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Zonder voeling
Discussies over de zintuigen werden al in de begintijd van de filosofie
gevoerd, maar de speculaties daarover zijn frustrerend, althans voor
mij, omdat ze doorgaans zo abstract zijn. De natuurlijke wereld kent
geheimen die niet kunnen worden ontsloten zonder na te denken
over je eigen zintuiglijke ervaringen. Ik ga proberen een van deze
geheimen te ontsluieren, die van de tastzin. Daartoe zal ik tot u
spreken als musicus, niet als sociaal filosoof, en me baseren op mijn
leven als cellist die kamermuziek speelt.
Het belangrijkste aan de tastzin van een musicus is dat die zich
verfijnt; hoe vaardiger een musicus wordt, des te gevoeliger worden
zijn vingers. Dit lijkt logisch, maar er zitten een paar verrassende
kanten aan. De geschoolde, sensibele aanraking in de muziek onthult
iets over het verlies van dit talent in het dagelijks leven – een verlies
dat sociale critici met de algemene term 'dematerialisatie' aanduiden.
In het algemeen verwijst dat woord naar de paradox dat de moderne
wereld vol is van materiële zaken om te consumeren en beheerst
wordt door machines voor communicatie en productie, en dat de
gebruikers van deze apparaten ongevoelig zijn geworden voor wat zij
in hun handen houden of met hun vingers aanraken; in het
dagelijks leven zijn we fysiek verdoofd geraakt.
Als u toevallig een ouderwetse marxist bent, heeft u een kant-en-klare
verklaring voor deze dematerialisatie: de consumenten van fysieke
objecten zijn vervreemd van de productie van de voorwerpen die zij
consumeren; zij zijn het fysieke bewustzijn van dingen kwijtgeraakt
doordat zij louter passieve consumenten zijn. Als u een
postmodernist van een ander slag bent, kunt u de voorwerpen zeIf de
schuld geven. U kunt dan zeggen dat de moderne wereld vol is van
simulacra en representaties van voorwerpen, zoals op
computerschermen, en dat deze substituten de fysieke ervaring van
de dingen zelf hebben uitgewist. De verfijnde tastzin van een
musicus suggereert een heel andere manier van denken over
ongevoeligheid en dematerialisatie in het dagelijks leven. De
geschoolde voortbrenging van geluid door de vingers opent waarlijk
filosofische problemen, waarvan ik er drie zal beschrijven: in de
eerste plaats, wat de geschoolde aanraking duidelijk maakt over de
kloof tussen het innerlijke en het uiterlijke leven; in de tweede
plaats, de waarde van weerstand; en tenslotte, de lessen van de
dubbelzinnigheid. Deze schijnbaar abstracte filosofische kwesties
worden manifest in alledaagse activiteiten, van het gebruik van
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computers tot de praktijk van de politiek. De lessen van de tastzin
zijn ook van toepassing op creatieve arbeid op andere terreinen, met
name het visueel ontwerpen, van tekenen tot het maken van
gebouwen. Een musicus die probeert een metalen snaar nauwkeurig
en expressief tegen hout aan te drukken, weet meer over deze grote
kwesties dan hij of zij misschien denkt.

Binnen en buiten
Iedere cellist ontwikkelt de tastzin door technieken als het vibrato
meester te worden. Vibrato is het trillend bewegen van de linkerhand
op een snaar, waardoor een noot wordt gekleurd rond zijn exacte
zuivere toon; bij vibrato verspreiden de geluidsgolven zich als
rimpelingen in het water van een poel waarin een steen is gegooid.
Vibrato begint niet bij het contact tussen de vingertop en de snaar;
het begint verder terug, bij de elleboog. De impuls om de hand in
beweging te brengen begint daar, plant zich voort door de onderarm
naar de handpalm en gaat van daaruit verder naar de vinger.
Er zijn net zoveel soorten vibrato als er cellisten zijn: een
geconcentreerde beweging, zoals die van Janos Starker, en een
vloeiende, zoals die van Pablo Casal. Verschillende soorten vibrato's
kunnen op verschillende manieren worden ingezet. De trillende
klank verleent een modern geluid aan barokmuziek, zoals in de
cellosuites van Bach, die in de tijd van Bach zonder 'gekleurde' noten
werden gespeeld. Bij moderne muziek kan vibrato ons helpen de
halftonen te vinden of het schrappen van afgebakende noten te
verwezenlijken, wat in de muziek van Stockhausen en Elliot Carter
gebruikelijk is.
Vibrato is een fysieke vaardigheid, die rijpt in de loop van de vorming
van een cellist. Om deze beweging te kunnen maken moet de cellist
eerst zuivere noten leren spelen. Als een jonge cellist dat niet kan, zal
de noot, iedere keer dat hij of zij vibrato gebruikt, vals klinken,
waardoor de onnauwkeurigheid wordt benadrukt. Zelfs wanneer we
vibrato benutten om ons toegang te verschaffen tot de hedendaagse
wereld van de halftonen, hebben we een precies tonaal centrum
nodig om op te mikken. Er zijn akoestische redenen voor dit
onderscheid tussen het valse en het vibrerende, die te maken hebben
met de boventonen die door een snaar worden voortgebracht. Maar
in de noodzaak van het treffen van de juiste toonhoogte om goed te
kunnen vibreren ligt een elementaire waarheid besloten: vrijheid
vergt controle, terwijl puur impulsieve expressie slechts een
rommeltje oplevert. Deze conventionele wijsheid geldt net zo goed
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voor de hand als voor het hart.
Maar zelfs als ze deze techniek meester zijn, vormt vibrato nog steeds
een gevaar voor cellisten, vooral jonge cellisten, wanneer zij in het
openbaar gaan optreden. Ik wil dit gevaar enigszins gedetailleerd
beschrijven, omdat het iets belangrijks duidelijk maakt over de
betekenis van de aanraking voor het vaststellen van het onderscheid
tussen de innerlijke en de uiterlijke ervaring.
Ik moet de musicus nog tegenkomen die even zorgeloos het podium
betreedt als hij naar de bank of een repetitie wandelt – hoewel van
een onnozel iemand als Fritz Kreisler is gezegd dat hij het nauwelijks
doorhad als hij voor duizenden mensen speelde. Bij de meesten van
ons gaat de adrenaline stromen als we moeten optreden; de maag
trekt zich samen; we moeten ons van tevoren terugtrekken in een
geconcentreerde stilte. Als we het podium betreden, komen we in een
bijzondere staat van ontspanning terecht – een trance waarin we
hyper-alert worden.
In deze trance kan ons lichaam ons verraden, en vooral bij het
gebruik van vibrato. Ik kan wat er dan gebeurt vrij concreet
beschrijven. De trillende onderarm belooft plotseling de spanning te
ontladen die we hebben opgebouwd toen we ons voorbereidden op
ons optreden; er stroomt energie de onderarm in, weg van de hand.
Dikwijls gaat de pols zich buigen, waardoor de energiedoorgifte van
de elleboog naar de vinger nog verder wordt onderbroken. Het gevolg
van deze kortsluiting is dat de verzwakte hand te hard op de snaar
gaat duwen om kracht te herwinnen; de vingers krommen zich om
de hals onder de snaar, en de beweging wordt dan schokkerig in
plaats van vloeiend. Daardoor kan een musicus 'nerveus' klinken,
zelfs als hij technisch vuurwerk levert.
Uiteraard zijn de zenuwen – geboren uit angst – hier debet aan,
omdat zij het lichaam verleiden tot een valse belofte van ontlading.
Maar de cellist die de controle over het vibrato verliest, verwezenlijkt
op het podium een scheiding tussen binnen- en buitenwereld, tussen
de idealisering in onszelf van hoe de muziek zou moeten klinken en
de uiterlijke expressie van hoe zij voor anderen klinkt. “Zenuwen”
hebben een fysieke basis; de aanraking van de snaren met de
vingertop is niet langer datgene waarop de musicus zich richt; het
contact tussen vlees, staal en hout definieert niet langer een zone van
hyper-alerte aandacht. De eigen percepties van de musicus van hoe
hij of zij speelt delen zich in tweeën: aan de ene kant het innerlijke
domein van hoe de muziek zou moeten klinken, en aan de andere
het domein van de daadwerkelijke expressie, die tekortschiet. Als hij
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eenmaal is ontstaan, kan deze kloof een paar momenten duren,
waarin de artiest zich ervan bewust is dat de muziek niet zo klinkt als
zou moeten, en dan weer verdwijnen, wanneer het lichaam het
overneemt en het gevoel “dat het anders zou moeten” wegebt. Maar
dit gespleten bewustzijn tijdens het muziek maken kan ook de hele
avond aanhouden.
We kunnen nu een sprong maken van de wereld van de artiest naar
het dagelijks leven. In onze alledaagse ervaring kan angst ertoe
leiden dat iemand zich terugtrekt. Dit was bijna twee eeuwen
geleden het grote thema van de geschriften van Alexis de Tocqueville
over Amerika: de angst voor wat de buren zouden kunnen denken,
bracht de mensen die Tocqueville observeerde ertoe zich terug te
trekken in zichzelf. Op een andere manier diende het verband tussen
angst en terugtrekking als thema in het werk van Georg Simmel: in
de openbaarheid dragen de mensen een masker, zo zei hij, waardoor
ze neutraal of rationeel lijken, terwijl hun persoonlijke leven achter
dat masker bruist en borrelt. Het is gedrag dat je iedere dag op straat
tegenkomt: mensen laten niet zien wat ze voelen – ze zijn zelfs bang
om dat te laten zien en vermijden ieder oogcontact op straat.
De ervaring van de musicus met een onjuiste aanraking, die leidt tot
een ongecontroleerd vibrato, geeft deze gemeenplaatsen over
terugtrekking en maskering een ander accent: de terugtrekking lijkt
vooral te gaan om de expressieve controle van het individu zelf, en
niet zozeer om wat anderen denken. De angst richt zich op de
persoonlijke ontoereikendheid, die tot zenuwen leidt, die tot
idealisering leiden, die op haar beurt weer leidt tot het scheiden van
binnen- en buitenwereld. Voor de artiest vloeit deze grote scheiding
voort uit het gevoel dat “ik onder de maat heb gepresteerd” en niet
zozeer uit het gevoel dat “anderen me niet begrijpen,” of – zoals
Simmel zou zeggen – “andere mensen een bedreiging zijn.”
Idealisering en internalisering zijn het gevolg van de onmacht om
anderen te raken.
Is de onmacht om anderen expressief te raken een probleem voor de
psychiater of voor de socioloog? Ik heb niet de behoefte de medische
stand haar klandizie te ontzeggen, maar ik zou willen beklemtonen
dat deze handicap ook een sociale kant heeft. Er zijn weinig sociale
vaardigheden die zich kunnen meten met de discipline van de kunst
van het omgaan met vibrato. Ik heb dit gebrek aan expressieve
vaardigheden al eerder gesignaleerd in het domein van de
'netiquette,' de sociale codes die zijn bedoeld om de communicatie
online in blogs en chatrooms in goede banen te leiden. Tot nu toe
zijn er weinig regels om deze communicatiestroom te verdiepen als
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mensen ideeën en commentaren uitwisselen. Internetanalist Sarah
Ashford meent dat de communicatie op het internet wordt
gedomineerd door egotisme. Filosoof Bernard Williams heeft het
over een “fetisj van de geldingsdrang” die zich, vooral online,
voordoet in de communicatie tussen mensen; deze fetisj houdt in dat
mensen voortdurend hun inzichten kenbaar maken, maar zich niet
veel van anderen aantrekken; onze vaardigheid om te luisteren is
online veel minder sterk dan onze vaardigheid om te argumenteren.
Misschien zijn we overdreven assertief als we bang zijn voor anderen;
misschien willen we hen eenvoudigweg domineren; misschien heeft
de technologie – die zo gericht is op het visuele – geen 'netiquette'
voor dialogen ontwikkeld. Wat de reden ook is, het gevolg is dat de
communicatie verwelkt. We luisteren niet echt naar elkaar als iedere
bewering wordt gevolgd door een tegenbewering, maar belangrijker
nog, we luisteren niet kritisch naar onszelf.
De gevoelige aanraking, de tastzin, kan ver verwijderd lijken van dit
communicatieprobleem, maar feitelijk plaatst zij het in de juiste
context. De musicus die worstelt met zijn zenuwen bij een vibrato is
zich er terdege van bewust hoe de muziek voor anderen klinkt; hij of
zij is geschoold om naar zichzelf te luisteren. Net als alle andere
mensen kan de musicus op de onmacht om te communiceren
reageren door zich terug te trekken en te idealiseren, maar zijn of
haar training is erop gericht zich weer van die toestand te herstellen.
Online zijn er echter weinig normen voor expressieve zelfkritiek; de
enorme overvloed aan e-mailberichten waarmee mensen vandaag de
dag te maken hebben kan alleen al door het grote aantal
verlammend werken, maar in een chatroom of een Web 2.0-forum
worden we met nog meer problemen geconfronteerd. Er zijn weinig
dwingende sociale normen, weinig sociale technieken om ons te
leiden in het reageren op externe stimuli. In de chatrooms waarin ik
verkeer is één gevolg daarvan dat de online-communicatie dikwijls
ontoereikend en frustrerend voelt; de mensen hebben het gevoel dat
ze moeite hebben te zeggen wat ze werkelijk willen zeggen, ook al
hebben ze meer dan genoeg meningen. Er heeft internalisering
plaatsgevonden. Een andere manier om deze frustrerende kloof te
beschrijven is door te zeggen dat wij in de alledaagse
gecomputeriseerde communicatie slecht getrainde performers zijn –
en dat we ons daarom terugtrekken als we er niet in slagen anderen
te raken; en dat we ons in die teruggetrokken toestand afvragen wat
we werkelijk denken of voelen, en wat we hadden moeten zeggen.
Als u kritisch bent ingesteld, zou u onmiddellijk kunnen zeggen dat
als we het over verbale communicatie hebben die 'anderen raakt,' we
een metafoor gebruiken en geen fysieke gewaarwording beschrijven.

Premsela Lezing 2011
Richard Sennett

Zonder voeling

7

Ik zou dit willen tegenspreken. Fysieke prikkeling doet zich ook voor
bij verbale communicatie; de online wereld heeft zelf bewezen
zintuiglijk aanwezig te zijn in het gebruik van mobiele telefoons,
Twitter en Facebook tijdens de revoltes van de zogenoemde Arabische
Lente. De machines zijn het probleem niet; het zijn de sociale
attitudes die het probleem zijn als deze communicatiehulpmiddelen
desensibiliserend blijken.
Net zoals de gevoelige, geschoolde aanraking de musicus helpt de
kloof tussen binnen- en buitenwereld te overbruggen, stipt deze
fysieke vaardigheid een tweede expressieve kwestie vol sociale
implicaties aan: het leren door de ervaring van weerstand.

Weerstand
De nerveuze musicus is op fysieke weerstand tegen zijn of haar
verlangens gestuit. Maar de ervaring van een moeizame aanraking
kan ook van cruciaal belang zijn om te begrijpen hoe hij of zij met
zijn of haar lichaam moet werken, of met het instrument dat hij of
zij bespeelt. De cello is een instrument met een fysiek mankement
dat zich niet makkelijk laat oplossen. Het mankement doet zich voor
als de cellist de E- en F-noten op de G-snaar speelt. De meeste cello's
zijn in deze zone verre van perfect; zelfs sommige grote Guarnericello's, hoe krachtig en solide ook, hebben de neiging deze twee
noten te vervormen tot een soort blatend geluid, zoals de roep van
een schaap. Als je deze noten op de G-snaar wilt laten trillen, riskeer
je een bijzonder akelig geluid. Toch kan de cellist die met deze
uitdaging wordt geconfronteerd, daar heel veel van leren.
Toen ik bijvoorbeeld voor het eerst het cello-kwintet van Schubert
speelde met de beroemde celliste Jacqueline Du Pré – ze was destijds
nog nauwelijks een adolescent – was ze gefascineerd door een
berucht moment in het trio van het derde deel, als de eerste cello
verzeild raakt in deze gevaarlijke E- en F-zone. Tijdens de repetities
speelde ze met de blatende F-noot, en zorgde ervoor dat die zelfs nog
meer ging mekkeren; ze overdreef haar vibrato om te zien hoe slecht
ze het kon laten klinken. Ze ontdekte dat het lelijke geluid kon
worden omgezet in een wild, geaccentueerd geluid als ze haar
strijkstok terugtrok naar haar hals als het blaten begon; het resultaat
van haar experimenten was dat ze haar speciale manier van spelen
kon uitbouwen. Du Pré was net als de zangeres Maria Callas een wilde
artiest, zó gepassioneerd dat ze ieder moment de controle leek te
gaan verliezen. Maar ik denk dat beide wilde musici juist de grenzen
van de weerstand aan het beproeven waren en op zoek waren naar de
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drempelzone tussen een ruw, ongepolijst geluid en een mooi
vormgegeven muzikale toon.
Je zou kunnen denken dat musici als Du Pré tegen weerstand
vechten, zowel in de cello als in de stembanden. Maar het
omgekeerde is waar. Als deze wilde musici in die drempelzone
terechtkomen, passen ze juist zo weinig mogelijk kracht toe; in
plaats van zichzelf tegen de weerstand te doen gelden, verminderen
ze hun fysieke kracht om de hindernis te overwinnen. Du Pré heeft
me bijvoorbeeld laten zien hoe je de strijkstok op het gevaarlijke
punt in het Schubert-kwintet een beetje kunt optillen, zodat de
beweging terug van F naar E als een accent kan worden gespeeld; als
Callas bij het zingen van een berucht veeleisende passage in Bellini's
"Norma" op gevaarlijk terrein belandde, hield zij op dezelfde manier
haar ademvolume laag in plaats van meer lucht door haar luchtpijp
te persen. Het toepassen van minimale kracht is een aspect van het
geschoolde vakmanschap; de timmerman die met een stuk hout
bezig is en onverwachts op een verborgen knoest stuit, zal minder
hard slaan om te zien wat zich daar bevindt.
Het toepassen van minimale kracht heeft alles te maken met wat
plechtig de dialectiek van de weerstand kan worden genoemd. De
artiest of ambachtsman leert hoe hij die weerstand als het ware te
vriend moet houden en ermee moet samenwerken in plaats van er
blindelings tegen te vechten. Als dit als iets bijzonders klinkt, denk
dan eens aan het vergelijkbare proces in een wetenschappelijk
laboratorium. De onderzoeker merkt dat er iets mis gaat – een
bepaald apparaat dat niet naar behoren werkt of een vreemd,
desoriënterend resultaat in een experiment. Net als Du Pré zou de
wetenschapper dan op onderzoek moeten uitgaan: misschien is er
een veelbelovende reden verborgen in de vraag waarom de dingen
niet soepel werken. Het toepassen van minimale kracht in reactie op
weerstand maakt het mogelijk de nieuwsgierigheid een rol te laten
spelen. Ik was zeer onder de indruk van de taal die
wetenschapssocioloog Sarah Franklin gebruikt om dit moment in
het laboratorium te beschrijven: ze zegt dat het de ervaring van de
wetenschapper is “intensief in contact” te staan met de gegevens.
In de uitvoerende kunsten heeft het met minimale kracht ingaan op
weerstand een schijnbaar merkwaardig effect: het is ontspannend.
Geconfronteerd met een moment van beproeving weet het lichaam
hoe het zichzelf moet kalmeren. In zijn algemeenheid is het waar dat
we, door nieuwsgierig te worden, in een soort trance terechtkomen,
waarin we het moment koesteren, ons inhouden en nadenken, in
plaats van ons naar voren te dringen. In de muziek is dit een
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vaardigheid die je kunt leren. Op potentieel lastige momenten moet
de cellist bijvoorbeeld leren niet te hard met de duim van de
linkerhand tegen de hals van de cello te duwen; de gespannenheid,
waardoor je de hals vastgrijpt en niet zozeer aanraakt, zorgt ervoor
dat je linkerhand stijf wordt. We leren daarentegen te
experimenteren door de duim bij het uitvoeren van moeilijke
passages helemaal los te laten. In de uitvoerende kunsten – bij het
dansen en acteren, maar ook in de muziek – is ontspanning een
aangeleerde vaardigheid, die je je louter eigen kunt maken door te
leren hoe je zo weinig mogelijk kracht uitoefent. Door op een
vaardige manier met weerstand om te gaan in plaats van je te
verzetten tegen de hindernis, kan de artiest of wetenschapper zich
naar buiten keren in plaats van naar binnen, en contact leggen met
de wereld in al zijn ruwheid en onmogelijkheid.
Er is hier sprake van een groot contrast met bepaalde alledaagse
ervaringen met weerstand. De gebruikelijke impuls is de weerstand
te verminderen door hem uit je bewustzijn te laten verdwijnen.
'Gebruikersvriendelijke' computerprogramma's zijn bijvoorbeeld iets
heel anders dan het door schade en schande bevochten gemak van de
musicus; ze zijn ook niet bedoeld om de vaardigheid van het
uitoefenen van zo weinig mogelijk kracht te bevorderen. Het idee
achter het 'gebruikersvriendelijke' computerprogramma is het voor
de gebruiker verbergen van alle complexiteit en het minimaliseren
van de ervaring van mechanische weerstand; zoals computeranalist
John Seely Brown het ooit stelde: de technologie moet 'onzichtbaar'
worden. Het is absoluut waar dat als alle voorwerpen in onze
omgeving moeilijk te gebruiken zouden zijn, en als we ons
voortdurend bewust zouden zijn van hun complexiteit, we gek
zouden worden. Maar een onbewust gebruiksgemak heeft een prijs
die zowel cognitief als sociaal van aard is.
Deze observatie kan worden toegepast op twee aspecten van creatief
beeldend werk. Neem om te beginnen de rol die de tastzin speelt bij
het tekenen. Een visueel ontwerper ervaart de tastzin door met de
hand, met een potlood of met inkt te tekenen; deze fysieke
inspanning is veel onzekerder dan de tekening die wordt verkregen
door op een scherm de punten A en B aan te duiden en de computer
de opdracht te geven er een lijn tussen te trekken. Tekenen met de
hand is een veel 'onderzoekender' activiteit: door het fysieke contact
met het papier en het potlood of de pen onderneemt de ontwerper
een reis van A naar B; hij of zij voelt wat voor soort verbinding het is
en beproeft alternatieve routes. Een trilling van de hand of een
plotselinge verkeerde beweging kan voor creatief gebruik worden
aangewend, waardoor een expressievere lijn ontstaat dan door de
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logische verbinding door de computer van de punten A en B.
Van groter maatschappelijk belang is de rol die weerstand speelt in
het visueel ontwerpen van de meest solide onderdelen van de
alledaagse werkelijkheid – dwz, het ontwerp van gebouwen. Wat
gebeurt er als gebouwen worden geconstrueerd als
gebruikersvriendelijke machines? Alle gebouwen hebben
programma's die een bijzonder gebruik van de ruimte definiëren.
Moderne gebouwen hebben meestal zeer vastomlijnde programma's.
Iedere vierkante meter heeft een toegekende functie, en de functies
van moderne gebouwen, zelfs van kleine, zijn nauw verbonden met
fysieke eigenschappen als energieverbruik, verlichting en
verwarming. Dit alles maakt gebouwen makkelijk te gebruiken: het
programma zet uiteen wat je moet doen en coördineert functies en
eigenschappen. Je weet wat de bedoeling is vanaf het moment dat de
deuren van een gebouw opengaan.
Maar deze makkelijk te gebruiken objecten met vaste functies vragen
eerder om onderwerping dan om betrokkenheid in het gebruik. Het
is de bedoeling dat je gaat doen wat het gebouw je zo duidelijk
vertelt dat je moet doen. In gebruikersvriendelijke objecten is een
disciplinair regime ingebouwd. De discipline van de
gebruikersvriendelijkheid kan tot een soort ontkoppeling leiden,
waarin we niet langer nieuwsgierig zijn naar de vraag waarom de
dingen werken zoals ze doen. In zogenoemde slimme gebouwen kan
de inwoner tot grotere passiviteit worden gedwongen dan in
gebouwen die om een interpretatie vragen, omdat ze niet leesbaar,
direct en makkelijk toegankelijk zijn – het soort gebouwen dat
bijvoorbeeld door Zaha Hadid wordt gemaakt.
Gebruikersvriendelijke architectuur vraagt minder betrokkenheid
dan haar moeilijke, uitdagende werk. Op het gebied van computers
kan hetzelfde contrast worden aangetroffen tussen de software van
Apple en Linux. Het besturingssysteem van Apple is makkelijk om te
gebruiken, maar ondoorzichtig voor zijn gebruikers, terwijl het
besturingssysteem van Linux moeilijker te gebruiken maar
informatiever is voor de programmeur die de mogelijkheden ervan
onderzoekt. De makkelijke 'besturingssoftware' van een gebouw, een
straat of een computer fungeert niet langer als een laboratorium, of
– in fysiekere zin – als die problematische E- en F-noten die de cellist
moet onderzoeken op de G-snaar.
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Dubbelzinnigheid
Misschien hebben de vaardigheden die de musicus heeft opgedaan
met de tastzin ons het meest te vertellen over dubbelzinnigheid. Als
een sociaal analist geloof ik dat het grote gevaar in de moderne
cultuur het meedogenloos nastreven van helderheid en
vastomlijndheid is, bij het omschrijven van nationale, religieuze,
etnische en seksuele identiteiten; de moderne samenleving houdt
niet van dubbelzinnige identiteiten. Door helderheid en afbakening
na te streven, legitimeert de cultuur een repressieve politiek. Dit
streven is vreemd aan de ontwikkeling van de kunstenaar, waarin
helderheid juist wordt bereikt door dubbelzinnigheden te
organiseren en te formaliseren; de musicus kent deze alternatieve
speurtocht naar vorm in de ervaring van de aanraking met de
vingertop.
Laat me een voorbeeld geven, van vroeg in de carrière van de
musicus, van het scheppen van vorm uit de dubbelzinnigheden van
de toon. Eén manier waarop beginners kunnen leren zuivere noten
te spelen is als de docent kleine stukjes tape op het hout plakt, zodat
de kinderen precies weten waar ze hun vingers moeten neerzetten.
Dit is de basis van de zogenoemde Suzuki-methode; de
aantrekkingskracht ligt in het feit dat het hout een uniforme,
zwarte, lege oppervlakte is, zonder aanwijzingen over waar je je
vingertoppen moet neerzetten. Maar zodra de schijnbaar
behulpzame stukjes tape zijn verwijderd, zijn de kinderen verbaasd
en chagrijnig. Niet alleen missen hun vingers nu iedere richting, ze
komen er ook achter dat ze nooit goed contact hebben weten te
maken tussen vingertop, snaar en hout; de tape verzwakt een solide
contact op die cruciale plek. Een betere manier om de ervaring van
contact door aanraking over te brengen is daarom de plaatsing van
de vingers dubbelzinniger te laten; door te zoeken waar de vingers
heen moeten gaan op het zwarte, lege hout ondergaat de student ook
een vollere fysieke ervaring van het contact zelf – de essentie van de
aanraking.
Eerlijk gezegd is het doel een bepaald soort helderheid: de jonge
cellist moet leren waar hij of zij zijn of haar vingers precies moet
neerzetten om zuiver te spelen. Maar dit is een resultaat waar je op
uitkomt via inductie, via experimenteren - niet alleen met de
vingertop maar met de buiging van de hele vinger, de hoogte van de
pols, en de hoek tussen de elleboog en de pols. Er doet zich een
steeds groter aantal mogelijkheden voor als je precies de goede plaats
vindt waar een vinger de snaar moet indrukken om contact te maken
met het hout. Daarnaast bestaat deze zogenaamd zuivere noot fysiek
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uit vele mogelijke noten; vibrato kleurt, zoals we hebben gezien, dat
tonale centrum; bovendien betekent de temperamentstructuur van
westerse muziek dat we onze vingers ietwat anders plaatsen als we
dezelfde noot spelen in een scherpe C-mineur of in een vlakke Dmineur. Hetzelfde geluid – een zuivere noot – omvat vele
alternatieven in het lichaam. In technisch jargon is er geen één-opéén-verhouding tussen doel en middelen; in plaats daarvan vergt een
goede vorm een coördinatie van mogelijkheden, een sturing van
alternatieven. Een dergelijke coördinatie moet dubbelzinnigheden
'sturen' in plaats van uitwissen. Vorm betekent assemblage;
assemblage leidt tot helderheid in plaats van ermee te beginnen.
Ik maak hier zo'n punt van omdat de maatschappij niet op deze
manier over vorm nadenkt – althans, de moderne maatschappij doet
dat niet als zij het heeft over het idee van de identiteit. In het spoor
van wat de musicus weet over de tastzin, moet de moderne
maatschappij identiteit beschouwen als een meervoudig fenomeen:
ieder van ons heeft vele identiteiten, als minnaar, ouder, werknemer
en burger – identiteiten die we op hetzelfde moment voelen en die
ons in verschillende richtingen trekken. In principe zou een goede
vorm in het sturen van de identiteit moeten lijken op het
assemblagewerk dat zich voordoet in het lichaam van de performer:
een coördinatiepoging die dubbelzinnige mogelijkheden intact
houdt. Maar in de praktijk heeft de moderne maatschappij niet op
deze manier gefunctioneerd. We vinden het fijn als onze identiteiten
helder en makkelijk in het gebruik zijn: Duits versus Turks;
heteroseksueel versus homoseksueel; succes versus falen.
De politieke instrumenten van de 20ste eeuw, die een heldere,
enkelvoudige nationale identiteit afdwongen in plaats van een
meervoudige, waren verschrikkelijk. Vandaag de dag is de strijd tegen
de dubbelzinnigheid in de maatschappij verschoven naar de civiele
samenleving. In het sociologische bereik dat ik het beste ken, dat van
de arbeid, zou de moderne werkplek een toneel van assemblage
moeten zijn, waarin mensen vloeiende vaardigheden coördineren
met een voortdurend veranderende groep personages. Maar dit beeld
is louter van toepassing op de elite. Voor de meeste mensen is de
arbeidssfeer onderworpen aan een rigide proces van afbakening en
simplificatie, grotendeels dankzij rigide managementsystemen als
SAP, die taken en contacten met mechanische precisie definiëren.
Wat ooit 'Fordisme' heette op het gebied van de industriële arbeid is
nu bezig de dienstensector vorm te geven en steeds preciezer te
maken in termen van uitvoering en communicatie. De
aantrekkingskracht die SAP-programma's op managers uitoefenen is
precies dat zij de dubbelzinnigheid in het werkproces elimineren.
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Inductie vanuit ervaring – de zoekende interpretatie van de
werknemer zelf – speelt geen belangrijke rol in dit systeem; het
managementsysteem doet méér dan dat het louter feedback en
correcties mogelijk maakt via hands-on ervaring. Op deze manier
beweegt de arbeid in de civiele samenleving zich steeds verder af van
het inductieve werk van het maken van vormen en de assemblage in
de kunst. Werknemers die aan SAP onderworpen worden klagen vaak
dat het systeem “geen voeling heeft” met ervaringen die in het
kantoor of op de werkvloer worden opgedaan, waar mensen te
maken hebben met de ingewikkeldheden van het coördineren van
arbeid.
De effecten van deze functionele, disciplinaire ruimte zijn door
mijzelf en vele anderen onderzocht. Zulke 'plekken van macht'
brengen een reactie van fysieke onverschilligheid en ontkoppeling
voort onder degenen die erdoor worden aangestuurd en
gecontroleerd. Het ongevoeliger worden van je fysieke bewustzijn in
een zeer gecontroleerde of vijandige omgeving is een natuurlijk
verdedigingsmechanisme; je trekt je in jezelf terug, waar anderen je
niet kunnen raken. Maar je lijdt ook door dat verdedigingsmechanisme; er is geen manier om je ontevredenheid te
concretiseren of je woede te objectiveren. Overheersing slaagt als zij
bij haar onderworpenen dit soort materiële onverschilligheid jegens
hun omgeving teweeg weet te brengen.
Ik heb u willen tonen waarom dit beeld van het 'geen voeling
hebben' eerder letterlijk correct dan metaforisch is. De fysieke
ervaring van de artiest van het 'voeling krijgen' voorziet in een
kritische standaard om te beoordelen waarom mensen het gevoel
hebben dat van bovenaf opgelegde duidelijkheid en precisie hen de
voeling kunnen laten verliezen met hun eigen arbeid.
Laat ik dit verhaal eindigen door terug te keren naar de kwestie
waarmee we zijn begonnen. Binnen- en buitenwereld definiëren de
dimensies van de subjectiviteit. Ik wil u ervan overtuigen dat
naarmate de samenleving de lessen die verscholen gaan in de fysieke
aanraking uitwist, en zij veel van onze ervaringen met het gebruik
van machines en het denken over onszelf dematerialiseert, zich een
nieuw regime zal aandienen, dat de subjectiviteit versterkt. Ik wil u
in herinnering brengen wat Voltaire ooit aan Madame de Pompadour
schreef: "Ik had een redelijk idee van wie ik was toen ik de leeftijd van
de rede bereikte, wellicht meer getalenteerd dan andere mensen,
maar net als zij; ik hoefde alleen maar hun karakters te bestuderen
om mezelf te kennen en mijn eigen hart te lezen om daar de
bewijzen voor de hele mensheid te vinden.” Na de totalitaire regimes
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van de 20e eeuw zouden weinigen van ons deze uitspraak nu nog
graag willen onderschrijven. Maar het alternatief, het subjectieve zelf
dat een eeuwige puzzel zou moeten zijn, is net zo weinig duurzaam.
We kunnen ons leven niet doorbrengen met pogingen te ontrafelen
wat we willen, wat we verlangen, in een eindeloze innerlijke staat van
wording. De reden dat ik heb gerefereerd aan de lessen die de kunst
aan het leven van alledag belooft, heeft te maken met het vinden van
een uitweg uit dat labyrint.
Het grote gevaar van de moderne subjectiviteit, in psychologische
zin, is dat die mensen ertoe brengt zich te verbeelden dat de
werkelijkheid ze in de steek laat, niet voldoet, of – opnieuw – dat het
feitelijke zelf met al zijn beperkingen inferieur lijkt aan dat
geïdealiseerde wezen wiens bestaan een weemoedige mogelijkheid is.
“Als,” “ik had moeten” en “ik had gehoopt” zijn belangrijke
zinsneden in deze taal van de idealisering. Het is een taal die de
betrokkenheid bij de problemen van de wereld ondermijnt, en
ervoor zorgt dat die betrokkenheid zijn werk niet kan doen door het
zelf van het zelf te bevrijden; er gaat een deur dicht voor de
aanhoudende, dissonante geluiden buiten.
Veel moderne filosofen en sociale wetenschappers hebben over de
gevaren van de subjectiviteit in deze idealiserende vorm geschreven,
van Arendt en Habermas aan de filosofische kant tot Robert Bellah en
Anthony Giddens aan de sociale kant. En ik moet bekennen dat hun
kritieken me niet helemaal lekker zitten. De subjectiviteit wordt
betwist; de objectiviteit blijft net zo ongrijpbaar, eerder een
communicatief proces dan een fysieke ervaring.
Ik wil echter niet zo somber eindigen. Veel van de kunst die ik nu zie,
lees en hoor, gemaakt door heel jonge mensen van rond de twintig,
is een bemoedigende richting in geslagen: het vakmanschap en de
materiële betrokkenheid worden erdoor benadrukt. In Amerika
zitten we in ieder geval midden in een periode waarin theoretische
kunst wordt verworpen, een afwijzing die volgens mij niet
conservatief is, maar gedreven wordt door een hernieuwde
waardering voor gevoelvolle betrokkenheid. In het bijzonder in de
nieuwe muziek hoor ik werk dat bedoeld is om gespeeld te worden
en niet alleen maar van het blad gelezen: nieuwe crossover-muziek
vergt bijvoorbeeld van jazz-musici dat ze de manier herzien waarop
ze hun instrumenten bespelen, en ook klassieke musici zoals ik
gebruiken onze instrumenten nu anders. Wat ik graag zou willen
zien is een cultureel discours dat zich tegelijkertijd bezighoudt met
de eigenschappen van dingen, en daarnaast een 'politiek van
voorwerpen' die ze openstelt voor uiteenlopende soorten
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uitvoeringen, een werkelijk flexibel gebruik. Het inbedden van de
zintuigen in een weerbarstige wereld is een politiek project dat, zoals
ik heb geprobeerd aan te geven, de disciplinaire regimes van het
gemak en de helderheid van het gebruik zal uitdagen. Een fysieke
wereld die zich meer openstelt voor de tastzin zou het vervloekte
regime van het naar binnen gekeerde verlangen kunnen helpen
verdrijven. In deze lezing heb ik geprobeerd te laten zien hoe de
fysieke praktijken van de kunst ons zouden kunnen helpen sociaal
meer voeling met elkaar te krijgen.

Premsela nodigt elk jaar een spreker uit om zijn of haar visie te geven op
actuele ontwikkelingen in de designwereld. Op die manier wil Premsela een
bijzondere, waardevolle bijdrage leveren aan het discours. Meer informatie over
alle Premsela Lezingen vind u op Premsela.org.
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