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bossen, onder bomen, over gras en rotsen te dwalen’, 
schreef hij in een brief aan zijn vriendin Therese 
Malfatti. ‘Niemand houdt zoveel van het platteland als 
ik.’ De vredige grondstemming van de Pastorale wordt 
slechts tijdelijk onderbroken door de felle onweersbui 
in het vierde deel, waarvan het geweld (chromatische 
lijnen, donderende pauken, een piccolo die de fluitende 
wind verklankt) heel wat grilliger en afschrikwekkender 
is dan de gestileerde, esthetische zomerstorm van 
Vivaldi. We zijn inmiddels immers aangeland in de 
Romantiek, de tijd waarin het harmonieuze ‘schone’ 
veelal geflankeerd werd door het huiveringwekkende 
‘sublieme’.

Pelgrimsjaren
Net als zijn bewonderde voorganger Beethoven was 
Franz Liszt een groot liefhebber van de natuur. De 
Hongaarse componist identificeerde zich expliciet met 
het archetype van de Wanderer, de romantische ziel die 
rondzwerft door Europa en zijn innerlijke roerselen in 
het landschap weerspiegeld ziet. ‘Ik heb de laatste tijd 
door veel nieuwe landen gereisd, veel verschillende 
plaatsen gezien en veel plekken bezocht die geheiligd 
zijn door geschiedenis en poëzie. Ik heb het gevoel 
dat de verschillende aspecten van de natuur niet als 
betekenisloze beelden aan mijn ogen voorbijgingen, 
maar dat ze diepe emoties in mijn ziel opriepen; dat er 
een vage maar directe affiniteit tussen hen en mijzelf 
werd gevestigd, een echt, maar ondefinieerbaar begrip, 
en ik heb geprobeerd een muzikale uiting te geven aan 
enkele van mijn sterkste sensaties, enkele van mijn 
levendigste indrukken.’ Die indrukken zijn dus een 
mengeling van een uiterlijk landschap en een daarbij 
opgeroepen innerlijke emotie.

In tegenstelling tot Beethoven en Vivaldi had Liszt geen 
heel orkest meer nodig; hij slaagde erin een compleet 
landschap op te roepen via pianoklanken alleen. Het 
meest overtuigend zijn zijn verklankingen van water, 
zoals Au lac de Wallenstadt, Au bord d’une source en 
Les jeux d’eaux à la Villa d’Este uit zijn album Années de 
pèlerinage, waarvan de titel verwijst naar zijn jaren als 
reiziger door Zwitserland en Italië. Beethoven wist in zijn 
Pastorale een weldadige tijdloosheid op te roepen door 
eenvoudige muzikale motiefjes voortdurend met lichte 
variaties te herhalen. Liszt gaat in zijn verklankingen 
van water nog een stapje verder: de harmonieën zijn 
niet langer functioneel en doelgericht, zodat de muziek 
voortkabbelt in eindeloos herhaalde, zeer basale 
motiefjes en sierlijke arpeggio’s. 

Om die reden worden Liszts natuurevocaties ook 
weleens voorlopers van het Franse impressionisme 
genoemd. Vergelijk bijvoorbeeld Les jeux d’eaux à la Villa 
d’Este van Liszt eens met Jeux d’eaux van Ravel, en je 
hoort eenzelfde kristalachtig, parelend golven van korte 
nootjes, wat eenzelfde trance of innerlijke stilte oproept 
in de luisteraar. Het doet me denken aan het volgende 

citaat van de romantische filosoof Jean-Jacques 
Rousseau, die – net als Beethoven en Liszt – de 
natuur als toevluchtsoord beschouwde, en in 
een tranceachtige toestand raakte toen hij aan 
het Meer van Biel in Zwitserland zat:

‘De eb en vloed van het water, het voort–
durende maar golvende geluid, bleef tegen 
mijn oren en mijn ogen kabbelen, en nam de 
plaats in van alle innerlijke bewegingen en 
mijmeringen. […] Van tijd tot tijd ontstond er 
een korte, niet-substantiële reflectie over de 
instabiliteit van de dingen in deze wereld, 
waarvan ik het beeld weerspiegeld zag in het 
wateroppervlak, maar al snel maakten deze 
fragiele indrukken plaats voor de 
onveranderlijke en onophoudelijke beweging 
die me in slaap suste.’

Het sublieme
Niet alleen de meditatieve en esthetische 
kwaliteit van de natuur, maar ook haar 
sublieme uitbarstingen spelen een belangrijke 
rol in Liszts natuurmuziek. ‘Wie zich in een 
ziedende storm midden op zee aan een stuk 
wrakhout vastklampt geniet daar niet van, 

maar staande op een duin kan het gadeslaan 
van zo’n storm een prettige huiver veroo r–
zaken, wat helemaal geldt als een dergelijke 
storm door een talentvol schilder op doek is 
gezet’, zo beschrijft historicus Rob Hartmans 
de ervaring van het sublieme. ‘Juist het grillige, 
het niet door de mens beheerste kent een 
eigen, intense schoonheid.’ Als geen ander 
slaagde Liszt erin de verwoestende, sublieme 

Vier jaargetijden
Wie zich verdiept in klassieke verklankingen van de 
natuur, stuit onvermijdelijk op de Vier jaargetijden 
(1721) van Vivaldi, een van de vroegste en bekendste 
voorbeelden van programmamuziek (muziek die een 
buitenmuzikaal thema verklankt). Per seizoen heeft 
de Italiaanse barokcomponist de inhoud van zijn vier 
vioolconcerten heel nauwkeurig toegelicht in een 
bijbehorend sonnet. Met behulp van die gedichten kun 
je allerlei buitenmuzikale elementen herkennen in La 
primavera, L’estate, L’autunno en L’inverno, zoals het 
geluid van een vogel (koekkoek), een rustieke volksdans 
op het platteland, een zomerse storm (dramatische 
tremolo’s), jagers met honden (pompeus deuntje, 
zelfverzekerd ritme), een hert op de vlucht (vlugge, zeer 
hoge vioolklanken) en het trillende klappertanden van 
een mensenlichaam in de winterkou. 

Barokmuziek wordt over het algemeen gekenmerkt 
door een grote hang naar balans en harmonie. Zo ook 
de sierlijke Vier jaargetijden, waaruit een beeld van de 
natuur naar voren komt als een veranderlijk en levendig, 
maar toch ook vriendelijk en harmonieus geheel waarin 
wij mensen ons uitstekend thuis kunnen voelen. ‘Zelfs 
de winter,’ schreef Vivaldi in zijn laatste sonnet, ‘brengt 
zijn eigen geneugten’. Vivaldi was een katholieke 
componist die de natuur als een goddelijke schepping 
beschouwde, een volmaakte creatie die onze eerbied en 
bewondering verdient.

Pastorale
De volgende natuurverklanking waar ik onmogelijk 
omheen kan, is Beethovens Zesde symfonie (1808), 
door de componist zelf omschreven als ‘Pastorale 
Symfonie, of herinneringen aan het landleven (eerder 
een uitdrukking van het gevoel dan een schilderij)’. 
Hoewel vogelgeluiden, het kabbelen van een beekje en 
het razen van een storm in de muziek goed herkenbaar 
zijn, ging het Beethoven in de Pastorale niet zozeer 
om een muzikale nabootsing van het landschap, maar 
wilde hij veeleer uitdrukking geven aan de gelukzalige 
gevoelens die de natuur in hem opriep tijdens een van 
zijn lange wandelingen op het Oostenrijkse platteland. 
Niet voor niets is het eerste deel van de symfonie 
getiteld: ‘Ontwaken van vrolijke gevoelens bij 
aankomst op het land’. Door het eenvoudige, maar 
weldadige openingsmotief met eindeloos veel 
variaties te herhalen, maakt Beethoven daarin 
het ongecompliceerde geluk van het landelijke leven 
hoorbaar, dat halverwege aanzwelt tot een euforische 
climax die mij keer op keer kippenvel en een stralende 
glimlach bezorgt. Conserveerde Beethoven op die 
manier een geluksgevoel dat voor hem specifiek met het 
platteland, zijn favoriete toevluchtsoord, verbonden 
was, maar dat tot zijn verdriet tijdens zijn dagelijkse 
beslommeringen in Wenen ver buiten zijn bereik lag? 
‘Wat zal ik verrukt zijn om een tijdje door struiken en 

‘Rondom me reiken bomen met hun 
takken naar de hemel, verblijden 
geparfumeerde bloemen de weide en 
bedekt een zacht tapijt van gras de 
aarde’, schreef Claude Debussy, die 
op een haast religieuze manier werd 
ontroerd door de schoonheid van de 
natuur: ‘Onbewust nemen mijn handen 
een houding van aanbidding aan.’  

Op welke manieren hebben 
componisten door de eeuwen heen 
inspiratie geput uit natuurfenomenen? 
Is onze veranderde houding tegenover 
de natuur – van romantische 
verheerlijking naar moderne 
vervreemding en klimaatangst – terug 
te horen in de muziekgeschiedenis?
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kracht van de natuur hoorbaar te maken, 
bijvoorbeeld in de sneeuwstorm in zijn 
twaalfde Transcendentale etude, Chasse-neige, 
waarin een aanzwellende tremolo overgaat 
in een steeds gewelddadiger beuken, alsof de 
sneeuwstorm het gehele landschap verzwelgt 
en in een witte lijkwade hult. 

Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant meende 
dat de sublieme ervaring een mens niet alleen 
confronteert met zijn eigen lichamelijke 
nietigheid, maar tegelijk – wanneer hij in 
staat is kalm te blijven en zijn impuls tot 
vluchten te bedwingen – een bewijs vormt 
van de overwinning van de menselijke 
geest op de natuur. Ook een kunstenaar die 
in staat is een overweldigend landschap 
op overtuigende wijze te schilderen (zoals 
Caspar David Friedrich) of te verklanken 
(zoals Beethoven en Liszt), zou laten zien dat 
menselijke genialiteit de primitieve oerkracht 
van de natuur te boven gaat. In de tijd van de 
Verlichting en de Romantiek was het duidelijk 
nog niet controversieel en beladen om de 
mensheid superieur aan de natuur te achten. 
Ik moet denken aan de titel Études d’Exécution 
Transcendante, waarmee Liszt verwijst naar 
de ‘transcendente’, superieure techniek die 
vereist is om deze buitengewoon virtuoze 
etudes te kunnen spelen. Zouden Liszt en zijn 
tijdgenoten iets subliems hebben ervaren bij 
de gedachte aan transcendente virtuositeit, 
die een mens in staat stelt de grenzen van 
zijn eigen natuur via discipline en talent te 
overstijgen?

Impressies
Liszts revolutionaire poging om harmonieën 
los te koppelen van hun functie, werd 
voortgezet door de impressionisten in 
Frankrijk, die hun luisteraar laten genieten 
van klanken en klankpatronen als doel op 
zich. Debussy benadrukte dat de natuur zijn 
voornaamste inspiratiebron vormde. ‘Er is 
niets muzikaler dan een zonsondergang’, zei 
hij. ‘Wie voelt wat hij ziet, zal geen mooier 
voorbeeld van ontwikkeling vinden dan in dat 
boek dat helaas te weinig door musici gelezen 
wordt – het boek van de natuur.’ 

Net als Liszt putten de impressionisten 
inspiratie uit de talloze poëtische effecten van 
water, zoals rimpeling, golfslag, stroming 
en reflectie, waarvan ze in hun muziek 
een spontane, levendige impressie wilden 
schetsen. Luister bijvoorbeeld eens naar het 
zachtjes spetterende water in Une barque 
sur l’océan (1905) van Ravel, het poëtische 

spiegelspel in Reflêts dans l’eau (1905) van Debussy of het 
muzikale pointillisme waarmee Debussy regendruppels 
nabootst in zijn toccata Jardin sous la pluie (1903). De 
verschillende gezichten van de zee, waaronder het 
sublieme, passeren de revue in Debussy’s beroemde 
‘symfonische schetsen’ La mer (1905). Ook voor de 
impressionistische componist Jean Cras, die zijn leven 
lang als marinier de wereldzeeën overvoer, vormde de 
zee een wezenlijke bron van inspiratie, bijvoorbeeld in 
zijn Quintette pour harpe, flûte, violon, alto et violoncelle 
(1928), waarin het vredig kabbelende, kristalachtige 
zeewater overtuigend wordt verklankt door de harp.

Wetenschap
De katholieke Olivier Messiaen, die de natuur net als 
zijn geloofsgenoten Vivaldi en Liszt als een goddelijke 
schepping beschouwde, ging een stap verder in zijn 
nabootsing van klanken, patronen en ritmes uit ‘het 
boek der natuur’. Van jongs af aan was de Franse 
componist en ornitholoog in de ban van vogelzang, 
die hij vanaf het spirituele klarinetgekwetter in Abîme 
des oiseaux (uit Quatuor pour la fin du temps, 1941) 
een steeds grotere rol in zijn oeuvre liet spelen. ‘In 

de artistieke hiërarchie zijn de vogels waarschijnlijk 
de grootste musici die onze planeet bewonen’, aldus 
de componist. ‘Melodieën van het vogelgenre zijn 
transcriptie, transformatie en interpretatie van 
de salvo’s en trillingen van onze kleine dienaren 
der immateriële vreugde.’ Vanwege zijn liefde voor 
vogelzang, die hij vaak letterlijk noteerde terwijl hij 
om vier uur ’s morgens door de natuur wandelde, had 
hij bijzondere affiniteit met de heilige Franciscus van 
Assisi, van wie gezegd wordt dat hij voor de vogels 
preekte, en aan wie Messiaen een complete opera wijdde, 
Saint François d’Assise (1983). Het meest letterlijk komen 
de diertjes aan het woord in zijn Catalogue d’oiseaux, 
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waarin de zang van dertien vogels is getoonzet voor 
piano. Vergelijk je Liszts lyrische pianocompositie St. 
François d’Assise: La prédication aux oiseaux met deze 
catalogus, dan valt onmiddellijk op dat Messiaen een 
stuk wetenschappelijker en natuurgetrouwer te werk is 
gegaan en er niet op uit is om zijn luisteraar te behagen 
met geïdealiseerde vogeldeuntjes in de trant van Louis-
Claude Daguins barokke koekkoek (Le coucou, 1735).

Het Franse spectralisme uit de jaren zeventig zette 
Messiaens wetenschappelijke benadering voort. 
Spectralisten zoals Tristan Murail, een leerling van 
Messiaen, transcribeerden natuurlijke geluiden niet 
langer met de hand, maar gebruikten de computer om 
heel exacte geluidsanalyses te maken, die ze vervolgens 
bewerkten voor hun composities. Murail vertelt dat zijn 
spectralistische muziekstuk Le Lac (2001) ‘is gebouwd 
op een paar constant veranderende elementen: de 
akoestische analyse van het geluid van de regen die op 
het meer valt, een gestileerd gerommel van onweer, de 
roep van een onbekende vogel, de elektronische textuur 
van kikkers in de lente.’ Deze natuurlijke elementen 
zijn voor de luisteraar niet als zodanig herkenbaar in de 
compositie. Wél hoor je ‘het spel van duurzaamheid en 

vergankelijkheid, beweging en stemmingswisselingen, 
de logica van het onverwachte’. Voortdurend wordt de 
stilte onderbroken door plotseling aanzwellende en 
weer wegebbende clusters van elektronische klanken 
en fluitende tonen, die een gevoel van vervreemding in 
de luisteraar oproepen. Dit is geen landschap waarin we 
ons behaaglijk kunnen terugtrekken en waarop we onze 
eigen menselijke emoties kunnen projecteren, zoals het 
weelderige platteland van Vivaldi, Beethoven en Liszt.

Bedreiging
Deze sfeer van vervreemding beklijft als ik andere 
modernistische natuurverklankingen beluister, zoals 

het psychedelische Neiges (1998) voor 8 of 12 
cello’s van de Finse componiste Kaija Saariaho. 
Op sommige momenten snijden en snerpen 
de cello’s alsof ze elektrische gitaren zijn, en 
samen creëren de hoge, pulserende, piepende 
en krassende klanken in dit muziekstuk het 
beeld van een ijsgrot vol oogverblindend witte 
schitteringen. Ik moet denken aan Het ijspaleis 
van Tarjei Vesaas, een Noorse roman over een 
vreemde, angstaanjagende wereld waarin een 
jong meisje nieuwsgierig een kijkje neemt 
en zich met open mond laaft aan ‘allerlei 
schuine stralen en lichtbundels, wonderlijke 
rozen, ijsrozen en ijspracht’, maar waar ze 
zich tegelijk opgejaagd voelt door de snijdende 
kou die haar de levenswarmte dreigt te 
ontnemen. ‘Dit was het huis van de kou. Alles 
was keihard ijs. Alles was vreemd.’ Vooral het 
ingetogen slotstuk van Saariaho’s compositie, 
getiteld Fleurs de neige, is betoverend, maar 
boven alles beklijven de onmenselijkheid en 
unheimlichkeit van deze vervaarlijke plek, 
waar ik als nietig mensje niets te zoeken heb.

Dat wij mensen de natuur in toenemende 
mate als een bedreigende plek ervaren, 
heeft sterk te maken met het gevaar dat 
wij zélf voor de natuur vormen. Hoe meer 
we de wereld immers te lijf gaan met onze 
verwoestende machines en onstilbare zucht 
naar grondstoffen, hoe meer overstromingen, 
vergiftiging en oververhitting het leven op 
aarde beginnen te bedreigen. In zijn tweede 
vioolsonate, getiteld Mount Ida (2019), 
verklankt de Turkse componist Fazil Say de 
enorme schade die een Canadese firma heeft 
toegebracht aan de eeuwenoude Berg Ida in 
zijn thuisland, die al genoemd wordt door 
Homerus en Vergilius, maar waar omwille 
van de goudwinning inmiddels tienduizenden 
bomen zijn gekapt en het grondwater is 
vergiftigd. De openingsmaten van het eerste 
deel, Decimation of Nature, maken met 
hamerende pianoklanken de Canadese boor- 
en zaagmachines hoorbaar, terwijl het tweede 
deel, Wounded Bird, met zeer hoge viooltonen 
het hartverscheurende gekwetter en de 
laatste stuiptrekkingen van een vergiftigd 
vogeltje verklankt. Het laatste deel, Rite of 
Hope, verwijst naar het enige waarop Say 
zijn hoop voor de toekomst heeft gevestigd: 
natuurliefhebbende gewone mensen, die 
gezamenlijk in opstand komen tegen het 
verwoestende geweld. De muziek in dit deel 
is swingend, energiek en jazzy; het gestorven 
vogeltje kwettert weer.

mu—ziek 
- 

C
laude M

onet, Im
pression, soleil levant, 1872

IJsgrotten op IJsland

Protest tegen goudw
inning in het Idagebergte, Kreta, 2019

Jakob Philipp H
ackertFlußlandschaft, 1778


