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Breken en bouwen 
Tekst en taal in recente Nederlandse vocale muziek 

B E G I N N O V E M B E R O R G A N I S E E R D E  Stichting De Suite in het Amsterdam-

se muziekcentrum De IJsbreker haar jaarlijkse muziekfestival. Onder het 

thema 'Taal als instrument' werd een boeiend inzicht gegeven in de vele 

manieren waarop hedendaagse componisten de relatie tussen tekst en 

muziek tot uitdrukking brengen, zoals valt te beluisteren in de acht uit-

voeringen van Nederlandse composities op de bij deze Armada gevoegde 

cd. De toepassingen varieren sterk, met als uitersten aan de ene kant een 

compositietactiek die nadrukkelijk de semantische en syntactische waar-

den van de tekst ondersteunt, en aan de andere kant de inzet van tekst als 

pure klankverzameling. Ergens tussen deze uitersten opereren componis

ten die de gemeenschappelijke eigenschappen van (gesproken) taal en 

muziek - het tijdsaspect en de klank - onderzoeken en articuleren in de 

vorm van een harmonieuze versmelting, als een confrontatie of zelfs als 

travestiespel waarbij het ene medium zich verkleedt met de eigenschap

pen van het andere. En of ze ermee worstelen of dat taal fungeert als inspi-

ratiebron dan wel als structurerend principe, hedendaagse componisten 

van vocale muziek verhouden zich in hun werken op de een of andere 

manier nadrukkelijk hoorbaar tot de teksten. 

'Het stuk is uit', zijn de vier laatste woorden van T H E O L O E V E N D I E ' S 

Sonate voor stem (m/v) (1990), en deze woorden geven precies weer hoe de 

tekst van deze compositie zich verhoudt tot de muziek. Hoewel muziek? 

De solostem spreekt, aanvankelijk geheel vrij, vervolgens in toonhoogte 

vrij maar in een genoteerd ritme, en ten slotte wordt ook de toonhoogte 

in voorgeschreven banen geleid. Maar wat de stem spreekt onderhoudt de 

nauwstmogelijke relatie met de vorm en inhoud van het stuk. 'De meest 

expliciete sonatevorm denkbaar, dat is het onderwerp van deze compo

sitie,' geeft de componist als toelichting bij de partituur, en zo is het. De 

tekst spreekt beschrijvend over de sonate - niet de sonate in het algemeen, 

maar deze sonate van Loevendie - en legt de functie van haar drie delen 

in woorden uit, terwijl de muzikale vorm een compacte sonatevorm is. 

Anders gezegd, het stuk begint als een gesproken toelichting op de com-
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