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HyH VAN SV, HyPER lINKE CHuNKS

27 BEDRIJVEN uit de provincie antwerpen kregen in oktober 2002 een 
hefboomkrediet van Vlaams Minister van tewerkstelling renaat Landuyt; 
een opera telt doorgaans 3 bedrijven, een Grand opéra 4 à 5; elk operabe-
drijf belichaamt het klassieke drama ideaal van eenheid van tijd, plaats en 
handeling; elk operabedrijf past zijn strategie en zo nodig zijn product aan 
de wensen van de aandeelhouders aan, bijvoorbeeld door opera en ballet 
in een gemeenschappelijke structuur onder te brengen; in hYh zijn 27 
bedrijven het equivalent van de omgang met nieuwe media: snel, springe-
rig, multimediaal, gericht op korte maar krachtige effecten; klik hier als je 
na enkele klik hier seconden of minuten je aandacht klik hier voelt verslap-
pen; nieuwe ervaringen ontstaan uit de associatieve opeenstapeling van 
random elementen

OPERA APERTA, titel van een boek uit 1962 geschreven door Umberto 
eco, met daarin hoofdstukken als openheid/informatie/communicatie, 
open werk in de beeldende kunsten, toeval en verhaal: televisie en es-
thetica, Vorm als sociaal engagement; in een open werk zijn inhoud en/of 
vorm variabel, elke uitvoering is anders; pps = publiek private samenwer-
king of publiek en performers als scheppers

REFERENTIES (bijvoorbeeld richard iii, avatar, auber, sharp, diY, ringtone, 
…), een multiple choice vraag met als mogelijke antwoorden eruditie – 
digital born – intellectualisme – modernisme – vrije associatie – surrea-
lisme – techno nerd – pedanterie – postmodernisme – aleatoriek – whizz 
kids – elitaire snoeverij – bewustzijnsverruiming via overkill aan indrukken 
– kennis is macht

198 METHODS OF NON-VIOlENT ACTION worden voorgesteld in deel 
2 van ‘the politics of non-Violent action’, door politiek(e) wetenschapper 
Gene sharp in 1973 gepubliceerd bij porter sargent publishers in Boston; 
enkele voorbeelden: symbolic lights (methode 24), symbolic sounds (28),  
humorous skits and pranks (35), performances of plays and music (36), 
singing (37), Quickie walkout (lightening strike) (98), establishment strike 
(105), Literature and speeches advocating resistance (122), refusal to 
dissolve existing institutions (132), civil disobedience of ‘illegitimate’ laws 
(141), nonviolent raids (168), establishing new social patterns (174), Guerilla 
theatre (178)

‘lA MuETTE DE PORTICI’, Grand opéra van daniel-François-esprit 
auber uit 1828; de aria ‘amour sacré de la patrie’ (bekijk hier de repetitie 

‘HOlD yOuR HORSES’ Zweedse countryband; paardrijlessen voor an-
dersvaliden; bekende Frans-amerikaanse popgroep (videoclip hit 70 Mil-
lion klik hier); online shop voor ruiterbenodigdheden; engelse uitdrukking 
die gebruikt wordt om een persoon die wat te hard van stapel ‘loopt’ wat 
in te ‘tomen’, vaak in combinatie met ‘You haven’t thought about this yet’, 
of ‘We’re almost there’; met andere woorden: how do wadin; antilochus, je 
rijdt roekeloos, kom, toom je paarden in (ilias, boek 23, lijnen 423-429)

Hom. Il. 23.426:

jAntivloc, ajfradevw iJppavzeai: ajll a[nec i{ppou

SV samenwerkende Vennootschap, coöperatie in vennootschapsvorm 
bestaande uit minimum 3 vennoten, het kapitaal van een sV bestaat uit 
een vast en variabel deel; in sommige bedrijfsomgevingen een eufemis-
me; metafoor voor een kunstenaarscollectief dat gedurende een afgeba-
kende periode aan een productie werkt; verzameling van coöperatieve 
inbrengen met ceo die de teugels nu eens viert, dan weer aanspant; serge 
Verstockt, fysiek persoon; sV is de ceo van deze sV, hij stelt dingen samen 
(com-ponit); vervluchtigt als artistiek individu (de Kunstenaar, het Werk) door 
complete immersie in het nu-moment, het virtuele en het collectief

GRAND OPéRA dubbele spin-off, eerst van de Franse revolutie, daarna 
van de restauratie en het second empire; Giacomo Meyerbeer ‘Les 
huguenots’ (1836) met de eerste basklarinetsolo in de operaliteratuur, ‘Le 
prophète’ (1849), klik hier voor libretto, klik hier voor youtube-clip Kronings-
mars, klik hier voor een biografie van pauline Viardot die de rol van Fidès 
creëerde; works deriving their energy from large-scale conflicts – not just 
of individuals but of whole national or religious groups – that are frozen 
at climactic moments into striking, massed tableaux in which all possible 
aural and visual forces – soloists, chorus, orchestra, ballet, costumes, sce-
nery – contribute to achieve a maximum effect (the harvard dictionary of 
Music, cambridge 2003, p. 588)

TRASH afval; diffamatie van het opera instituut in de combinatie Grand 
opéra de trash; muziekgenre gekenmerkt door gebruik van zeer luide 
klankvolumes en ongepolijst materiaal; album van alice cooper, download 
hier de hitsige hitsingle ‘poison’; manga van sanami Matoh; videogame 
dat tot 32 simultane spelers toelaat; synoniem voor recycle Bin, Waste 
Basket, laat toe ongewenste bestanden te verwijderen (even vertalen: 
files te deleten)



van deze aria door het nationaal orkest van België) zou in augustus 1830 
tijdens een uitvoering in de Muntschouwburg tot oproer leiden, oproer dat 
uiteindelijk uitmondde in het ontstaan van België; methode 199 tussen de 
verkiezingen van 2012 en 2014.

VAN A OF VAN MA, in een stad die niet langer van a is zijn o.m. sociaal 
zwakkeren, kunstenaars en kritische denkers kwetsbaar, en op termijn 
allemaal vreemdelingen die extra taksen moeten betalen.

RINGTONES geven een inkomend gesprek of bericht aan op een (mobie-
le) telefoon; storend geluid in bepaalde sociale contexten, zoals klassieke 
muziekuitvoeringen; bezitters van een smartphone kunnen een belgeluid 
naar keuze opladen uit klankbibliotheken als itunes of op websites als 
www.champdaction.be; middel om (de machines van) toeschouwers te 
betrekken bij de uitvoering van hYh; wie geen smartphone heeft of op 
facebook zit, doet niet mee: sociale uitsluiting loert om de hoek, wie niet 
liket is een lijk

Mark Delaere

HOlD yOuR HORSES

Met ‘de stomme van portici’ schreef daniel auber in 1828 de eerste 
‘grand opéra’ uit de muziekgeschiedenis. het werk geniet vandaag vooral 
bekendheid omdat een opvoering ervan op 25 augustus 1830 in de Munt-
schouwburg te Brussel de gemoederen van de toeschouwers zo sterk in 
beweging bracht, dat er anti-hollandse rellen uitbraken die tot de Belgi-
sche revolutie zouden leiden. de vlam sloeg vooral in de pan bij het patri-
ottische duet ‘amour sacrée de la patrie’. “Zelden stond een kunstwerk in 
nauwer verband met een wereld-evenement”, schreef richard Wagner in 
zijn ‘erinnerungen an auber’. Kan en wil een componist vandaag met een 
nieuwe opera nog een dergelijke maatschappelijke relevantie bereiken, 
laat staan een omwenteling teweeg brengen? het is slechts één van de 
vele vragen die serge Verstockt en champdaction zich in hun opera ‘hold 
Your horses’ stellen. 

de ‘grand opéra’ bezong de waarden van de 19de eeuwse bourgeoisie 
in voorstellingen die gekenmerkt werden door virtuoos gezang en spec-
taculaire toneel- en orkesteffecten. Welk groot verhaal kan een opera in 
onze ‘postheroïsche’ tijd uitdragen, een tijd waarin het neoliberalisme de 
laatste overheersende ideologie lijkt geworden te zijn en de catastrofale 
ecologische, economische en politieke gevolgen van deze ontwikke-
ling overal zichtbaar zijn. “de nieuwe norm heet efficiëntie”, schrijft paul 
Verhaeghe in zijn recente boek identiteit, “het doel is materiële winst en de 
daarbij horende deugd is – hebzucht”. Vooruitgang betekent enkel “meer 
succes, meer winst, meer financiële macht” en we rennen maar door, 
vooruit… met de oogkleppen van de boerenpaarden die serge Verstockt in 
de binnentuin van desingel laat lopen. 

hold your horses! Wacht eens even. Volgens de duitse filosoof peter 
sloterdijk is het enige feit van universele ethische betekenis in de gefrag-
menteerde actuele wereld dit alomtegenwoordige groeiende inzicht: ‘zo 
kan het niet verder!’. 

de Franse ‘grand opéra’ werd bepaald door regels en conventies. Zo 
moest de tweede act steevast een weelderig ballet bevatten. toen Wag-
ner zijn ‘tannhäuser’ in de parijse opéra liet opvoeren brak een van de 
grootste schandalen uit de muziekgeschiedenis uit: de componist had het 
aangedurfd zijn ballet in de eerste act te plaatsen, meteen na de ouver-
ture. in die val wil serge Verstockt alvast niet trappen en hij verzekert ons 
dat de balletten van hold Your horses nog lang zullen nazinderen!



in hold Your horses lappen Verstockt en champdaction alle conventies 
en regels vrolijk aan hun laars. ongehoorzaamheid - in eerste instantie te-
gen zichzelf en tegen de opera – bepaalt de vorm van hun ‘grand opéra de 
trash’. civil disobedience is er het centrale thema van. de virtualiteit die 
eigen is aan het operagenre vermengt zich met de realiteit van de wereld-
wijde protesten en opstanden die sinds de laatste twee jaren het nieuws 
domineren. de arabische Lente begon niet met een opera-uitvoering 
maar met de wanhopige zelfverbranding van een jonge straathandelaar. 
hold Your horses kan geen eenduidige antwoorden formuleren. net als 
de titelfiguur uit de stomme van portici zingen de meeste personages er 
niet, tenzij ze zoals de Japanse hatsune Miku enkel in de virtualiteit van 
het internet bestaan. ‘hold Your horses’ stelt wel vragen. Wat is de eco-
logische voetafdruk van een nieuwe opera? hoe maak ik met zo weinig 
mogelijk geld een grand opéra?

de ‘grand opéra’, die volgens de conventie steevast uit vijf bedrijven 
moest bestaan, explodeert in hold Your horses tot een ‘grand opéra 
aperta’ in 27 actes en entractes. net als in het ‘schuim’ dat peter
sloterdijk in het laatste deel van zijn sferen-trilogie als metafoor hanteert 
voor onze fragmentarische, gemondialiseerde en gedigitaliseerde samen-
leving, worden in hold Your horses de grenzen tussen centrum en perife-
rie geherdefinieerd. het onderscheid tussen actes en entractes vervaagt, 
tussen virtualiteit en realiteit, toeschouwer en uitvoerder, tussen techniek 
en ecologie ook, binnen en buiten, aardse lichamelijkheid en utopische 
abstractie, ernst en trash. schuim staat volgens sloterdijk voor het toeval-
lige, het grillige, kortstondige, vage, vergankelijke en atmosferische. “het 
leven speelt zich af op in elkaar geschoven, simultane podia”, schrijft de 
duitse filosoof, “het produceert zichzelf in een netwerk van werkplaatsen. 
(…) het schuim biedt onderdak aan dromers en agitatoren. daar zal je de 
volwassenen, de serieuzen, de gepast handelenden nooit aantreffen. Wie 
is volwassen? hij die weigert houvast te zoeken in het onhoudbare.” het 
breekbare vormt de kwintessens van de werkelijkheid, net als het zwe-
vende, het fragiele en het onherhaalbare. 

omdat ook begin en eind vervagen in de ‘grand opéra aperta’, lijken de 
ouvertures mekaar op te volgen. reeds vorig jaar begon de voorstelling 
bijna ongemerkt met performances in de fietserstunnel onder de schelde 
aan petroleum Zuid in antwerpen. de tunnelconcerten zijn ondertussen al 
een tijdje op internet te zien. in desingel grazen vanaf tien dagen voor de 
première enkele boerenpaarden op de binnentuin, waarvan de opnames 

via streaming op het web en in de gangen van desingel te volgen zijn. en 
net als bij de beruchte Brusselse opvoering van de stomme van portici in 
augustus 1830 zou het wel eens kunnen dat het opgehitste publiek reeds 
voor het eind van de voorstelling de straat wordt opgestuurd. 

Jan Vandenhouwe



198 METHODS OF
NONVIOlENT ACTION
GENE SHARP © PORTER SARGENT PuBlISHERS, 1973
These methods were compiled by Dr. Gene Sharp and first published in his 1973 
book, ‘The Politics of Nonviolent Action’, Vol. 2: ‘The Methods of Nonviolent Action’. 
(Boston: Porter Sargent Publishers, 1973). The book outlines each method and 
gives information about its historical use.

the Methods oF nonVioLent 
protest and persUasion
FORMAl STATEMENTS
1. public speeches
2. Letters of opposition or support
3. declarations by organizations and institutions
4. signed public statements
5. declarations of indictment and intention
6. Group or mass petitions

COMMuNICATIONS wITH A wIDER AuDIENCE
7. slogans, caricatures, and symbols
8. Banners, posters, and displayed communications
9. Leaflets, pamphlets, and books
10. newspapers and journals
11. records, radio, and television
12. skywriting and earthwriting

GROuP REPRESENTATIONS
13. deputations
14. Mock awards
15. Group lobbying
16. picketing
17. Mock elections

SyMBOlIC PuBlIC ACTS
18. displays of flags and symbolic colors
19. Wearing of symbols
20. prayer and worship
21. delivering symbolic objects
22. protest disrobings
23. destruction of own property



24. Symbolic lights
25. Displays of portraits
26. Paint as protest
27. New signs and names
28. Symbolic sounds
29. Symbolic reclamations
30. Rude gestures

Pressures on IndIvIduals
31. “Haunting” officials
32. Taunting officials
33. Fraternization
34. Vigils

drama and musIc
35. Humorous skits and pranks
36. Performances of plays and music
37. Singing

ProcessIons
38. Marches
39. Parades
40. Religious processions
41. Pilgrimages
42. Motorcades

HonorIng tHe dead
43. Political mourning
44. Mock funerals
45. Demonstrative funerals
46. Homage at burial places

PublIc assemblIes
47. Assemblies of protest or support
48. Protest meetings
49. Camouflaged meetings of protest
50. Teach-ins

WItHdraWal and renuncIatIon
51. Walk-outs
52. Silence
53. Renouncing honors
54. Turning one’s back

THE METHODS OF SOCIAL 
NONCOOPERATION
 
Ostracism Of PersOns
55. Social boycott
56. Selective social boycott
57. Lysistratic nonaction
58. Excommunication
59. Interdict

nOncOOPeratiOn with sOcial events, custOms, and 
institutiOns
60. Suspension of social and sports activities
61. Boycott of social affairs
62. Student strike
63. Social disobedience
64. Withdrawal from social institutions

withdrawal frOm the sOcial system
65. Stay-at-home
66. Total personal noncooperation
67. “Flight” of workers
68. Sanctuary
69. Collective disappearance
70. Protest emigration (hijrat)

THE METHODS OF ECONOMIC 
NONCOOPERATION:
(1) ECONOMIC BOYCOTTS
 
actiOns by cOnsumers
71. Consumers’ boycott
72. Nonconsumption of boycotted goods
73. Policy of austerity
74. Rent withholding
75. Refusal to rent
76. National consumers’ boycott
77. International consumers’ boycott

actiOn by wOrkers and PrOducers
78. Workmen’s boycott
79. Producers’ boycott



ACTION By MIDDlEMEN
80. suppliers’ and handlers’ boycott
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ACTION By OwNERS AND MANAGEMENT
81. traders’ boycott
82. refusal to let or sell property
83. Lockout
84. refusal of industrial assistance
85. Merchants’ “general strike”

ACTION By HOlDERS OF FINANCIAl RESOuRCES
86. Withdrawal of bank deposits
87. refusal to pay fees, dues, and assessments
88. refusal to pay debts or interest
89. severance of funds and credit
90. revenue refusal
91. refusal of a government’s money

ACTION By GOVERNMENTS
92. domestic embargo
93. Blacklisting of traders
94. international sellers’ embargo
95. international buyers’ embargo
96. international trade embargo

the Methods oF econoMic 
noncooperation:
(2)the striKe
 
SyMBOlIC STRIKES
97. protest strike
98. Quickie walkout (lightning strike)

AGRICulTuRAl STRIKES
99. peasant strike
100. Farm Workers’ strike

STRIKES By SPECIAl GROuPS
101. refusal of impressed labor
102. prisoners’ strike
103. craft strike
104. professional strike

ORDINARy INDuSTRIAl STRIKES
105. establishment strike
106. industry strike
107. sympathetic strike

RESTRICTED STRIKES
108. detailed strike
109. Bumper strike
110. slowdown strike
111. Working-to-rule strike
112. reporting “sick” (sick-in)
113. strike by resignation
114. Limited strike
115. selective strike

MulTI-INDuSTRy STRIKES
116. Generalized strike
117. General strike

COMBINATION OF STRIKES AND ECONOMIC ClOSuRES 
118. hartal
119. economic shutdown



the Methods oF poLiticaL 
noncooperation
 
REJECTION OF AuTHORITy
120. Withholding or withdrawal of allegiance
121. refusal of public support
122. Literature and speeches advocating resistance

CITIZENS’ NONCOOPERATION wITH GOVERNMENT
123. Boycott of legislative bodies
124. Boycott of elections
125. Boycott of government employment and positions
126. Boycott of government depts., agencies, and other bodies
127. Withdrawal from government educational institutions
128. Boycott of government-supported organizations
129. refusal of assistance to enforcement agents
130. removal of own signs and placemarks
131. refusal to accept appointed officials
132. refusal to dissolve existing institutions

CITIZENS’ AlTERNATIVES TO OBEDIENCE
133. reluctant and slow compliance
134. nonobedience in absence of direct supervision
135. popular nonobedience
136. disguised disobedience
137. refusal of an assemblage or meeting to disperse
138. sitdown
139. noncooperation with conscription and deportation
140. hiding, escape, and false identities
141. civil disobedience of “illegitimate” laws

ACTION By GOVERNMENT PERSONNEl
142. selective refusal of assistance by government aides
143. Blocking of lines of command and information
144. stalling and obstruction
145. General administrative noncooperation
146. Judicial noncooperation
147. deliberate inefficiency and selective noncooperation by enforcement 
agents
148. Mutiny

DOMESTIC GOVERNMENTAl ACTION
149. Quasi-legal evasions and delays
150. noncooperation by constituent governmental units

INTERNATIONAl GOVERNMENTAl ACTION
151. changes in diplomatic and other representations
152. delay and cancellation of diplomatic events
153. Withholding of diplomatic recognition
154. severance of diplomatic relations
155. Withdrawal from international organizations
156. refusal of membership in international bodies
157. expulsion from international organizations

the Methods oF nonVioLent 
interVention
 
PSyCHOlOGICAl INTERVENTION
158. self-exposure to the elements
159. the fast
a) Fast of moral pressure
b) hunger strike
c) satyagrahic fast
160. reverse trial
161. nonviolent harassment

PHySICAl INTERVENTION
162. sit-in
163. stand-in
164. ride-in
165. Wade-in
166. Mill-in
167. pray-in
168. nonviolent raids
169. nonviolent air raids
170. nonviolent invasion
171. nonviolent interjection
172. nonviolent obstruction
173. nonviolent occupation

SOCIAl INTERVENTION
174. establishing new social patterns
175. overloading of facilities
176. stall-in
177. speak-in
178. Guerrilla theater
179. alternative social institutions
180. alternative communication system



ECONOMIC INTERVENTION
181. reverse strike
182. stay-in strike
183. nonviolent land seizure
184. defiance of blockades
185. politically motivated counterfeiting
186. preclusive purchasing
187. seizure of assets
188. dumping
189. selective patronage
190. alternative markets
191. alternative transportation systems
192. alternative economic institutions

POlITICAl INTERVENTION
193. overloading of administrative systems
194. disclosing identities of secret agents
195. seeking imprisonment
196. civil disobedience of “neutral” laws
197. Work-on without collaboration
198. dual sovereignty and parallel government



GRAND OPERA
from wikipedia, the free encyclopedia
(deze tekst komt oorspronkelijk van het wikipedia artikel Grand opera; deze tekst is 
beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen)

Grand opera is a genre of 19th-century opera generally in four or five acts, 
characterised by large-scale casts and orchestras, and (in their original 
productions) lavish and spectacular design and stage effects, normally 
with plots based on or around dramatic historic events. the term is 
particularly applied (sometimes specifically using in its French language 
equivalent grand opéra, pronounced: [ɡʁɑ̃t_ɔpeˈʁa]) to certain producti-
ons of the paris opéra from the late 1820s to around 1850; ‘grand opéra’ 
has sometimes been used to denote the paris opéra itself.
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ENTR’ACTE
van wikipedia, de vrije encyclopedie
(deze tekst komt oorspronkelijk van het wikipedia artikel Entr’acte; deze tekst is 
beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen)

een entr’acte (uit het Frans: entre=tussen, acte=spel, akte) is een tus-
senspel, een onderdeel van een toneelvoorstelling, opera of operette dat 
tussen de gewone bedrijven wordt opgevoerd. 
de functie van een entr’acte kan meerledig zijn, bijvoorbeeld:
- tijd creëren om een changement op het podium uit te voeren
- een voorstelling in kortere spanningsbogen opbreken
- een pauze inlassen in de verhaallijn
- tijd maken voor omkleden van de spelers
- een illustratie van een deel van de voorstelling (bijvoorbeeld een ballet).
- de spelers en/of zangers even laten uitrusten
een entr’acte wordt doorgaans door het begeleidend ensemble of orkest 
uitgevoerd en heeft meestal een puur instrumentaal karakter.
entr-acte is ook de naam van een kwartet uit het antwerpse gespeciali-
seerd in Weense muziek, operette en licht klassieke muziek. het ensemble 
bestaat uit piano, cello, dwarsfluit en viool.

BAllET IN GRAND OPERA
from wikipedia, the free encyclopedia
(deze tekst komt oorspronkelijk van het wikipedia artikel Ballet in grand opera; 
deze tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/
Gelijk delen)

a notable feature of grand opera as it developed in paris through the 
1830s was the presence of a lavish ballet, to appear at or near the begin-
ning of its second act. this was required, not for aesthetic reasons, but 
to satisfy the demands of the opera’s wealthy and aristocratic patrons, 
many of whom were more interested in the dancers themselves than in 
the opera, and did not want their regular meal-times disturbed. the bal-
let therefore became an important element in the social prestige of the 
opéra. composers who did not comply with this tradition might suffer as 
a consequence, as did richard Wagner with his attempt to stage a revised 
tannhäuser as a grand opera in paris in 1861, which had to be withdrawn 
after three performances, partly because the ballet was in act 1.

DE STOMME VAN PORTICI
van wikipedia, de vrije encyclopedie
(deze tekst komt oorspronkelijk van het wikipedia artikel De Stomme van Portici; 
deze tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/
Gelijk delen)

de stomme van portici (La Muette de portici) is een opera in vijf bedrijven 
gecomponeerd door de Franse toondichter daniel François esprit auber 
(1782-1871) op een libretto van august eugène scribe (1791-1861), dat weer 
op een tekst van Germain delavigne berust. het stuk werd voor het eerst 
in 1828 opgevoerd in de opéra in parijs. de stomme van portici was in de 
negentiende eeuw bijzonder populair maar verdween later van het reper-
toire. dat het werk nog steeds een zekere bekendheid geniet, is groten-
deels te danken aan het feit dat een opvoering ervan op 25 augustus 1830 
in de Muntschouwburg te Brussel de gemoederen van de toeschouwers 
zo sterk in beweging bracht, dat er anti-hollandse rellen uitbraken die 
tot de Belgische revolutie zouden leiden. de opera-uitvoering werd nota 
bene gegeven ter viering van de 58e verjaardag van koning Willem i.
het moment waarop tijdens de uitvoering in 1830 de vlam in de pan sloeg, 
was toen er een aria werd gezongen op de volgende tekst:

“Amour sacré de la patrie,
Rends-nous l’audace et la fierté;
A mon pays je dois la vie.
Il me devra sa liberté.”

Vertaling:
“Heilige liefde voor het vaderland,
Geef ons de moed en trots;
Aan mijn land dank ik mijn leven.
Hij is me mijn vrijheid verschuldigd.”



de stomme van portici is om nog een reden van belang: deze opera wordt 
wel gezien als de eerste echte Grand opéra, een operagenre in parijs dat 
vooral populair zou worden dankzij Giacomo Meyerbeer. 
een bijzonderheid aan de opera is verder dat de hoofdfiguur stom is en 
dus gedurende de hele opera geen noot zingt. in plaats daarvan danst zij 
en maakt veel gebaren met haar armen.
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HATSuNE MIKu
from wikipedia, the free encyclopedia
(deze tekst komt oorspronkelijk van het wikipedia artikel Hatsune Miku; deze tekst 
is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk 
delen)

hatsune Miku (初音ミク) is a singing synthesizer application with a huma-
noid persona, developed by crypton Future Media. it uses Yamaha cor-
poration’s Vocaloid 2 and Vocaloid 3 synthesizing technology. the name 
of the character comes from merging the Japanese words for first (初 
hatsu), sound (音 ne) and future (Miku (ミク) sounds like a nanori reading 
of future, 未来, normally read as “mirai”), referring to her position as the 
first of crypton’s “character Vocal series”. she was the second Vocaloid 
sold using the Vocaloid 2 engine, and the first Japanese Vocaloid to use 
the Japanese version of the Vocaloid 2 engine. her voice is sampled from 
Japanese voice actress, saki Fujita. hatsune Miku has performed at her 
concerts onstage as an animated projection. hatsune Miku is portrayed to 
be a 16-year-old girl with long light teal pigtails.

ANTON wEBERN
van wikipedia, de vrije encyclopedie
(deze tekst komt oorspronkelijk van het wikipedia artikel Anton webern; deze tekst is 
beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen)

anton Friedrich von Webern (Wenen, 3 december 1883 – Mittersill, 15 sep-
tember 1945) was een oostenrijks componist en als leerling van arnold 
schönberg lid van de tweede Weense school. als zeer vooruitstrevend 
componist is zijn invloed op met name de naoorlogse avant-garde nauwe-
lijks te overschatten.

lEVEN
na een deel van zijn leven in Graz en Klagenfurt gewoond te hebben ging 
Webern in 1902 muziekwetenschap studeren aan de Weense universi-
teit, bij Guido adler. in 1906 al promoveerde hij op een dissertatie over de 
renaissancecomponist heinrich isaac. de strikte manier van componeren 
en de virtuoze verschijningsvormen van polyfonie in diens muziek (en die 
van zijn tijdgenoten) zouden later zijn eigen werk diepgaand beïnvloeden. 
compositie leerde hij bij arnold schönberg, en in 1908, toen zijn leermees-
ter de atonaliteit al bereikt had, durfde hij zijn werken voor het eerst van 
opusnummers te voorzien: opus 1 is een passacaglia.
omdat zijn werk weinig gewaardeerd werd voorzag hij in zijn levenson-
derhoud als dirigent. Uitvoeringen van zijn eigen terughoudende, minimale 
composities vielen echter niet op, zoals dat bij schönberg en alban Berg 
wel het geval was. dat kwam hem goed uit bij de anschluss in 1938. hoe-
wel de publicatie en uitvoering van zijn als entartet bestempelde muziek 
meteen verboden werd, werd hij niet vervolgd en kon hij in oostenrijk 
blijven wonen. in 1945 verhuisde hij naar salzburg. Zijn onnatuurlijke dood 
is befaamd: hij ging buiten staan roken om zijn kleinkinderen niet te storen. 
Zodra hij echter zijn eerste trekje had genomen, werd hij door een ameri-
kaanse legerkok, raymond norwood Bell, per vergissing neergeschoten, 
vanwege het verbod op licht en vuur. de per abuis gepleegde moord 
bracht de legerkok zo van streek dat hij, eenmaal terug in amerika, zich 
moest laten opnemen in een psychiatrische kliniek, alwaar hij zich vijf jaar 
later zelf een kogel door het hoofd joeg.



STIJl
opus 1 en 2 zijn nog duidelijk tonale werken, maar al vrij snel pikte Webern 
de vrije atonaliteit op van zijn leermeester. de werken uit die periode 
zijn vaak ultrakort, net zoals bij schönberg het geval was. een drama als 
erwartung heeft hij echter nooit geschreven.
Vanaf op. 17 (1925) is zijn werk in het twaalftoonssysteem geschreven. de 
overgang van vrije atonaliteit naar dodecafonie is in het werk van Webern 
een zeer wezenlijke: anders dan bij schönberg en Berg veranderde zijn 
stijl van componeren er radicaal door. de twaalftoonsrij is werkelijk de 
kern van het werk, die eindeloos contrapuntisch, canonisch en anderszins 
wordt bewerkt. de reeks bestaat vaak uit vier cellen van drie tonen die 
afzonderlijk gemanipuleerd worden en die wel eens elkaars getranspo-
neerde kreeft of omkering zijn. d-f-fis—b-bes-gis—cis-c-a—es-e-g is bij-
voorbeeld een twaalftoonsrij die van Webern had kunnen zijn: het derde 
blokje van drie is de kreeft van het eerste blokje, het vierde blokje is er de 
omkeringskreeft van. de variatie was een van zijn favoriete compositie-
vormen, naast de canon.
Wat, behalve de ongelofelijke strengheid, verder opvalt aan zijn werk, is de 
beknoptheid waarmee hij schreef. als dirigent had hij dagelijks te maken 
met de kosmisch vormgegeven meesterwerken van Bruckner en Mahler, 
maar de enige symfonie die hij zelf heeft geschreven duurt niet langer dan 
tien minuten. Zijn totale gepubliceerde werk kan op één avond worden 
uitgevoerd.
Zijn doorbraak kwam pas na zijn dood, toen pierre Boulez, pionier van de 
seriële muziek, hem prees om de strikte manier waarop hij het twaalf-
toonssysteem toepaste, iets waar schönberg hem juist om gekritiseerd 
had. Mensen van buiten de seriële wereld hebben zijn muziek vaak steriel 
en kil genoemd. Zelf vond hij echter dat zijn muziek goed in de duitse 
muziektraditie paste en zeer beladen met emoties was.

lIJST VAN COMPOSITIES / OPuS NuMMERS
op. 01: - passacaglia voor orkest
op. 02: - “entflieht auf Leichten Känen” (lied)
op. 03: - 5 George liederen
op. 04: - 5 George liederen
op. 05: - 5 bewegingen voor strijkkwartet
op. 06: - 6 stukken voor orkest
op. 07: - 4 stukken voor viool en piano
op. 08: - 2 rilke liederen
op. 09: - 6 bagatellen voor strijkkwartet
op. 10: - 5 orkeststukken
op. 11: - 3 stukken voor cello en piano
op. 12: - 4 liederen
op. 13: - 4 liederen
op. 14: - 6 liederen
op. 15: - 5 liederen
op. 16: - 5 canons
op. 17: - 3 volksteksten
op. 18: - 3 liederen
op. 19: - 2 liederen
op. 20: - strijktrio
op. 21: - symfonie
op. 22: - Kwartet
op. 23: - Jone liederen
op. 24: - concert
op. 25: - Jone liederen
op. 26: - “das augenlicht” (voor kamerorkest en koor)
op. 27: - Variaties voor piano
op. 28: - strijkkwartet
op. 29: - cantate n°1
op. 30: - Variaties voor orkest
op. 31: - cantate n°2



OVERIGE COMPOSITIES (CHRONOlOGISCH)
2 stukken voor cello en piano (1899)
3 gedichten (1899 - 1903)
8 vroege liederen (1901 - 1904)
avenarius liederen (1903 - 1904)
“im sommerwind” voor orkest (1904)
Langzame beweging voor strijkkwartet (1905)
strijkkwartet (1905)
rondo voor strijkkwartet (1906)
Beweging voor piano (1906)
rondo voor piano (1906)
Kwintet voor strijkers en piano (1907)
5 dehmel liederen (1906 - 1908)
4 George liederen (1908 - 1909)
5 bewegingen voor strijkkwartet (1909)
3 stukken voor strijkkwartet (1913)
5 orkeststukken (1913)
3 liederen met orkestbegeleiding (1913 - 1914)
sonate voor cello (1914)
Kinderstuk voor piano (1924)
stuk voor piano (1925)
Beweging voor strijktrio (1925)
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JOHN CAGE
van wikipedia, de vrije encyclopedie
(deze tekst komt oorspronkelijk van het wikipedia artikel John Cage; deze tekst is 
beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen)

Zie ook John cage (personage) voor het gelijknamige personage uit de 
televisieserie ally McBeal.
John Milton cage (Los angeles, 5 september 1912 - new York, 12 augustus 
1992) was een amerikaans avant-gardecomponist; hij was een van de 
grootste vernieuwers van de klassieke muziek uit de 20e eeuw. hij was 
voor de tweede Wereldoorlog bekend door zijn oosters getinte muziek-
werken. na 1950 kwam hij met de radicale toepassing van het toevalsele-
ment in zijn muziek.

BIOGRAFIE
cage werd geboren in Los angeles, in een van oudsher streng christelijke 
familie, maar als zoon van een excentrieke vader. hij hield zich echter niet, 
zoals veel andere componisten, al vroeg intensief bezig met muziek, maar 
had andere, zij het vage, ambities. op school toonde hij zich een goede, 
maar uiterst dwarse leerling. in het tweede jaar van zijn studie brak hij ze 
af om naar europa te gaan, waar hij 18 maanden bleef.
in 1931 kwam hij terug in de Vs, waar hij compositieles nam bij henry 
cowell en arnold schönberg, die hij naar eigen zeggen verafgoodde. 
schönberg over cage: “U bent geen componist maar eerder een uitvin-
der”. toch brak cage, die behoorlijk anti-autoritair was aangelegd, na twee 
jaar zijn studie bij schönberg af. hij ging toen experimentele composities 
schrijven waarin niet melodie en harmonie, maar klankkleur en ritme de 
belangrijkste pijlers waren. hij borduurde in zekere zin voort, waarschijnlijk 
goeddeels onbewust, op het werk van anton Webern en eric satie. ook 
de etnische invloeden, hetzij direct, hetzij indirect door de invloed van zijn 
leermeester cowell, zijn duidelijk te horen. in First construction (in Metal) 
(1939) worden allerlei metalen voorwerpen als muziekinstrument gebruikt, 
en in sonatas and interludes for prepared piano (1946-1948) werden al-
lerlei voorwerpen tussen de snaren van de piano bevestigd om verschil-
lende percussieve geluiden te produceren.

wERK
Zijn grootste doorbraak kwam rond 1950: hij ontdekte het chinese Boek 
van de i ching, dat 64 diagrammen met hexagrammen bevat. dit gebruikte 
hij om at random het materiaal voor zijn composities te bepalen, waarover 
hij niets te zeggen meende te hebben. een vroeg en duidelijk voorbeeld 
is Music of changes 1 uit 1951 voor piano solo. het jaar daarop schreef hij 
4′33′, een werk waarin de uitvoerende gedurende de gegeven tijd zelfs 
helemaal niets hoeft te doen. het hele stuk bestaat uit toevallig aanwe-



zige, niet geregisseerde omgevingsgeluiden. cage’ filosofie werd geluiden 
die van buitenaf komen niet alleen te aanvaarden, maar ook als muziek op 
te nemen.
Vanaf dat moment bezat hij onder avant-gardecomponisten een geres-
pecteerde status, zeker toen hij zijn ideeën over muziek ook in europa, dat 
op dat moment nog in de ban was van het serialisme, ging verkondigen. 
tussen 1939 en 1952 componeerde hij vijf composities die hij imaginary 
landscapes noemde en die tot de eerste live-elektronische muziekcompo-
sities gerekend worden. in compositie nr 4 wendde hij 12 radio’s aan zodat 
door allerlei onbepaalde factoren (of ‘indeterminacy’) en toeval de com-
ponist de controle over hoe de muziek uiteindelijk gaat klinken voor een 
deel verliest. cage heeft hiermee het muzikale concept en ons besef over 
muziek radicaal veranderd.
Latere belangrijke werken waren het pianoconcert (1958), waar hij een gro-
te klankverscheidenheid met een grote vrijheid van uitvoering combineert, 
de cheap imitations (1969), waarin hij bewust bekende gecanoniseerde 
werken overneemt met hier en daar een ander nootje en de hymns and 
Variations (1979), voor het tweehonderdjarig jubileum van de amerikaanse 
grondwet geschreven, waarin hij door met toevalsmanipulaties steeds 
andere noten weg te halen de indruk van steeds een heel nieuw stuk weet 
te wekken.
eén van zijn laatste werken ‘ten’ schreef hij speciaal voor het nederlandse 
ives ensemble.
christian Wolff was voor enige tijd leerling van John cage. sonic Youth 
speelde in 2000 vier van zijn composities op hun cd Goodbye, 20th cen-
tury, een hommage aan moderne klassieke componisten uit de 20e eeuw, 
John cage, Yoko ono, steve reich en christian Wolff.

DIVERSEN
cage was homoseksueel, was nauw bevriend met de choreograaf Merce 
cunningham, en hing het zenboeddhisme - “ik ben boeddhist, maar in new 
York” - en het anarchisme aan.



uit: anarchy, John Cage © John cage, Wesleyan University press 1988
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PyTHAGORAS
van wikipedia, de vrije encyclopedie
(deze tekst komt oorspronkelijk van het wikipedia artikel Pythagoras; deze tekst is 
beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen)

pythagoras (Grieks: Πυθαγόρας) (samos, ca. 572 v.chr. – Metapontum, ca. 
500 v.chr.) was een Grieks wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer. hij 
werd door sommigen als een van de Zeven Wijzen beschouwd.

BIOGRAFIE
pythagoras werd geboren op samos, een van de toen welvarende Griek-
se eilanden in de egeïsche Zee. hij kreeg er van jongs af aan een goede 
opvoeding en opleiding. Volgens de overlevering heeft hij veel reizen ge-
maakt naar egypte en het oosten. hij streefde harmonie en reinheid van 
de ziel na, wat volgens hem bevorderd kon worden door onder andere de 
kennis van getalverhoudingen. deze verhoudingen beheersen volgens zijn 
leer het heelal, zoals ze bijvoorbeeld ook terug te vinden zijn in de muziek. 
pythagoras ontdekte ook de muzikale boventonenreeks met de verhou-
dingen van diverse intervallen, door een gespannen snaar op verschil-
lende punten af te klemmen. hij was een zeer geoefend lyra-speler.
omstreeks 530 v.chr. stichtte pythagoras in croton een school, die ook in 
andere Zuid-italiaanse steden afdelingen vestigde. Bij zijn volgelingen gold 
een volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een houding die in 
de Griekse wereld uitzonderlijk was. pythagoras en zijn aanhangers heb-
ben een belangrijke invloed uitgeoefend op het openbare en het politieke 
leven, maar zijn daarbij ook op krachtig verzet gestuit; tegen het eind van 
zijn leven moest pythagoras croton verlaten en enkele decennia later 
vond een algehele opstand tegen zijn aanhangers plaats.

FIlOSOFIE EN RElIGIE
aristoteles vatte de leer van pythagoras en zijn opvolgers aldus samen:

    de dingen zijn getallen
    de gehele hemel is harmonie en getal

pythagoras was overtuigd van de onsterfelijkheid van de ziel en onder-
wees de reïncarnatie. dat is ook de reden waarom hij geen vlees at; lange 
tijd werden vegetariërs ook wel pythagoreeërs genoemd.
pythagoras’ religieuze voorstellingen waren waarschijnlijk van oosterse, 
indische oorsprong. hij geloofde in zielsverhuizing.
“Volgens deze [voorstellingen] maakt de onsterfelijke ziel van de mens 
een lang louteringsproces door in steeds hernieuwde belichamingen, 
waarbij zij ook de dierlijke gestalte aan kan nemen. in verband daarmee 
staat, evenals in india, het gebod geen dier te doden of te offeren, en 
zich van dierlijk voedsel te onthouden. daar als doel van het leven wordt 



aangezien de ziel door reinheid en vroomheid uit de kringloop der we-
dergeboorten te verlossen, vertoont de pythagoreïsche ethiek met india 
verwante trekken: zelftucht, ingetogenheid, onthouding staan in het mid-
delpunt.” (hans Joachim störig, 1964)
pythagoras combineerde voor het eerst wiskunde met theologie. deze 
combinatie zullen we later tegenkomen bij plato, maar ook bij de middel-
eeuwse theologen, bij Baruch spinoza en bij Leibniz en later tot zelfs bij 
Kant. pythagoras heeft steeds een grote invloed op het denken uitgeoe-
fend.

GETAllENlEER
Befaamd is de getallenleer van de oude pythagoreeërs: zij namen aan dat 
de dingen getallen zijn of erop lijken, of ook wel dat de elementen van de 
dingen ook die van het getal zijn.
het idee dat “mooie” getalverhoudingen iets harmonisch opleveren kon 
pythagoras aantonen met een aangestreken snaar. Wanneer je een snaar 
aanstrijkt en daarna de snaar halveert hoor je twee tonen die heel goed 
samen klinken. Wij zeggen nu dat deze tonen een octaaf verschillen. de 
lengteverhouding 2:3 geeft een kwint, 3:4 geeft een kwart. ook dan zijn de 
tonen ‘consonant’. op basis van gehele verhoudingen is de reine stem-
ming voor een toonladder gedefinieerd: de pythagoreaanse stemming.
de toonladder van pythagoras ziet er als volgt uit:

de tonen E  D  C  B  A  G  F  E
de constructie  2/3  3/4  27/32  8/9  1  9/8  81/64  4/3
snaarlengtes  1  9/8  81/64  4/3  3/2  27/16  243/128  2
toonafstanden  9/8  9/8  256/243  9/8  9/8  9/8  256/243

Voor de pythagoreeërs corresponderen getallen niet alleen met muzikale 
fenomenen, maar ook met begrippen en dergelijke: 4 is gerechtigheid (2 
x 2, gelijk maal gelijk), 5 is huwelijk (eerste verbinding van even (dat wil 
zeggen vrouwelijk) met oneven (dat wil zeggen mannelijk)). het volmaakte 
getal is 10 (1 + 2 + 3 + 4), tetraktus genoemd: deze is bron en oorsprong 
van alle dingen en bevat bijvoorbeeld alle getallen nodig om de voor-
naamste toonverhoudingen te definiëren. de elementen van het getal zijn 
het ‘bepaalde’ en het ‘onbepaalde’, termen die ook met andere gepaarde 
tegendelen (oneven-even, mannelijk-vrouwelijk, goed-kwaad) op één lijn 
gesteld werden.
de oorspronkelijke getallenleer van pythagoras en de zijnen was derhalve 
geen wetenschappelijke wiskunde, maar eerder een toepassing, een 
soort metafysica van het getal; op den duur is echter ook in de school van 
pythagoras, net als op andere plaatsen in de Griekse wereld, wiskunde op 
wetenschappelijke wijze beoefend.
pythagoras stelde zich de getallen voor in bepaalde gedaanten. “hij sprak 

van vierkante en kubusvormige getallen, van langwerpige, driehoekige 
en piramidevormige getallen, enzovoort. Uit de getallenvormen werden 
dan de bewuste figuren opgebouwd. Blijkbaar vatte hij de wereld op als 
bestaande uit atomen, terwijl de lichamen dan waren samengesteld uit 
moleculen, die weer waren opgebouwd uit in verschillende vormen ge-
rangschikte atomen. op deze wijze trachtte hij de wiskunde te maken tot 
de grondslag voor zowel de natuurkunde als voor de esthetica.” (russell, 
1948)
en ook voor de ethiek, zou je kunnen zeggen. pythagoras hechtte weinig 
waarde aan empirisch onderzoek. Wanneer er tussen de verschijnselen 
eenmaal wiskundige relaties waren ontdekt, trok het denken zich terug in 
de sfeer van het ideële. het denken is superieur aan de zintuiglijke waar-
neming. het zuivere weten is gericht op het onstoffelijke, en bevrijdt de 
ziel uit de banden van de zinnelijkheid.
de voornaamste bijdrage van de pythagoreeërs ligt op het gebied van 
de getallenleer, terwijl zij de meetkunde in het algemeen op ‘aritmetische’ 
wijze beoefenden en daardoor onder meer geen raad wisten met het pro-
bleem van de irrationele wortels (zie hieronder bij ‘irrationale getallen’).

KOSMOlOGIE
het is typerend voor pythagoras dat hij deze waarneming heel snel extra-
poleerde naar het heelal. de hemellichamen -ook de aarde- bewegen zich 
in cirkelvormige banen om een centraal vuur. dat vuur zien wij niet, want 
aan de kant van de -kennelijk bolvormige- aarde waar je dat vuur wel zou 
kunnen zien is geen leven mogelijk. de stralen van deze banen verhouden 
zich als de tonen in het octaaf. door hun beweging in deze banen brengen 
de hemellichamen muziek voort, een “hemelse symfonie” of “harmonie 
der sferen.”
het heelal is dus een geordend geheel, een “kosmos”. dit idee van het 
heelal als kosmos zou een belangrijke bron van inspiratie worden.
omdat tien het volmaakte getal was, moest het heelal dus wel uit tien 
hemellichamen bestaan. Met de vijf toen bekende planeten (Mercurius, 
Venus, Mars, Jupiter, saturnus), de zon, de maan, de aarde en het centrale 
vuur kwam men slechts aan het getal negen. dan moest er, recht tegen-
over de aarde, een ‘tegenaarde’ of ‘antichthon’ rond het centrale vuur 
cirkelen. aarde en tegenaarde cirkelden in de kleinste baan; daarna kwam 
de maan, vervolgens de zon, en nog verder de planeten.
archimedes vertelt dat er een volgeling van plato was, aristarchos, die 
aannam dat de aarde niet om een centraal vuur, maar om de zon cirkelde. 
het geschrift waarin aristarchos dit beschreef is helaas verloren gegaan.

STEllING VAN PyTHAGORAS
de stelling van pythagoras is waarschijnlijk de bekendste stelling in de 
wiskunde. ‘Zijn’ stelling was overigens alleen maar nieuw voor de Grieken. 



in Babylonië was het resultaat al veel langer bekend. de stelling zegt iets 
over de relatie tussen de rechthoekszijden en de schuine zijde (hypote-
nusa) van alle rechthoekige driehoeken.
in de rechthoekige driehoek aBc zijn de zijden a en b de rechthoekszij-
den. de zijde c noemen we de schuine zijde of hypotenusa.
de stelling van pythagoras luidt:
“in een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de lengte van de hypo-
tenusa (schuine zijde) gelijk aan de som van de kwadraten van de lengtes 
van de rechthoekszijden.”
anders geformuleerd:  a^{2} + b^{2} = c^{2}

IRRATIONAlE GETAllEN
nog belangrijker dan deze stelling was echter het uitgangspunt van de 
pythagoreeërs dat alles bestaat uit verhoudingen van (gehele) getallen. 
Geleidelijk drong tot hen door dat er met “hun” driehoek iets niet klopte. 
Wanneer de korte zijden ervan even lang zijn lukt het met geen mogelijk-
heid de verhouding tussen de lengte van een korte en van de lange zijde 
in getallen uit te drukken. na lang denken vonden zij bewijs dat dit onmo-
gelijk is. een triomf voor het verstand, een debacle voor een doctrine. 
Met alle macht probeerden zij deze inbreuk geheim te houden. Volgens de 
overlevering is pythagoras’ leerling hippasus, die dit toch bekendmaakte, 
om het leven gebracht.
een ander gevolg was dat de Grieken aan de meetkunde de voorkeur ga-
ven boven de rekenkunde. pas in de zeventiende eeuw, met de komst van 
rené descartes, zouden getallen weer de overhand krijgen...

VERDERE wISKuNDE
een andere belangrijke wiskundige stelling waarvan de ontdekking aan 
pythagoras wordt toegeschreven is de stelling dat in een driehoek de som 
van de drie hoeken altijd gelijk is aan 180°.



Fragment uit Gödel, escher, Bach: een eeuwige gouden band, douglas r. hofstadter, 
vertaald door ronald Jonkers, Uitgeverij contact, 1979, negende druk 2006, p.178-182.



Nee
NeNeNeNe
DEuS EX MACHINA
van wikipedia, de vrije encyclopedie
(deze tekst komt oorspronkelijk van het wikipedia artikel Deus Ex Machina; deze 
tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk 
delen)

deus ex machina (Latijn: “god uit een machine”) is een stijlfiguur waarmee 
men een onverwachte of bovennatuurlijke ontknoping van een verhaal 
aanduidt. Men spreekt van een deus ex machina als de ontwikkeling van 
een verhaal, plotseling en niet logisch voortkomend uit wat eraan vooraf-
ging, door iets of iemand tot een einde wordt gebracht. dat kan variëren 
van het ingrijpen van een goddelijk of bovennatuurlijk personage tot de 
introductie van een wapen met een superkracht. 
de term vindt zijn oorsprong in het klassieke Griekse en romeinse theater 
waar een schrijver een verhaallijn, die niet verder ontwikkeld kon worden, 
vaak oploste door een god ten tonele te voeren. de tekst van het godde-
lijk personage bood de schrijver de gelegenheid de eraan voorafgaande 
dramatische handeling binnen een bespiegelend en moralistisch kader te 
plaatsen en het verhaal op bovennatuurlijke wijze tot een goed of kwaad 
einde te brengen. de ‘wonderbaarlijke verschijning’ doemde op ingenieuze 
wijze met behulp van een toneelmachine op, of werd van bovenaf op de 
speelvloer neergelaten.



There are some who, as we said, both themselves assert that it is 
possible for the same thing to be and not to be, and say that peo-
ple can judge this to be the case. And among others many writers 
about nature use this language. But we have now posited that it is 
impossible for anything at the same time to be and not to be, and 
by this means have shown that this is the most indisputable of all 
principles.-Some indeed demand that even this shall be demonstra-
ted, but this they do through want of education, for not to know of 
what things one should demand demonstration, and of what one 
should not, argues want of education. For it is impossible that there 
should be demonstration of absolutely everything (there would be an 
infinite regress, so that there would still be no demonstration); but 
if there are things of which one should not demand demonstration, 
these persons could not say what principle they maintain to be more 
self-evident than the present one.

We can, however, demonstrate negatively even that this view is 
impossible, if our opponent will only say something; and if he says 
nothing, it is absurd to seek to give an account of our views to one 
who cannot give an account of anything, in so far as he cannot do so. 
For such a man, as such, is from the start no better than a vegetable. 
Now negative demonstration I distinguish from demonstration pro-
per, because in a demonstration one might be thought to be begging 
the question, but if another person is responsible for the assumption 
we shall have negative proof, not demonstration. The starting-point 
for all such arguments is not the demand that our opponent shall say 
that something either is or is not (for this one might perhaps take to 
be a begging of the question), but that he shall say something which 
is significant both for himself and for another; for this is necessary, if 
he really is to say anything. For, if he means nothing, such a man will 
not be capable of reasoning, either with himself or with another. But 
if any one grants this, demonstration will be possible; for we shall al-
ready have something definite. The person responsible for the proof, 
however, is not he who demonstrates but he who listens; for while 
disowning reason he listens to reason. And again he who admits this 
has admitted that something is true apart from demonstration (so 
that not everything will be ‘so and not so’).

uittreksel uit de ‘Metaphysica Gamma’ van Aristoteles.
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