
Op welke manier bestaat muziek?

Premisse
> muziek klinkt

Voorwaarden
> materiaal: klank
> canvas: ruimte, tijd

Gilles Deleuze (1925-1995): kunst worstelt met chaos om 
een visioen te realiseren dat de chaos een moment lang 
belicht. Het kunstwerk is een ‘sensatie’, een ‘radicaal 
aanwezig zijn van krachten in een specifiek hier en nu.’  



Op welke manier bestaat muziek?

Premisse
> muziek klinkt

Voorwaarden
> materiaal: klank
> canvas: ruimte, tijd

Helmut Lachenmann (1935): componisten gaan een 
dialectische confrontatie aan met ‘tonaliteit’. Doel: 
het opschorten van traditionele perceptie door een 
klanksituatie vol energie en expressie te creëren.





Op welke manier bestaat muziek?

Premisse
> muziek klinkt

Voorwaarden
> materiaal: klank
> canvas: ruimte, tijd

> ‘tussen je oren’

• De musicus creëert klanken in een volgorde
• De luisteraar neemt dit creëren waar; volgt het

> sound studies

~ afhankelijk van haar plaats in de ruimte
~ afhankelijk van haar ervaring van de tijd
          • aandachtsverloop
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> tijd is beweging
> past stilzitten bij luisteren?
> referentiesysteem (‘traces’)



Op welke manier bestaat muziek?

~ afhankelijk van haar plaats in de ruimte
~ afhankelijk van haar ervaring van de tijd
          • aandachtsverloop

> tijd is beweging
> past stilzitten bij luisteren?
> referentiesysteem (‘traces’)

Heraclitus’ rivier stroomt



Op welke manier bestaat muziek?

~ afhankelijk van haar plaats in de ruimte
~ afhankelijk van haar ervaring van de tijd
          • aandachtsverloop

> tijd is beweging
> past stilzitten bij luisteren?
> referentiesysteem (‘traces’)

Heraclitus’ rivier stroomt
maar jij beweegt je ook 



HAECCEITAS / QUIDITAS

Johannes Duns Scotus (1266-1308)

Elk ding heeft een eigenschap waardoor het precies dít
ding is: de ‘ditheid’ (de ‘haeccitas’) van het ding. 
Het is een ‘niet-kwalitatieve’ eigenschap, dus anders 
van aard dan de andere eigenschappen van het ding (die 
de watheid (de ‘quidditas’) van het ding bepalen. 

Het ding verwijst zo niet slechts naar het hoger 
geschatte algemene (‘universalia’) maar kan ook zelf 
als volkomen worden begrepen.



HAECCEITAS / QUIDITAS

Bij muziek wordt de haeccitas van ‘een’ muziek bepaald 
door de ruimte waarin die muziek klinkt, en wel 
gedurende de tijd dat die muziek klinkt, en wel in de 
vorm waarin de waarneming van de luisteraar die muziek 
vormgeeft (‘waar neemt’).

Tijdaspect van muziek > tijdaspect van leven
Beweging in muziek > beweging in gemoed

Langer/Pratt/Van der Schoot



HAECCEITAS / QUIDITAS

Bij muziek wordt de haeccitas van ‘een’ muziek bepaald 
door de ruimte waarin die muziek klinkt, en wel 
gedurende de tijd dat die muziek klinkt, en wel in de 
vorm waarin de waarneming van de luisteraar die muziek 
vormgeeft (‘waar neemt’).

De luisteraar ontvangt niet alleen, maar vormt
ook een ervaring: zij concipieert een ‘versie’.
Bovendien: die ‘versie’ onthoudt je niet precies. 

Perceptie > conceptie



Op welke manier bestaat muziek?

Maar als dit zo is, hoe bestaat dan, bijvoorbeeld,
Bach’s koraalvoorspel over ‘Aus tiefer Not’?

Stokowski: bewerking voor orkest / Matthias Bammelt / 
BBC Philharmonic / 2005 02 01



Op welke manier bestaat muziek?

Maar als dit zo is, hoe bestaat dan, bijvoorbeeld,
Bach’s koraalvoorspel over ‘Aus tiefer Not’?

Stokowski: bewerking voor orkest / Matthias Bammelt / 
BBC Philharmonic / 2005 02 01

Orgel: Caroline Robinson / Sacred Heart Cathedral /
2019 10 10





Op welke manier bestaat muziek?

In onze cultuur geldt dat
> we zeggen dat Aus Tiefer Not tweemaal hebben gehoord
> we zeggen dat dit ‘een stuk van Bach’ is

Dat betekent
> we vinden de overeenkomsten bepalend
> we reduceren het belang van de andere eigenschappen

Toe-eigening: beweging bij het kunstwerk vandaan.



Op welke manier bestaat muziek?

Toe-eigening: beweging bij het kunstwerk vandaan.

Dus
> Quidditas belangrijker dan haeccitas. Wenselijk?
> Het probleem kwelt ons al langer. Vier voorbeelden:
       1 Susan Sontag
       2 Who is afraid: de restauratie van 1997
       3 Alain de Botton
       4 Hans Hollein
      



HAECCEITAS / QUIDITAS

Susan Sontag, 1966
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HAECCEITAS / QUIDITAS

Susan Sontag, 1966

Interpretation means plucking a set of elements from the 
whole work. The interpreter says, Look, don’t you see 
that X is really – or, really means – A?
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Interpretatie betekent elementen uit het werk 
selecteren. Wie interpreteert zegt, kijk, zie je niet 
dat X eigenlijk Y is, of eigenlijk Y betekent?
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HAECCEITAS / QUIDITAS

Susan Sontag, 1966

Interpretatie betekent elementen uit het werk 
selecteren. Wie interpreteert zegt, kijk, zie je niet 
dat X eigenlijk Y is, of eigenlijk Y betekent?
 
Our task is not to find the maximum amount of content in 
a work of art, much less to squeeze more content out of 
the work than is already there. Our task is to cut back 
content so that we can see the thing at all. 

1



HAECCEITAS / QUIDITAS

Susan Sontag, 1966

Interpretatie betekent elementen uit het werk 
selecteren. Wie interpreteert zegt, kijk, zie je niet 
dat X eigenlijk Y is, of eigenlijk Y betekent?

Onze taak is het niet de maximale hoeveelheid inhoud uit 
het werk te halen, laat staan er nog meer inhoud uit te 
knijpen dan er in zit. Onze taak is inhoud weg te 
snijden zodat we het werk überhaupt kunnen waarnemen.
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Interpretatie neemt de 
zintuigelijke ervaring van het
kunstwerk voor wat die is, en 
vertrekt vanuit die positie.
Dat is inmiddels niet 
vanzelfsprekend meer.  
Denk alleen eens aan de enorme 
vermenigvuldiging van 
kunstwerken, voor ieder van 
ons toegankelijk, nog bovenop 
de conflicterende smaken en 
kleuren en beelden waarmee de 
stadsomgeving ons bombardeert.



Interpretatie neemt de 
zintuigelijke ervaring van het
kunstwerk voor wat die is, en 
vertrekt vanuit die positie.
Dat is inmiddels niet 
vanzelfsprekend meer.  
Denk alleen eens aan de enorme 
vermenigvuldiging van 
kunstwerken, voor ieder van 
ons toegankelijk, nog bovenop 
de conflicterende smaken en 
kleuren en beelden waarmee de 
stadsomgeving ons bombardeert.

Onze cultuur is er een van 
exces, van overproductie.
Het resultaat is een 
voortdurend verlies van 
scherpte in onze zintuigelijke 
ervaring. 



Het doel van elk commentaar op kunst 
zou het voor ons échter maken van 
kunstwerken moeten zijn – net als, 
analoog daaraan, onze eigen ervaring 
– en niet minder echt. 
De functie van kritiek zou moeten 
zijn te tonen hoe het is wat het is, 
zelfs dat het is wat het is, eerder 
dan te tonen wat het betekent.
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HAECCEITAS / QUIDITAS

De restauratie van Barnett Newman’s ‘Who is afraid of 
red, yellow, and blue?’ 
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HAECCEITAS / QUIDITAS

De restauratie van Barnett Newman’s ‘Who is afraid of 
red, yellow, and blue?’ 

2
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quidditas nu ≠ quidditas toen
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Alain de Botton en John Armstrong: Kunst als Therapie
Rijksmuseum Amsterdam / 2014 / Catalogustekst
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Alain de Botton en John Armstrong: Kunst als Therapie
Rijksmuseum Amsterdam / 2014 / Catalogustekst

WEBSITE RIJKSMUSEUM:
Traditionele museumteksten geven de bezoeker hints: dit 
zou je moeten denken en vinden van het kunstvoorwerp. 

‘Kunst als Therapie wil juist de vraag opwerpen wat het 
doel van kunst is en de nadruk leggen op het 
therapeutische effect daarvan voor de bezoeker door naar 
kunst te kijken en ervan te genieten.’ 
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Hans Hollein / Documenta 8 (1987) / Het imaginaire museum
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Hans Hollein / Documenta 8 (1987) / Het imaginaire museum
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Hans Hollein / Documenta 8 (1987) / Het imaginaire museum
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Op welke manier bestaat muziek?

Toe-eigening: beweging bij het kunstwerk vandaan.

Voorstel (à la Langer): terug naar de muziek 
Proberen dichterbij luisteren te komen
> Salomé Voegelin 

Andere beweging oefenen / aannemen?
> Complex: perceptie-methoden/strategieën/gewoontes  
  zijn cultureel bepaald
> Risico: zo wordt kunst-appreciatie nóg elitairder.





Salomé Voegelin
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Salomé Voegelin

Luisteren = zich tot de wereld verhouden

Het is in dit zich verhouden tot de 
wereld dat de wereld en ik in de 
wereld worden gevormd 

en het is de zintuigelijke manier 
daarvan die de vorming van mijzelf 
en van de wereld bepaalt.   



Salomé Voegelin

Luisteren = zich tot de wereld verhouden

Elke zintuiglijke interactie betrekt 
niet hetgeen we waarnemen op ons, 
maar dat ding gefilterd, gevormd en 
geproduceerd door het zintuig dat 
bij de perceptie wordt gebruikt. 





Deze luisterpraktijk blijft 
noodgedwongen incompleet met 
betrekking tot objectieve totaliteit 
maar compleet in haar subjectieve 
onbepaaldheid. 

Klank vertelt, vat samen en vult, 
maar is altijd vluchtig en 
betwijfelbaar. Tussen wat ik hoorde 
en het klankobject kan ik nooit zijn 
waarheid kennen, ik kan die slechts 
bedenken, en zo kennis voor mijzelf 
produceren.





Het centrale punt is de praktische 
ervaring [van klank], eerder dan van 
een transcendentaal a priori. Dit 
proces is een zich constant 
verhouden tot, vredig en niet-
competitief, tussen subjecten en 
objecten, die elkaar wederzijds tot 
stand brengen.





Het intersubjectieve zelf draagt, 
altijd al, met zich een objectief 
residu van eerder luisteren mee, 
maar de objectiviteit daarvan is te 
specifiek en ervarings-gebaseerd, 
niet universeel en gekend.





Het ding als klank is een werkwoord. 
Het ding ‘dingt’ in zijn onbepaalde 
productie. ‘Dingen’ is een ding 
doen, eerder dan een ding zijn.

Het ding is het doen van wat de 
individuele perceptie doet. 
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1991 / Écoute / Miroslav Sebestik3



wanneer ik hoor wat we muziek noemen
dan lijkt het alsof iemand praat
over zijn gevoel of zijn ideeën over relaties
maar als ik het geluid van verkeer hoor
dan heb ik niet het gevoel dat iemand praat
ik heb gevoel dat het geluid acteert
en ik houd van de activiteit van geluid
[...] voor mij hoeft geluid niet tegen me te 
praten

3



Ontbreekt tijd in beeldende kunst?



Paul Cézanne (1839-1906)

Mont Sainte Victoire, 1895-1902

Merleau-Ponty (1908-1961) / Cézanne’s Twijfel (1945)
   > kunst kan pre-discursieve werkelijkheid tonen
   > kunstenaar poogt zijn perceptie vast te leggen
   > ‘geleefde perspectief’ gaat vooraf aan traditie

2
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18952



18972



19022



19042



19062



19062



Op welke manier bestaat muziek?

Hoe bestaat Bach’s ‘Aus tiefer Not’?

Op dezelfde manier als Cézanne’s Mont Ste. Victoire:
IN ons geheugen, waaruit elementen worden geactiveerd 
wanneer we een kunstwerk ontmoeten, en dat dan wordt 
gewijzigd. Er ontstaat een kralensnoer, waarvan de 
kralen voldoende op elkaar lijken om ze in elkaar te 
herkennen, en die niettemin zoveel van elkaar 
verschillen dat elk ervan een werk op zichzelf kan zijn.



Op welke manier bestaat muziek?

Wanneer we tot dezelfde cultuur behoren, rijgen we 
vergelijkbare kralensnoeren zodat we elkaars smaak 
herkennen en beïnvloeden. 

Wanneer we NIET tot dezelfde cultuur behoren, treedt 
een ander mechanisme in werking: onze criteria werken 
niet in het nieuwe domein, en dus zijn we geneigd af 
te wijzen of ons af te keren.





György Ligeti (1923-2006)
Musica Ricercata 2/11 (1951/53)
- Slechts twee ‘pitch classes’ 
- Pianist: Dominic Harlan
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Op welke manier bestaat muziek?

Wanneer we tot dezelfde cultuur behoren, rijgen we 
vergelijkbare kralensnoeren zodat we elkaars smaak 
herkennen en beïnvloeden. 

Wanneer we NIET tot dezelfde cultuur behoren, treedt 
een ander mechanisme in werking: onze criteria werken 
niet in het nieuwe domein, en dus zijn we geneigd af 
te wijzen of ons af te keren.

Blijven we daarbij, dan vinden we onszelf dus 
belangrijker dan het kunstwerk: we verwijderen ons.



Gadamer: de actualiteit van het schone

Probleem:
> er is oude kunst
> er is heel andere nieuwe kunst
Hoe die twee samen als kunst verstaan?

Baumgarten / cognitio sensitiva
> vanwege schoonheid kan iets onze aandacht vasthouden
> wat is het dat daarin begrepen wordt?



Gadamer: de actualiteit van het schone

Kunstwerken kunnen zijn
> transitorisch
> statuarisch
Hoe cognitio sensitiva werkt is het best aan de hand 
van transitorische kunstwerken te leren, want ze 
manifesteren zich beide in de tijd.

Gadamer kiest het perspectief van de luisteraar
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> transitorisch
> statuarisch
Hoe cognitio sensitiva werkt is het best aan de hand 
van transitorische kunstwerken te leren, want ze 
manifesteren zich beide in de tijd.

Gadamer kiest het perspectief van de luisteraar
> spel, symbool, feest 



Gadamer: de actualiteit van het schone

Kunstwerken kunnen zijn
> transitorisch
> statuarisch
Hoe cognitio sensitiva werkt is het best aan de hand 
van transitorische kunstwerken te leren, want ze deze 
cognitie en deze kunstwerken gebeuren in de tijd.

Gadamer kiest het perspectief van de luisteraar

‘Jedes Werk lässt gleichsam für jeden, der es aufnimmt, einen 
Spielraum, den er ausfüllen muss.’ Dit mee-actief-zijn wordt ‘für 
alle möglichen Erfüllungen in ein gewisses Schema gedrängt.’ We 
ontcijferen kunstwerken als een tekst: je neemt letterlijk iets 
[als] waar, en dit betreft meer dan de uiterlijke vorm. Gadamer 
noemt dit de ‘Bedeutsamkeit’ van kunst.

Het symbool - het ervaren van het symbolische - betekent dat zich 
het bijzondere als een fragment van het zijn presenteert, 
verlangend naar heelheid: het is het andere fragment dat ons 
eigen levensfragment ‘zum Ganzen ergänzt’.

Gadamer: de actualiteit van het schone



Gadamer: de actualiteit van het schone

Kunstwerken kunnen zijn
> transitorisch
> statuarisch
Hoe cognitio sensitiva werkt is het best aan de hand 
van transitorische kunstwerken te leren, want ze deze 
cognitie en deze kunstwerken gebeuren in de tijd.

Gadamer kiest het perspectief van de luisteraar

We doen dit leren verstaan samen, als op een feest. Als iets met 
de ervaring van een feest verbonden is, dan is het ‘dass es jede 
Isolierung des einen gegenüber dem anderen verweigert.’ Het feest 
toont ‘Gemeinsamkeit’ in haar ‘vollendete’ vorm.

Er is nog iets bijzonders aan het feest: het heeft naast lege, 
meetbare tijd ook ‘Eigenzeit’. ‘Der berechnende, disponierende 
Charakter, in dem man sonst über seine Zeit verfügt, wird im 
Feiern sozusagen zum Stillstand gebracht.’ 

Gadamer: de actualiteit van het schone



Music: Listening & Philosophy 
Goodbye video



‘Good sound’?

Doel van apparatuur: de werkelijke situatie benaderen
> maar die is vaak rommelig
> de opname wordt niet door de musicus gemaakt
> studio-aspect: montage van fragmenten
> luidsprekers compromitteren per definitie

En toch
> geluidssystemen kunnen beter dan live klinken
     - je hoort meer
     - je kunt je beter concentreren
     - aandacht voor vergeten factoren (klankkleur!)



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

Instrument musicus
> Orgel: Christian Müller (1738) / Marcussen (1961)
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Instrument musicus
> Orgel: Christian Müller (1738) / Marcussen (1961)

Akoestiek musicus
> Haarlem, St.-Bavokerk

pijplengte: 12 meter / 16 Hz
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Instrument musicus
> Orgel: Christian Müller (1738) / Marcussen (1961)

Akoestiek musicus
> Haarlem, St.-Bavokerk

Instrument luisteraars
> Braun L-810 (1970) / Denon PMA 710 AE (2010)
> MacBook Pro (2020)



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

Instrument musicus
> Orgel: Christian Müller (1738) / Marcussen (1961)

Akoestiek musicus
> Haarlem, St.-Bavokerk

Instrument luisteraars
> Braun L-810 (1970) / Denon PMA 710 AE (2010)
> MacBook Pro (2020)

Akoestiek luisteraars
> Collegezaal met systeemplafond, ISVW Leusden



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

Thema Anton Heiller



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

Noteer
> Klank
    - kleur (helder, dof, fluwelig etc.) 
    - kracht (zacht, hard)
> Structuur 
    - welke bouwstenen onderscheidt u achtereenvolgens?
    - hoe verloopt het tempo (vast/variabel, snel etc.) 



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - helder; typische orgelklank 
    - relatief luid
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. snelle lijn omhoog
                  2. cluster naar beneden
                  3. bas klimt in cluster omhoog
                  4. triller beëindigt het cluster 
                  5. kort slotakkoord
    - tempo: strak, eerst snel, dan traag
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Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - helder; typische orgelklank 
    - relatief luid
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. snelle lijn omhoog
                  2. cluster naar beneden
                  3. bas klimt eerder in cluster omhoog
                  4. triller beëindigt het cluster 
                  5. kort, maar ander slotakkoord
    - tempo: strak, eerst snel, dan traag



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - helder; typische orgelklank 
    - relatief luid
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. vijf monofone, virtuoze soli
                  2. steeds met kort eindmotiefje
                  3. verkorte herhaling van de opening
                  4. een reeks slotakkoorden ditmaal
    - tempo: strak, eerst snel, dan traag



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - afnemend in kracht tot zeer zacht en fluwelig
    - kleurrijke klanken tijdens dat traject
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. virtuoze soli
                  2. kort eindmotiefje belangrijker
                  3. cluster nu zacht
                  4. daarboven fluit-solo 
                      ~ aankondiging eerste helft thema
    - tempo: blijft stabiel
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Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Contrabas-achtig (Prestant)
> Structuur 
    - bouwstenen: eerste helft thema (passacaglia)
    - tempo: blijft stabiel



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Contrabas-achtig (Prestant)
> Structuur 
    - bouwstenen: eerste helft thema (passacaglia)
    - tempo: blijft stabiel

Extra 
> Let op de ontwikkeling van de tonen: hoe spreken ze aan?
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Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Contrabas-achtig (Prestant)
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. eerste helft thema (passacaglia)
                  2. daarboven cluster-opbouw
                  3. clustertonen verschijnen tussen 
                     de tonen van het pass.-thema
    - tempo: blijft stabiel



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Contrabas-achtig (Prestant)
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. eerste helft thema (passacaglia)
                  2. daarboven cluster-opbouw
                  3. fluitsolo
                      zinnen: tweemaal vraag en antwoord
                      triolen in zin 5 (ging eerder mis)
                      zin 6 met rustmomenten
    - tempo: blijft stabiel
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> Klank
    - Contrabas-achtig (Prestant)
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. eerste helft thema (passacaglia)
                  2. daarboven contrasubject
                  3. daarbij tragere imitatie: trio!
    - tempo: blijft stabiel
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Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Contrabas-achtig (Prestant)
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. eerste helft thema (passacaglia)
                  2. daarboven contrasubject
                  3. daarbij tragere imitatie: trio!
                  4. er komt een vierde stem bij
                       - de middenstemmen homofoon
                       - nieuwe stem: verkent de hoogte 
    - tempo: blijft stabiel



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Er komt een fagot-achtige klank bij
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. thema nu in de sopraan (was: bas)

           - gespiegeld
                  2. daaronder contrasubject (fagot)
                  3. verkent de diepte / de bas 
    - tempo: blijft stabiel
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Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Er komt een fagot-achtige klank bij
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. thema nu normaal met de fagot
                  2. daarboven fluitfantasie, trillers 
    - tempo: blijft stabiel



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Lichte fluitklank
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. een set zinnen achter elkaar
                  2. vaak met tussenbeweging / -toon 
                  3. materiaal: thema, eerste deel 
    - tempo: blijft stabiel
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> Klank
    - Contrabas-achtig; nasale, heldere fluitklank
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. thema in het pedaal (contrabas)
                  2. cluster in de linkerhand
                  3. thema ook in nasale klank (canon)
                        - tremulant
    - tempo: blijft stabiel



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Contrabas-achtig; nasale, heldere fluitklank
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. thema in het pedaal (contrabas)
                  2. cluster in de linkerhand
                  3. thema ook in nasale klank (canon)
                        - tremulant
    - tempo: blijft stabiel

Extra 
> De nasale klank met tremulant: Nederlandse psalmcultuur





Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

We beluisteren nog drie fragmenten
- Fuga
- Voorbereiding slot
- Slot



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Heldere orgelklank
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. chromatische reeks + vier noten
                  2. de laatste daarvan een triller
                  3. polyfonie blijft beperkt: akkoorden
                  4. indruk van twee solo’s
    - tempo: blijft stabiel
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Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Heldere orgelklank
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. slot van de fuga
                  2. haperingen opnieuw toegepast
                  3. na thema in pedaal: korte akkoorden
                  4. klank ‘vliegt weg’ in een fluitje
    - tempo: blijft stabiel



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977



Luisteroefening: Jan Raas, Haarlem, 1977

> Klank
    - Heldere orgelklank
> Structuur 
    - bouwstenen: 1. terug naar het begin
                  2. fugathema in een sesquialterklank
                  3. herhaling (pedaal daalt nu)
                  4. thema langzaam in pedaal
                  5. onrust: akkoorden, clusters
                  6. smelt samen in slotklank
    - tempo: blijft stabiel



Intermezzo ~





Probeer te luisteren naar:
> Tempo (en tempo-variaties)
> Frasering
> Klankkleur (aanspraak / vocaliteit)

Luisteroefening 2: drie organisten spelen Bach



Bach: Fantasia in c kleine terts
1 Ewald Kooiman, Silbermann-orgel, Ebersmünster (1732)
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Bach: Fantasia in c kleine terts
1 Ewald Kooiman, Silbermann-orgel, Ebersmünster (1732)
2 Felix Friedrich, Trost-orgel, Altenburg (1739)
3 Bine-Katrine Bryndorf, Marcussen-orgel, Helsingør (1997)





Kooiman



Kooiman Friedrich



Kooiman Friedrich Bryndorf



Op welke manier bestaat muziek?

Hoe bestaat Bach’s Fantasie?

Op dezelfde manier als Cézanne’s Mont Ste. Victoire:
IN ons geheugen, waaruit elementen worden geactiveerd 
wanneer we een kunstwerk ontmoeten, en dat dan wordt 
gewijzigd. Er ontstaat een kralensnoer, waarvan de 
kralen voldoende op elkaar lijken om ze in elkaar te 
herkennen, en die niettemin zoveel van elkaar 
verschillen dat elk ervan een werk op zichzelf kan zijn.



Op welke manier bestaat muziek?

Premisse (voor vandaag althans)
> muziek klinkt

Voorwaarden
> materiaal: klank
> canvas: ruimte, tijd



Op welke manier bestaat muziek?

Premisse: muziek klinkt

Oefening vandaag: luisteren zonder onmiddellijke 
reflectie. ‘Gewoon’ de klanken in hun volgorde 
waarnemen, hun kleur, hun begin, hun einde, hun 
samenhang.

Ik doe dat omdat ik van orgels houd, en dus weet hoe 
rijk klank kan zijn. En hoe rijk muziek kan zijn zodra 
je met dat besef luistert.



Op welke manier bestaat muziek?

Ik doe het óók omdat u vermoedelijk net als iedereen 
vooral naar luidsprekers luistert. Dat nivelleert uw 
gevoeligheid voor klank, en dus voor muziek. En dat 
verleidt u afstand te nemen van wat u hoort, zodat uw 
luisteren gedistantieerd raakt.

De oefening van vandaag was dus niet alleen voor de 
lol, maar gaat over het leven zelf.



Een intercultureel luisteraar tot slot

Arvo Pärt is een zogenaamd serieus componist,die op een heel gevoelige manier het hele gevecht 
van deze eeuw in zich draagt.
Hij begon te schrijven in het 12-toons systeem, en werd
daarna vrijwel stil, gedurende bijna tien jaar; en kwam 
daarna naar buiten met een compleet nieuwe stijl.

Hij begon met complete puurheid, dus elke noot was…
en het ging zozeer opnieuw over - niet over structuur en 
complexiteit,

maar meer over dat elke noot zo weelderig is, resoneert
in de volste betekenis, zodat je geen 500 miljard noten 
nodig hebt.

Dus ik denk dat hij een van de minimalisten is.



Een intercultureel luisteraar tot slot

Ik houd heel veel van uw muziek, want u geeft ruimte
aan de luisteraar…
Hij kan naar binnen gaan, en er wonen.


