muziekonderwijs vooral te 
wijten zijn aan het tekortschieten van de niet gespecialiseerde 
leerkrachten, het gebrek aan didactische werkvormen en aan 
methodisch materiaal. Er wordt een groot aantal voorstellen ge
daan die naar mijn gevoel te veel leunen op de incrementele be
sluitvormingsgedachte: het gaat niet goed, maar met een aantal 
aanpassingen zal het beter gaan. Maar de oorzaak zit heel wat 
dieper. Het gaat al fout tijdens de opleiding aan de Pedagogische 
Academies. Het vak is vrij van vakinhoudelijke ontwikkelingen. 
Methoden voor het vak muziek bestaan er nauwelijks en er is 
geen bijscholingsaanbod. Datzelfde zien we bij de leerkracht in 
het basisonderwijs. Ook daar is, anno 1992, vrijwel geen metho
disch materiaal voorhanden en de mogelijkheden voor bij - en 
nascholing zijn nihil. Het is een somber verhaal, een Marcia fu
nebre. 
De eigen verantwoordelijkheid van de scholen zal op financieel 
en bedrijfsmatig gebied de komende jaren verder toenemen. Ver
betering van de muzikale vorming zal dan ook een zaak van de 
scholen zelf zijn. Er is ~us meer nodig dan een globale bijstelling. 
Bij het muziekonderwijs zal moeten worden begonnen met een 
Plan van Aanpak. Een breed samengestelde, niet ambtelijke 
werkgroep, bestaande uit musicologen, pedagogen, muzieksoci0-
logen en muziekpsychologen, aangevuld met mensen uit de 
danswereld, zal stelselmatig moeten gaan werken aan het for
muleren van leerdoelen, het ontwikkelen van methorueken en de 
verbreiding van ideeën. Uitgangspunt zou moeten zijn dat het 
vak muziek in de toekomst uitsluitend door redelijk gekwalifi
ceerde en dus redelijk betaalde vakleerkrachten moet worden ge
geven. Muziekles mag dus geen 'zangles' meer zijn. Van belang 
is de muziekbeleving, het affect dat muziek oproept. Het geza
menlijk leren luisteren naar die fascinerende, vreugdescheppen
de rijkdom van de klanken, er over praten, het samen zingen en 
spelen, indien mogelijk. 
Het naar voren brengen van de waarde ervan in een mensenle
ven, Marcel Proust beschrijft in 'Een Liefde van Swann' dat ge
voel op onnavolgbare wijze: 

"Misschien omdat hij de muziek niet kende, had deze zo'n over
rompelende indruk op hem gemaakt, gevoelens in hem opgewekt 
die, ondanks de verwardheid ervan, misschien wel de enige 
zuivere muzikale, grenzeloze, volmaakt oorspronkelijke, niet tot 
een ander soort te herleiden gevoelens zijn. Een dergelijke erva
ring is iets als 'een eeuwig moment'." . 

Ideeën 
Verschenen in de reeks Ideeën: 

DUURZAME ONTWIKKELING, 

ECONOMIE EN POLITIEK 

In hoeverre i het mogelijk om met economische 
instrumenten te sturen in de richting van duurza
me ontwikkeling? Is de bestaande economische 
analyse toereikend om een omslag te maken ? 
Vanuit de maatschappelijke belangenorganisa
ties, de wetenschap en de politiek wordt deze 
problematiek geanalyseerd. 

BIJDRAGEN VA O.M.: C. KOOPMANS, M. PETERS, A. NENTJES, 

lP. VAN SOEST, A. BROUWERS, A. VAN DEN BIGGELAAR, D. 
TOMMEL, A. SCHIMMEL EN C.W. DE VRIES. 

• PRIJS: f 19,50/ EXEMPLAAR (EX. VERZENDKOSTEN) 

Binnenkort verschijnt in deze reeks: 

REFERENDA EN DEMOCRATIE 

De referendaproblematiek bekeken vanuit ver
schillende invalshoeken. 

BIJDRAGEN VA O.M.: P . FOKKINK EN T. HOOGHIEMSTRA, R. 
HILLEBRAND, H.l. VAN HOUTEN, N. VAN 'T RIET, 1. DE 

HAAN. INTERVIEW MET S. STUURMAN. 

• PRIJS: f 19,50/ EXEMPLAAR (EX. VERZENDKOSTEN) 

Nu bestellen voorkomt teleurstellingen. 

Bovenstaande exemplaren van Ideeën zijn nu te bestellen. 
Dan wordt een exemplaar voor u gereserveerd. Bel van maan
dag tlm donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur met het Weten
schappelijk Bureau van D66, telefoon 070-3858303. Of schrijf: 
Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
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