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VOORWOORD.

Dit is het zesde volume van een reeks, die opgezet werd met de bedoeling
hedendaagse muziek in Vlaanderen sinds 1950 te documenteren. Het eerste volume
werd gepubliceerd in 2004 en handelde over strijkkwartetten, nadien volgden
volumes omtrent pianomuziek, symfonische muziek, werken voor (groot) ensemble
en muziektheater. Er worden nog nieuwe volumes gepland rond vocale muziek en
kamermuziek.
Met deze reeks wil MATRIX bijdragen aan het vervullen van één van haar kerntaken,
namelijk de documentatie van hedendaagse muziek in het algemeen en die uit
Vlaanderen in het bijzonder. (Meer informatie over MATRIX is te vinden op
www.matrix-new-music.be)
MATRIX heeft de voorbije jaren een uitgebreide collectie partituren, cd's, boeken en
tijdschriften opgebouwd. Die collectie is tevens het vertrekpunt voor tal van
educatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld lessen over nieuwe muziek,
concertinleidingen en workshops voor muziekdocenten. De collectie vormt ook de
basis voor deze publicatie, waarmee we een inventaris hebben willen maken van alle
elektronische muziek ('tape muziek'), bedoeld voor een concertcontext, die sinds
1950 in Vlaanderen werd gemaakt. De inventaris wordt voorafgegaan door een
uitgebreid essay waarin de belangrijkste stilistische eigenschappen van het Vlaamse
repertoire aan tape muziek aan bod komen. Daarna volgen enkele korte artikels over
verschillende representatieve composities. We willen daarbij benadrukken dat de
selectie van de werken die aan bod komen in de korte artikels geen kwalitatief
oordeel inhoudt. De gekozen werken zijn natuurlijk van een hoge artistieke kwaliteit,
maar dat kan evenzeer gezegd worden van veel andere Vlaamse tapemuziekwerken.
De bedoeling van de besprekingen ligt eerder bij het illustreren van de stilistische
diversiteit van dit repertoire, en is er tevens op gericht verschillende generaties aan
bod te laten komen.
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Om budgettaire redenen, kozen we ervoor om geen Nederlandstalige versie van
deze tekst in druk te laten verschijnen. De Nederlandse teksten en inventaris zijn
echter wel beschikbaar en te downloaden op de website van MATRIX.
Bij deze willen we graag de componisten bedanken voor hun aanvullingen en
correcties aan de inventaris. Maarten Quanten, onderzoeker aan de afdeling
elektronische instrumenten van het Brusselse Muziekinstrumentenmuseum (MIM),
voorzag ons van een prachtig essay. We willen ook de auteurs van de korte
werkbesprekingen bedanken voor hun vrijwillige medewerking. Een woord van dank
gaat ook naar Muziekcentrum Vlaanderen, dat een aantal exemplaren van deze
publicatie aankoopt en verdeelt. Ten slotte gaat een warm woord van dank uit naar
iedereen die bijgedragen heeft aan de productie van een cd met (fragmenten van) de
besproken tapemuziekwerken. Documentatie in woord en klank is tenslotte des te
sterker. Teneinde de Vlaamse hedendaagse muziek te promoten in binnen- en
buitenland, wordt deze publicatie kosteloos verspreid aan bibliotheken, studio's,
concertorganisaties, festivals en andere geïnteresseerden.
MARK DELAERE
REBECCA DIEPENDAELE
VERONIQUE VERSPEURT
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MATRIX.
MATRIX: centrum voor nieuwe muziek
In enkele jaren tijd is MATRIX, met haar bibliotheek met meer dan 20 000 partituren
en 10 000 opnames, uitgegroeid tot een belangrijke collectie van muziek
gecomponeerd sinds 1950. Muziek uit Vlaanderen vormt de kern van de collectie,
maar er wordt evenveel aandacht besteed aan de internationale context. Op die
manier leidt bijvoorbeeld de zoektocht naar Boulez’ Structures in de online catalogus
makkelijk naar een overzicht van alle muziek die sinds 1950 in Vlaanderen en elders
geschreven werd voor dezelfde bezetting (twee piano's).
De collectie vormt het uitgangspunt voor activiteiten binnen twee andere domeinen:
muzikaal erfgoed en muziekeducatie. Voor dat eerste heeft MATRIX een
samenwerking opgezet met ComAV. Vanuit het bewustzijn dat de composities van
vandaag morgen bedreigd erfgoed kunnen zijn, voert MATRIX een proactief
erfgoedbeleid, waarin ruimte is voor zowel conservering als inventarisatie en
projecten om de collectie voor een breder publiek te ontsluiten.
Muziekcentrum Vlaanderen, een organisatie met de overheidsopdracht om alle
Vlaamse muziek te promoten (van jazz en pop tot klassieke muziek en folk), doet een
beroep op MATRIX voor wat betreft de documentatie van hedendaagse Vlaamse
kunstmuziek.
In 2004 begon MATRIX de publicatiereeks Contemporary Music in Flanders, waarin
de Vlaamse muziekproductie sinds 1950 per genre onder de loep genomen wordt.
Onze (tweetalige) website bevat een 155-tal informatiefiches omtrent Vlaamse
componisten, met onder andere een uitgebreide bespreking van een selectie van
hun werken. De educatieve activiteiten van MATRIX zijn gericht op
muziekleerkrachten, kinderen, jongeren, dirigenten en het brede publiek, die we
allemaal de kans willen geven om hun kennis van en interesse voor hedendaagse
muziek te verdiepen door middel van workshops, stages, projecten, lezingen en
concertinleidingen.
De oprichting van MATRIX vzw, een non-profit organisatie, werd mogelijk gemaakt
door Cera, een organisatie die sociale en culturele projecten ondersteund in hun
opstartfase. MATRIX geniet ook de steun van de KU Leuven, de Vlaamse
Gemeenschap, Stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant.

A. Historisch overzicht

Adres:
Minderbroedersstraat 48, B-3000 Leuven
Tel.: +32 (0)16 33 20 43
Fax.: +32 (0)16 33 20 40
info@matrix-new-music.be
www.matrix-new-music.be
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TAPEMUZIEK IN VLAANDEREN (1950-2010)
Elektrische klanken
Een luidspreker wordt in de vakterminologie wel eens een transducer genoemd, een
'overbrenger'. En inderdaad, het apparaat zet een fluctuerende elektrische stroom
om in vibrerende lucht, net zoals de microfoon het omgekeerde doet. Elke klank die
uit de luidspreker komt, heeft dus eerst bestaan onder de vorm van elektriciteit, en
voor elektrische stroom gelden heel andere fysische wetten dan voor vibrerende
lucht. Zo kan de ‘elektrische klank’ bijvoorbeeld bewaard worden op een drager, zijn
de elektronische transformatiemogelijkheden veel uitgebreider dan die van de
akoestische timbremodificatie en kan elektriciteit aan een gigantische snelheid de
wereld rondreizen alvorens weer over te gaan in de toestand van bewegende
luchtdeeltjes.
De idee van klinkende elektriciteit en de eenvoudige vertaalbaarheid van de
geluidsinformatie tussen beide verschijningsvormen van klank hadden een enorme
impact op het denken over muziek in de twintigste eeuw. Vanaf haar eerste
decennia ontwikkelden ingenieurs immers al instrumenten waarin circuits
synthetische klanken genereerden, denk maar aan de theremin, de ondes martenot
en het trautonium. In de fysica had men eerder al ontdekt hoe de interne structuur
van een (akoestische) klank er ongeveer uitziet; de nieuwe technologie maakte het
mogelijk deze met elektriciteit na te bouwen. De nieuwe audiotechnologie oefende
ook op muzikanten een sterke aantrekkingskracht uit. De Franse componisten Pierre
Schaeffer (1910 - 1995) en Pierre Henry (1927) begonnen al in de jaren 1940 vanuit
de beroemde Club d’Essai in Parijs systematisch te experimenteren met opname-,
transformatie- en spatialisatieapparatuur. De Musique Concrète, waarin alledaagse
geluiden getransformeerd en gemonteerd werden tot een op plaat vastgelegde,
volwaardige compositie, was geboren. Bij de concerten van deze deejays avant la
lettre kwam de muziek enkel nog uit luidsprekers en bedienden muzikanten de
audioapparatuur.
De ontwikkeling van dataopslag op PVC tapes betekende een nieuwe revolutie in de
audiotechnologie. Het monteren van klanken kon vanaf dit ogenblik even snel en
gemakkelijk gebeuren als dat al een tijdje bij films het geval was. In de loop van de
jaren 1950 veroverde het nieuwe medium dan ook langzaam maar zeker de opname7

en radiostudio’s, die de eerste uitvalsbasis zouden worden van een groot aantal
componisten van voornamelijk avant-gardistische signatuur.
Vlaamse Tape Muziek?
Afbakeningen en classificaties zijn doorgaans artificieel. Voor een reeks zoals
Contemporary Music in Flanders is het echter noodzakelijk om de Vlaamse output
van kunstmuziek tijdens de voorbije zestig jaar op systematische wijze, via
onderverdelingen te kunnen benaderen. De bezetting waarvoor een muziekstuk
geschreven is, blijkt hier een werkbare oplossing te bieden. Het elektronische
medium in zijn vele verschijningsvormen neemt hier desalniettemin een enigszins
problematische positie in. Dit zesde volume zou handelen over elektronische
kunstmuziek. Maar wat is elektronische muziek? Muziek gecomponeerd voor
elektronische instrumenten? Met live muzikanten? En is de elektrische gitaar dan
een elektronisch instrument? Of gaat het over muziek waarbij alle klanken op tape
vastgelegd worden en audioapparatuur de plaats van muzikanten in de concertzaal
inneemt? Wat doen we dan met combinaties van muzikanten en een gefixeerde tape
en met live electronics? Wat met een gefixeerde tape die in een uitvoering door de
componist of een andere muzikant gemanipuleerd wordt? Beschouwen we een
verzameling van akoestische, concrete klanken, vastgelegd op tape als elektronische
muziek ook al is hun oorsprong akoestisch? De vragen komen sneller dan de
antwoorden en lijken eindeloos. Kunst - en bij uitstek die van de voorbije decennia laat zich immers maar moeilijk in vakjes dringen. En toch kunnen die misschien
geforceerde afbakeningen ons een dieper inzicht geven in de aard van dit relatief
nieuwe medium en de ideeën van de componisten die ermee omgingen.
Uiteindelijk werd ervoor gekozen om dit volume Flemish Tape Music since 1950 te
dopen. In de brede definitie van het woord gaat het hier om muziek die gefixeerd
wordt op een drager - dat kan evengoed een compact disk, een digitale audio tape of
een harde schijf zijn - en gecomponeerd werd om integraal door luidsprekers
(transducers) in de concertzaal gestraald te worden.
Ondanks het feit dat er reeds in de jaren 1940 commerciële synthesizers op de markt
waren, kozen heel wat componisten voor de tape. Dat medium riep vanaf het begin
heel wat vragen op bij het publiek. Welk statuut had de concertzaal nog zonder de er
als het ware mee vergroeide muzikanten? Ontegensprekelijk ging er een zeer
belangrijk aspect van de concertervaring verloren zonder de eeuwenoude band die
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zich vormde tussen publiek en uitvoerder. De machine kwam eerder onpersoonlijk
over en de uitvoering leek niet langer uniek. Waarom lieten al die componisten hun
werk niet uitvoeren door mensen met elektronische instrumenten?
Dat had alles te maken met de muzikale verwachtingen die de protagonisten van de
muzikale avant-garde in de jaren 1950 en 1960 stelden. Vooral in de context van het
meervoudige serialisme hoorde daar een complete beheersing van de kleinste
klankpartikels bij. De artificiële sinustoon was zowat een steen der wijzen voor de
jonge Vlaamse componist Karel Goeyvaerts (1923-1993) die als één van de eersten
de volledige controle over zijn klankmateriaal wilde krijgen. De praktische uitwerking
van zijn radicale esthetische concepten was haast als vanzelfsprekend onmogelijk
gebleken met akoestische instrumenten en menselijke uitvoerders. En ook de
elektronische instrumenten - Goeyvaerts kende de ondes martenot zeer goed van
tijdens zijn studietijd in Parijs - brachten hier geen soelaas. De vereiste graad van
nuance en wendbaarheid kon noch door de mens, noch door de machine in real time
bereikt worden. Om Goeyvaerts’ complexe muzikale structuren te kunnen realiseren,
moest de tijd kunnen bevroren en gemanipuleerd worden. En daar zorgde de nieuwe
soepele tape in PVC voor een doorbraak. De vluchtige, momentane muzikale stroom
werd een tastbaar object dat kon verknipt en gemonteerd worden - tijd werd ruimte.
Met gebruik van meerdere taperecorders konden klanken op elkaar gestapeld
worden, maar ook versneld en vertraagd afgespeeld worden. Apparaten zoals filters
en ringmodulatoren maakten opeens de meest exotische klanktransformaties
mogelijk. Het werken met minuscule, uitgeknipte klankpartikels maakte plotse
intervalnuances, combinaties en klankcomplexen mogelijk die tien jaar eerder nog
ondenkbaar waren. Het nieuwe medium opende heel wat deuren maar die rijke
output was onlosmakelijk verbonden met een uiterst ingewikkeld en arbeidsintensief
maakproces in de elektronische studio, die bovendien allesbehalve voor elke
componist gemakkelijk toegankelijk was.
De keuze om te componeren voor tape werd in de afgelopen zestig jaar meestal
ingegeven door de complexiteit van de muzikale structuur die een componist voor
ogen stond. Goeyvaerts’ ideeën kunnen hier als paradigma gelden. Naarmate de
audio- en computertechnologie in de tweede helft van de twintigste eeuw verder
ontwikkeld werd, werden haast alle denkbare klanken en structuren realiseerbaar.
Het was de gefixeerde drager die dit alles mogelijk maakte want wat in de
concertzaal weerklonk, was doorgaans onmogelijk uitvoerbaar door de menselijke
9

muzikant. En dát is wellicht één van de meest essentiële kenmerken van de muziek
die in dit volume van Contemporary Music in Flanders centraal staat. Ze kan pas het
gevolg zijn van een verruimtelijkte, gematerialiseerde en plastisch gemanipuleerde
tijd. Misschien zijn dergelijke tape composities vanuit deze invalshoek dan ook wel
nauwer verwant met het repertoire voor muziekautomaten - denk bijvoorbeeld aan
de artistieke output van de Vlaamse componist en instrumentenbouwer GodfriedWillem Raes (1952) - dan met het werk gecomponeerd voor live uitvoeringen op
elektronische instrumenten, die aanvankelijk voor een groot deel te situeren waren
in de wereld van de eerder populaire muziek. De tape bevat in wezen immers
elektrische informatie die een luidsprekermembraan in beweging zet. Een dergelijke
code of programma kan in principe elk apparaat besturen. Het mag dan ook niet
verwonderen dat de connectie tussen computermuziek, de computer aided
composition en tapemuziek in de voorbije decennia zeer apert was. Een aantal
componisten van vroege elektronische muziek flirtte dan ook al heel snel met vroege
digitale toepassingen. In Vlaanderen vinden we de verbindingslijn in denken over
enerzijds elektronische en anderzijds algoritmische compositie terug bij een heel
aantal componisten. Het idee van een (deels) geautomatiseerd compositieproces is
uiteraard aanwezig in het meervoudige serialisme. Vooral de extreme
mathematisch-muzikale concepten van Herman Van San kunnen in deze context
beschouwd worden als vroege, visionaire voorbeelden van deze denkrichting. In een
volgende generatie zijn het vooral Godfried-Willem Raes en Serge Verstockt (1957)
die zich - zij het vanuit zeer verschillende esthetische opvattingen - op de
verbindingslijnen tussen elektronische muziek en algoritmische, geautomatiseerde
compositie begeven. De link tussen algoritmisch componeren en het bredere kader
van de elektronische muziek en creatieve toepassingen van technologie is in de
laatste jaren vooral sterk aanwezig in het werk van een aantal van Raes’ leerlingen.
In de jaren 1960 werd de spanningssturing één van de belangrijkste principes van de
moderne elektronische muziekstudio’s. De instellingen die voordien stap voor stap
met de hand op elk apparaat moesten uitgevoerd worden, konden nu - bijvoorbeeld
op ponskaarten, via vroege sequencertechnologie of zelfs op tape - als ‘programma’
opgeslagen worden. Steeds complexere klankstructuren konden automatisch
gerealiseerd worden, wat het monteerwerk een stuk sneller liet verlopen.
Computertechnologie hief uiteindelijk haast alle technische grenzen op en maakte
elektronische muziek toegankelijk voor een groot aantal componisten, die niet langer
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een uitgebreide en dure studio nodig hadden. Het experimenteerterrein verhuisde
daarmee ook steeds verder in de richting van live interactie met elektronica, die
ondertussen de vroegere ‘starheid’ niet meer hoefde te impliceren. Klanken die door
muzikanten geproduceerd werden, konden bijvoorbeeld door computeralgoritmes
verwerkt worden. Het principe van live processing kwam centraal te staan in
concerten waarin rijke en complexe elektronische klanken én levende uitvoerders
geïntegreerd werden. De focus leek meer en meer te verschuiven van sounddesign
naar de interactie tussen mens en machine op het podium. Langzaam maar zeker
kwam de bemiddelende interface centraal te staan in de omgang van de avant-garde
met de nieuwe elektronische middelen. De te beperkte wendbaarheid van het
vroege elektronische instrument had de experimenterende componist richting tape
gestuurd; ondertussen was de tape als enig medium voor velen te onbeweeglijk
geworden en werd interactie het nieuwe toverwoord. Daarbij komt dat ook de
relatie tussen de uitvoering en het publiek aan verandering onderhevig was. Zo zijn
er wel degelijk verbindingslijnen te trekken tussen enerzijds de ‘traditionele’
tapemuziek en anderzijds klanksculpturen, multimediale werken, interactieve
concertomgevingen, ... Dergelijke werken worden in deze publicatie buiten
beschouwing gelaten, hoewel ook hier de grenzen niet zo heel duidelijk te trekken
zijn. Lucien Goethals’ (1931-2006) Contrapuntos, dat verder in dit volume besproken
wordt, bestaat bijvoorbeeld onder de vorm van een klassieke tapecompositie maar
was ook opgevat als een vroege installatie waarbij via gebruik van contemporaine
hightech middelen zoals lichtsensoren een zekere vorm van interactie met het
(rondwandelend) publiek mogelijk was.
In principe wordt er in Contemporary Music in Flanders enkel aandacht besteed aan
'kunstmuziek’. Populaire genres, die doorgaans geassocieerd worden met
commerciële doeleinden - U-Musik zouden de Duitsers het noemen - worden hierbij
buiten beschouwing gelaten. Wat betreft elektronische muziek en tapemuziek in het
bijzonder is deze scheiding vaak moeilijk vol te houden. Misschien zijn de meeste
bruggen tussen populaire en ernstige muziek zelfs net door deze media geslagen.
Denk maar aan experimentele techno, glitch (d.i. het gebruik van onbedoelde output
van elektronica of software) en het label van Achim Szepanski, dat niet zonder reden
naar Mille Plateaux van Gilles Deleuze (1925-1995) en Félix Guattari (1930-1992)
genoemd werd. Veel vroeger brachten The Beatles de tapecompositie Revolution #9
uit, die net zoals het nummer Ob-La-Di, Ob-La-Da deel uitmaakte van het
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commercieel gedistribueerde White Album (1968) en maakte Lou Reed (1942) zijn
veelverguisde én -geprezen Metal Machine Music (1975). In Vlaanderen zijn er op de
scène van de elektronische muziek anno 2010 jonge componisten zoals Esther
Venrooy (1974) en Maarten Buyl (1982) en concertorganisatoren zoals Happy New
Festival (Kortrijk) actief die ook niet onder het ene hoedje van de kunstmuziek te
vangen zijn. En dan begeven we ons nog niet eens echt underground…
De jaren 1950: Vlaamse pioniers in de woestijn
De Vlaamse muziekscène was in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog niet
echt progressief te noemen, zo blijkt onder meer uit de biografische notities van een
aantal jonge Vlaamse componisten die er in deze periode hun opleiding genoten. De
conservatoria beschouwden de muziek van Claude Debussy (1862-1918) als uiterst
modernistisch en die van Arnold Schönberg (1874-1951) en Béla Bartòk (1881-1945)
als blasfemisch. Lucien Goethals vermeldde bijvoorbeeld in een lezing die hij gaf aan
het begin van de eenentwintigste eeuw dat één van zijn harmonieleraars spottend
sprak over Igor Stravinsky’s (188 -1971) ‘Massacre’ du Printemps. Gelijkaardige
verhalen vinden we terug in Karel Goeyvaerts’ autobiografie. Goeyvaerts week dan
ook uit naar Parijs om er bij Olivier Messiaen (1908-1992) te gaan studeren. Hij
volgde analyse- en compositielessen, leerde er de ondes martenot bespelen en
maakte van op afstand kennis met de bezigheden in de Club d’Essai. In de zomer van
1951 zou hij op de Internationale Ferienkurse in Darmstadt furore maken met zijn
Sonate voor twee piano’s en zo in het epicentrum van de internationale avant-garde
terechtkomen. Zijn extreme visie op het meervoudige serialisme bracht Goeyvaerts
omstreeks 1952 bij het elektronische medium, dat een volledige controle over de
klankkleur beloofde en aan de ‘onvolmaaktheden’ van menselijke uitvoerders zou
kunnen voorbijgaan. Goeyvaerts beschouwde de artificiële sinustoon als de
basisbouwsteen van klanken, die hij door middel van de nieuwe technologieën
volledig zou kunnen controleren. In december 1952 componeerde hij zijn Nummer 4
met dode tonen, het eerste volledig elektronische seriële werk, dat echter op dat
ogenblik technisch nog niet gerealiseerd kon worden in België. Zijn vriend en collega
Karlheinz Stockhausen (1928-2007) verwezenlijkte in dezelfde maand zijn eerste
concrete tapecompositie in Parijs (waar hij onder leiding van Pierre Schaeffer
werkte). Op aansporen van Goeyvaerts experimenteerde hij, nadat hij was
teruggekeerd naar Keulen, met volledig elektronische klanksynthese, wat in de
zomer van 1953 leidde tot zijn wereldberoemde Studie I. Door toedoen van vooral
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Herbert Eimert (1897-1972) en Werner Meyer-Eppler (1913-1960) was in Keulen
immers ondertussen de pioniersstudio van de Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR)
opgericht, waarover Stockhausen al snel de leiding kreeg. Hier realiseerde
Goeyvaerts zijn Nummer 5 voor levende tonen (1953) en Nummer 7 voor
convergerende en divergerende klankniveaus (1955) respectievelijk met de hulp van
Stockhausen en Gottfried Michael Koenig (1926). Het was ook deze laatste die
samen met Herman Van San diens zeer complexe Geometric Patterns (1957) uit
Opus Electronicum Mathematicum (1956-1972) trachtte te verwezenlijken, wat
echter zelfs in Keulen onmogelijk bleek.
Terwijl Karel Goeyvaerts internationaal actief was, kriebelde het in Vlaanderen bij
een aantal componisten om los te breken uit het overheersende conservatisme van
het plaatselijke muziekleven. Het Nationaal Instituut voor de Radio (NIR) vormde in
dat opzicht een interessant eiland, onder meer dankzij Paul Collaer (1891-1989) die
sedert 1936 aan de leiding stond van de dienst Ernstige Muziek van de omroep.
Vanaf 1953 maakten twee NIR producers, Louis De Meester (1904-1987) en David
Van de Woestijne (1915-1979) zelfs een radioprogramma over de Parijse concrete
muziek. Beiden waren ook componist en begonnen zelf - zij het na de werkuren - in
de studio’s te experimenteren met concrete klanken op tape. In 1957 ontving De
Meester de prestigieuze Italiaprijs voor zijn burleske radiocantate De grote
verzoeking van Sint-Antonius, waarin de tape een belangrijke rol speelde. Deze
internationale waardering bracht het componeren met tape ook officieel op het
voorplan van de Belgische muziekscène. De Meesters tapecompositie Incantations
(1958) werd op de Brusselse wereldtentoonstelling uitgevoerd tussen het werk van
onder andere Karlheinz Stockhausen en John Cage; dit tijdens de Internationale
Dagen van Experimentele Muziek die georganiseerd werden door het NIR. Langzaam
maar zeker werden de fundamenten gelegd voor de oprichting van een eigen
elektronische studio.
De Vlaamse elektronische muziekscène na 1960
Al snel klonk binnen de internationale elektronische muziekscène de roep naar een
vereenvoudiging van het maakproces door automatisering, op maat gemaakte
interfaces en uiteraard apparatuur die nog meer mogelijkheden had. De oscillatoren
en filters die in de eerste studio’s voor elk te genereren of te transformeren stukje
klank met de hand ingesteld moesten worden, konden bijvoorbeeld met
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stuurspanning bediend worden. Het automatiseren van dergelijke apparatuur kon
dan weer gebeuren met behulp van ponskaarten of een soort pianorollen. In de
Verenigde Staten werkten de beroemde RCA Mark I (1951/52) and Mark II
synthesizer (1957) al met dergelijke vormen van automatisering of vroege sequencer
technologie. Met die laatste realiseerde Milton Babbitt (1916) in 1961 zijn
Composition for synthesizer.
Ook in Europa werd er vanaf de late jaren 1950 met dergelijke vereenvoudigende
processen geëxperimenteerd, en vanaf de jaren 1960 werd de samenwerking tussen
fysici, ingenieurs en musici de regel in verschillende leidende instituten. De utopie
van de tot in haar kleinste dimensies sculpteerbare klank was totaal verstrengeld
met de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De tweede generatie elektronische
studio’s die in de loop van de jaren 1960 opgericht werden naar het voorbeeld van
de grote pioniers zoals de NWDR/WDR in Keulen en de Radio Audizioni Italiane (RAI)
in Milaan, waren dan ook niet zelden verbonden aan onderzoeksinstituten. In
Nederland bijvoorbeeld werd in 1960 een studio opgericht in de schoot van de
Utrechtse universiteit. Via deze constructie kon men voor de ontwikkeling van op
maat ontworpen technologie een beroep doen op wetenschappers zoals Stan
Tempelaars (1938), en het rekencentrum van de universiteit stelde de nieuwe
computertechnologie ter beschikking van componisten.
In Vlaanderen was, in de nadagen van de Brusselse Expo ’58, bij het NIR de zin
ontstaan om een publieke elektronische studio op te richten. Corneel Mertens,
programmadirecteur van de Vlaamse radio, was er zich van bewust dat Vlaanderen
zich niet langer buiten de regionen van de internationale avant-garde kon ophouden.
Samen met prof. ir. Hubert Vuylsteke, hoofd van het Gentse laboratorium voor
elektriciteit en telefonie, vatte hij eind 1961 het plan op om een studio uit te
bouwen, verankerd in een stevige samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Gent en
het NIR, een plan dat begin 1963 realiteit werd. Het Instituut voor Psycho-akoestiek
en Elektronische Muziek (IPEM) stond onder de wetenschappelijke leiding van
Vuylsteke, terwijl de radioproducers en componisten Louis De Meester en Lucien
Goethals, die al enkele cursussen bij de elektronische muziek pionier Gottfried
Michael Koenig gevolgd had, de artistieke leiding waarnamen. In 1965 werd het
IPEM verbonden met het Seminarie voor Muziekgeschiedenis van de Gentse
universiteit, dat onder leiding stond van prof. dr. Jan L. Broeckx (1920-2006).
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In die vroege jaren werd het IPEM zeer duidelijk gekenmerkt door een erg nauwe
samenwerking tussen componisten en technici. Zo werd er al in 1962 een eerste
primitieve, “mechanische” sequencer ontwikkeld, die in de volgende jaren vervangen
werd door steeds betere stuurspanningsgeneratoren, gebouwd door de huistechnici.
Hoewel de IPEM studio pas een tiental jaar na de belangrijke pioniersstudio’s werd
opgericht, slaagde de leiding erin het instituut op technisch vlak meteen op het
hoogste Europese niveau te laten meedraaien. De sterke vervlechting van
technologische en artistieke ontwikkeling toont zich wellicht het duidelijkst in het
werk van Lucien Goethals (bvb. Studie VII), die hierover zelfs samen met prof. ir.
Walter Landrieu publiceerde. In deze context mag ook Goethals’ Contrapuntos niet
vergeten worden, een vroeg voorbeeld van een klanksculptuur waarbij
bewegingssensoren, geactiveerd door het rondwandelende publiek, in de ruimte
verdeelde taperecorders aansturen. Herman Van San, die tot zijn dood in 1975 in de
omgeving van het IPEM vertoefde, was wellicht één van de meest radicale muzikale
denkers van zijn tijd. De verregaande complexiteit van zijn muzikale concepten
maakte dat ze meestal noch door mensen noch door machines konden verwezenlijkt
worden. Pas jaren na Van Sans dood werden een aantal van zijn radicale ontwerpen
met behulp van de nieuwste digitale technologieën door de Vlaamse componist en
computer wizkid Peter Swinnen (1965) verwezenlijkt.
Het IPEM kende vanaf haar begindagen een ruime internationale belangstelling. Zo
realiseerde onder andere Helmut Lachenmann (1935) er in 1965 zijn eerste en enige
tapecompositie, Scenario. Ook met andere studio’s en onderzoeksinstituten werden
er grondige relaties onderhouden. Het IPEM gaf bijvoorbeeld vanaf 1972 samen met
het Nederlandse Instituut voor Sonologie, dat onder de leiding van Koenig stond, het
tijdschrift Interface uit (later: Journal of New Music Research). Beide instituten
voelden zich wellicht sterk verwant door de gelijkaardige koppeling tussen technisch
en artistiek onderzoek. De sequencers die aan het IPEM ontwikkeld werden en de
Variabele Functiegenerator die Stan Tempelaars en Jo Scherpenisse omstreeks
dezelfde periode in Utrecht bouwden, getuigen daarvan. De nieuwe technologie van
spanningssturing was immers fundamenteel verbonden met de seriële beginselen verschillende parametrische dimensies die elkaar aansturen - die we zowel in het
werk van Koenig en Konrad Boehmer (1941) (Utrecht) als dat van Goethals terug
vinden.
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De Parijse en Keulse pioniersstudio’s riepen in de jaren 1950 en 1960 - om het wat
pejoratief uit te drukken - het beeld op van esthetische bastions waarin de stringente
artistieke toon gezet werd door de artistieke leiders en componisten Schaeffer
(Musique Concrète) en Stockhausen (meervoudig serialisme). Het IPEM wilde in het
muziekesthetische debat van die tijd een veel neutralere positie innemen, wat al
zeer duidelijk gereflecteerd werd door de zeer verschillende muzikale
persoonlijkheden van de artistieke leiders De Meester en Goethals. Het instituut
stelde zijn deuren open voor het volledige internationale veld van componisten van
allerlei esthetische pluimage. Niettemin bleek het nieuwe elektronische medium - en
dat hoeft nauwelijks te verbazen - vooral progressieve componisten aan te trekken.

Lucien Goethals aan het werk met de Synthi 100 © IPEM

In de context van het IPEM vormde zich al snel een groepering van Belgische
componisten, muzikanten en musicologen, die zich wilden inzetten voor de
verspreiding van (live-) elektronische muziek. Deze groep, die ten teken van haar
brede focus de naam Spectra koos, organiseerde o.a. concerten en
wetenschappelijke activiteiten.
Vanaf de jaren 1970 en zeker in de jaren 1980 kwam er meer en meer bruikbare
audiotechnologie op de commerciële markt. Naarmate deze elektronische apparaten
en computers goedkoper en kleiner werden, kon elke geïnteresseerde componist in
principe een eigen huisstudio beginnen. IPEM kocht omstreeks de helft van de jaren
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1980 een exemplaar van de beroemde topsynthesizer EMS Synthi 100 aan en staakte
de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën in de sfeer van de elektronische
muziek. Ondertussen waren mastodonten zoals het IRCAM van Pierre Boulez (1925)
actief geworden in het domein van sounddesign, interfaces en computer aided
composition. In 1986 knipte ook de BRT (Belgische Radio en Televisie, opvolger van
het NIR), waar men ondertussen luistercijfers veel belangrijker was gaan vinden dan
artistiek experiment, de banden met het IPEM door. Het IPEM evolueerde zelf steeds
verder weg van de elektronische muziek naar de psycho-akoestiek. Vandaag behoort
het IPEM, onder de leiding van prof. dr. Marc Leman, tot de internationale top in het
domein van het psycho-akoestische onderzoek. De Synthi 100 wordt enkel nog
occasioneel gebruikt door componisten op zoek naar analoge klanken, geproduceerd
door de legendarische machine. Verder getuigen enkel nog de grote collectie
klankbanden, wat oude apparaten en enkele archiefkasten van De Meester,
Goethals, Van San en Sabbe van het artistieke verleden van het instituut. Momenteel
worden delen van de historische studio opstellingen gereconstrueerd in het
Brusselse Muziekinstrumenten museum (MIM).
***
In het schooljaar 1968-69 gaf Louis De Meester een cursus toneel- en filmmuziek aan
het Koninklijk Conservatorium van Gent; twee jaar later werd Lucien Goethals er
aangesteld als docent muziekanalyse. Het spreekt voor zich dat zij hun studenten
uitgebreid lieten kennismaken met elektronische muziek en het instrumentarium
van het IPEM. Eén van die jonge mensen was Godfried-Willem Raes, die in 1968, op
zestienjarige leeftijd de Logos-groep oprichtte. ‘Experimentalist’ en ingenieur Raes
bouwde - net zoals dat aan het IPEM het geval was - zelf zijn elektronische
apparatuur, gaande van generatorenbanken tot volwaardige synthesizers, de
Synthelogs. En toch had hij een zekere haat-liefdeverhouding ten opzichte van
elektronische toepassingen in de muziek. Zo beschouwde hij elektronische klanken
als “karikaturen” van akoestische geluiden en uitte hij regelmatig kritiek op de
mystificerende impact van complexe technologie op het publiek. Raes realiseerde
dan ook slechts enkele tapecomposities, maar mag in de context van de Vlaamse
elektronische muziek absoluut niet over het hoofd gezien worden. Ondertussen is hij
zelf docent aan het conservatorium van Gent en vormt het gebruik van elektronica
(en bij uitbreiding de computer in zijn verschillende facetten) in een muzikale
context een zeer belangrijk onderdeel van zijn cursus experimentele muziek en zijn
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compositieonderricht. Een aantal van zijn studenten, zoals Kristof Lauwers (1978),
Sebastian Bradt (1979), Yvan Vander Sanden (1972), Joachim Brackx (1975) en Kris
De Baerdemacker (1972) zijn dan ook terug te vinden in de lijst achteraan in deze
publicatie. Zoals reeds vermeld sluiten Raes’ zelfgebouwde muziekautomaten of robots in zekere zin sterk aan bij de tape. Ook op deze machines kan immers een op
drager vastgelegde reeks informatie ‘afgespeeld’ worden. In dit geval is het resultaat
geen trillingssequentie van een luidsprekermembraan, maar een opeenvolging van
exact beschreven acties die de mechanismen van akoestische instrumenten in
beweging brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de studies voor player piano van
Raes’ leerling Kris De Baerdemacker. Sinds de jaren 1990 werkt Raes vooral aan
interfaces (Invisible Instrument, Holosound, …) die het mogelijk maken voor
muzikanten en dansers om met de robots te communiceren tijdens uitvoeringen.
***
De Antwerpse componist Joris De Laet (1947) deelde allerminst de scepsis van
Godfried-Willem Raes ten opzichte van elektronische klanken toen hij in 1973, in een
kasteel in Wilrijk, de Studio voor Experimentele Muziek, of kortweg SEM, oprichtte.
Er werden cursussen, voordrachten en concerten georganiseerd en het
SEMensemble specialiseerde zich in repertoire waarin akoestische instrumenten met
elektronica gecombineerd worden. Kenmerkend voor SEM was een zeer open
houding ten opzichte van alle geïnteresseerden die wilden kennismaken met of zich
wilden onderdompelen in de wereld van de elektrische klanken. Deze manier van
werken verschilt zeer sterk van het beeld van afgesloten, kleine kringen van
specialisten, dat de vroegste pioniersstudio’s oproepen. Na enige tijd werd er zelfs
een tijdschrift uitgegeven, een toonbandontleningsdienst opgericht en verzorgde
SEM uitzendingen over experimentele muziek op de Antwerpse Radio Centraal. Voor
de productie van elektronische muziek werd de privé studioapparatuur van De Laet
gebruikt, die deze tot op vandaag - hetzij onder de originele hardware vorm, hetzij
als zelf ontwikkelde software reproductie - ter beschikking stelt van geïnteresseerde
componisten. Het was hier dat de jonge Serge Verstockt, bijvoorbeeld, kennismaakte
met de elektronische apparatuur alvorens zich verder in het nieuwe medium onder
te dompelen aan het Nederlandse Instituut voor Sonologie en met zijn ensemble
Champ d’ Action één van de belangrijkste vertolkers van live elektronische muziek te
worden. Dit in Antwerpen gevestigde collectief van uitvoerders, componisten en
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klanktechnici behoort - net zoals het Brusselse Ictus Ensemble - nog steeds tot de
absolute top in Vlaanderen wat betreft het gebruik van het elektronische medium.
In 1987 verhuisde SEM van Wilrijk naar Kontich. Daar werd in een nieuwgebouwde,
halfronde loods een nieuwe studio ingericht die de naam AVhangART, een acroniem
afgeleid van Audio Visual ART (uitgesproken als uitgesproken als Avant-Gard(e)).
Vanaf dit ogenblik werd er vooral gefocust op multidisciplinaire artistieke projecten.
De combinatie van elektronische muziek en video stond er centraal maar er werd
ook samengewerkt met plastische kunstenaars.
Vanaf het begin van de jaren 1980 ging het Koninklijk Conservatorium van
Antwerpen een samenwerking aan met SEM. De school nam de zeer overzichtelijke
en essentialistische (SEM-) Cursus Elektronische Muziek Technieken van De Laet op
in het curriculum en hijzelf werd er docent. De context van SEM bleek bijzonder
vruchtbaar voor de productie van muziek op tape in de voorbije drie decennia.
Terwijl elders de focus vaak verschoof naar gebruik van live electronics en het
experimenteren met nieuwe interfaces, en de zuivere tapemuziek bijgevolg wat op
de achtergrond verdween, blijven aan de SEM gerelateerde componisten zoals De
Laet en zijn oud-leerlingen Paul Adriaenssens (1952) en Dirk Veulemans (1956) tot op
de dag van vandaag voor tape componeren.
Waar het IPEM nog een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de klassieke
elektronische studio gespeeld had, was SEM duidelijk ingebed in het laatste kwartaal
van de twintigste eeuw. Dat was immers bij uitstek een periode waarin de grenzen
tussen artistieke disciplines maar ook die tussen kunstmuziek en meer populaire
strekkingen verwaterden.

beschikt over een oneindige scala aan configuratiemogelijkheden van sound shaping
tools. Dergelijke software kan bovendien zowel gebruikt worden voor het
vervaardigen van “tapes” als voor toepassingen in live electronics, spatialisering, de
integratie van graphics en nog zoveel meer. Jonge Vlaamse componisten met een
grote liefde voor technologie zoals Maarten Buyl, Stefan Prins (1979), Esther
Venrooy, Laura Maes, Kristof Lauwers en Yvan Vander Sanden bewegen zich in een
artistiek veld waarin de technische controle over synthetische en concrete klanken
haast geen grenzen meer kent. Hun artistiek-technologische vraagstellingen zijn dan
ook vaak van een andere aard dan die van pioniers Goeyvaerts, De Meester en
Goethals. Zo exploreren ze de relaties tussen klank en andere kunstvormen, tussen
kunstenaar, kunstwerk en publiek, de communicatie tussen mens en machine, de
vaak moeilijk te trekken grenzen tussen beide ‘systemen’ en virtuele omgevingen om
in te componeren of te musiceren.
Muziek en technologische ontwikkeling zijn haast altijd hand in hand gegaan; van de
de
eerste instrumenten, gesneden uit de beenderen van dieren over de 19 -eeuwse
pneumatische monsterorgels van Cavaillé-Coll, de sinusgenerator, het besturen van
een batterij slagwerkinstrumenten met hersengolven tot artificieel intelligente
systemen die zelfstandig componeren. Sommigen beschouwen technologie nog
steeds als een vreemde indringer die de puurheid van kunstmuziek en misschien
zelfs het statuut van de componist aantast. Niettemin blijven de meeste
componisten fundamenteel nieuwsgierige wezens, geprikkeld door nieuwe ideeën
en concepten om klanken te benaderen in een alsmaar groeiende symbiose tussen
mens en machine.

[MAARTEN QUANTEN]
De jonge garde
Waar in de beginjaren van de elektronische muziek de actie zich meestal afspeelde in
radiostudio’s en labo’s, verhuisde die langzaam maar zeker ook naar de woningen
van de componisten. Steeds meer materiaal werd commercieel beschikbaar en
enkele componisten bouwden zelf configuraties uitgaande van hun eigen specifieke
noden. Na verloop van tijd incorporeerden softwarepakketten alle mogelijkheden
die de klassieke studio’s eerder boden en nog veel meer. Programma’s zoals Max
MSP (IRCAM) en Pure Data vormen een virtuele omgeving waarin de componist
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PAUL ADRIAENSSENS (1952)
Tricycle (2009)

B. Bespreking van enkele werken

Paul Adriaenssens werd geboren in 1952, het jaar van Karel Goeyvaerts' Nummer 4
met dode tonen en Karlheinz Stockhausens Konkrete Etüde voor tape. Hij volgde
geen muziekopleiding, maar het leek door zijn geboortejaar voorbestemd dat
Adriaenssens zijn leven zou wijden aan het maken van elektronische muziek. Dat hij
sinds 1975 verbonden was aan de Studio voor Experimentele Muziek (SEM) en daar
kennis maakte met onder andere Joris De Laet en Karel Goeyvaerts bepaalde wellicht
mee de richting waarin zijn muziek zich altijd bewogen heeft. Adriaenssens' muzikale
voorkeuren zijn doorheen de tijd nooit echt veranderd. Hoewel de nieuwere
composities vrij anders klinken dan het vroege werk, zijn er een aantal basisideeën
die onveranderd blijven. Als erfgenaam van het serialisme is voor hem het
construeren van een ordeningssysteem en het ontwerpen van eigen spelregels een
eerste belangrijke stap in de creatie van nieuw werk. Belangrijk is wel dat een
dergelijk wiskundig geïnspireerd schema op een vrije manier kan ingevuld worden.
Het is niet zo dat er een automatisch proces doorlopen wordt op basis van de vooraf
bepaalde regels. De rol van de componist bestaat erin een aantal intuïtieve keuzes te
maken op basis van zijn eigen voorkeur en smaak. Het is belangrijk om intuïtie niet te
verwarren met emotionaliteit of naïeve muzikale expressie. De structuur is het
uitgangspunt, de componist blijft de schepper.
Als de muziek van Paul Adriaenssens een maatschappijkritische component in zich
draagt, dan is dat in de eerste plaats een reactie tegen de overstimulatie van de
hedendaagse media (zoals de flitsende beelden van luttele seconden die common
practice geworden zijn in televisieland). Dat, gecombineerd met het (pseudo)emotionele en populistische discours dat te pas en te onpas op het grote publiek
wordt losgelaten, leidt volgens Adriaenssens tot inhoudelijke verarming en is
symptoom van de huidige consumptiemaatschappij. Als tegenreactie verloopt zijn
muziek doorgaans vrij langzaam en geleidelijk. Systematiek, coherentie en een
zekere zin voor complexiteit bieden een tegenwicht voor het vluchtige en
oppervlakkige.
In Tricycle, gecomponeerd voor het Festival International de Musique
Electroacoustique de Bourges, is het vertrekpunt een strikt georganiseerd
tijdschema waarbinnen de componist intuïtief aan de slag gaat met klanken
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('events') en aan de hand van parameters interne relaties tot stand brengt. Het werk
bestaat uit drie delen (#1: 0'-2', #2: 2'-3'43", #3: 3'43"-6'). Onderstaand schema
illustreert de principes waarmee de tijdstructuur van het eerste deel is
geconstrueerd. In een eerste fase wordt een bepaalde duur afgebakend. Een
gespiegelde vorm van dat stuk tijd wordt daar meteen achter geplaatst. Deze totale
duur van het eerste deel krijgt in het schema de naam 't'. In een derde fase worden
op de tijdsas een aantal muzikale gebeurtenissen geplaatst (gesymboliseerd door x,
y, z). Daarna wordt de oorspronkelijke duur als het ware uitgerokken en worden de
originele 'events' geprojecteerd op de langere tijdsas (x', y', z'). Als laatste stadium
worden beide tijdsassen terug op elkaar gelegd, waardoor er een soort phase
shifting ontstaat tussen de verschillende 'events' en hun projecties.

De volgende stap in het compositieproces bestaat uit het contamineren van
bepaalde 'events' met parametrische eigenschappen van andere 'events'. Een
overzicht van het kluwen aan interne relaties dat hierdoor ontstaat, biedt enkele
voorbeelden die ook duidelijk hoorbaar zijn.
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'Minimale variatie in tevent' betekent dat het 'event' herhaald wordt, maar telkens
met een kleine afwijking ten opzichte van de vorige verschijningsvorm. Dit komt neer
op een soort pseudorepetitie. Dat aspect van minimale variatie wordt vertaald naar
de toonhoogte van een lang aangehouden hoge toon die het volledige tweede deel
domineert. Deze toonhoogte lijkt constant, maar is voortdurend in beweging door
microtonale afwijkingen.
Aan het begin van datzelfde tweede deel is een ononderbroken klank met lage
frequenties en een 'rafelig' timbre te horen. In het derde deel komen diezelfde lage
frequenties terug, maar dan met onderbrekingen. Het specifieke timbre beïnvloedt
dan weer een ander 'event', namelijk een laag van aanhoudende hoge frequenties.
Eén van de sterkste voorbeelden van contaminatie tussen events is de toonreeks die
op het einde voorkomt. Deze verwijst naar een gelijkaardige toonreeks uit het begin
van de compositie (één van de weinige 'gearticuleerde' elementen), maar is tegelijk
beïnvloed door een eenmalig 'event' in deel twee en door een stijgende reeks in deel
drie, die op haar beurt teruggrijpt op een stijgende reeks aan het begin van het werk.
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Het resultaat van al deze verbanden is dat de relaties niet langer voorgesteld kunnen
worden als een klassieke boomstructuur, maar eerder rhizomatisch van aard zijn. In
die zin verwijst Adriaenssens met zijn werk naar een recente ontwikkeling in de
erfelijkheidsleer. Er is gebleken dat genetische eigenschappen doorheen de evolutie
niet alleen binnen soorten worden doorgegeven, maar dat er ook sprake is van een
soort horizontale beïnvloeding tussen verschillende diersoorten en zelfs tussen
planten en dieren. Op dezelfde manier kunnen allerlei parameters elkaar
beïnvloeden, wat resulteert in een complexe en rijke compositie die te allen tijde
coherent is. Daarmee beantwoordt Adriaenssens – hoewel hij uitsluitend
elektronische muziek componeert – zelfs aan één van de meest algemene en
eeuwenoude premissen van de Westerse kunstmuziek: het creëren van organische
en coherente muzikale structuren.
[KLAAS COULEMBIER]
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PETER BEYLS (1950)
SEA/AIR (1975), The Headless Horseman (1979), The Life and Times of Oscar (1986)
Peter Beyls studeerde elektronica, sound engineering en muziek aan het Koninklijk
Muziekconservatorium te Brussel en computerwetenschappen aan de UGent. In de
jaren 1970 was hij als assistent werkzaam aan de IPEM studio te Gent, waar hij
talrijke elektroakoestische stukken voor tape componeerde. Hij werkte er samen met
Karel Goeyvaerts en Lucien Goethals, van wie hij veel leerde. Naast zijn interesse in
tapemuziek ontwikkelde Beyls in die periode ook een aantal nieuwe technieken en
programma’s samen met andere musici: met Michel Waisvisz ontwierp en
construeerde hij een reeks prototypes van de cracklebox synthesizer bij STEIM, de
Amsterdamse studio voor elektro-instrumentale muziek, en hij experimenteerde met
de Buchla synth in Fylkingen. Buchla (Berkeley, Californië) staat voor ‘ontwerpers van
uitzonderlijke elektroakoestische instrumentatie voor elektronische muziek’. In
bepaalde composities, zoals SEA/AIR (1975) combineerde Beyls live uitvoerders
(sopraan) met beeldprojectie en live audio processing, waarbij hij gebruik maakte
van de speciaal ontworpen hybride signaal processor. De partituur van de compositie
ontstond vanuit experimenten met de DEC PDP-15 computer van het Hybride
Computer Centrum van de Gentse universiteit. In de jaren 1980 voelde Beyls de
drang om elektronische muziek hoe langer hoe meer te combineren met
computertoepassingen. Hij ontwikkelde daarvoor Oscar, genoemd naar de ‘Oscillator
Artist’, een computerprogramma dat in staat was een live muzikant te simuleren.
Oscar was ontworpen voor interactie met live uitvoerders. Beyls omschreef Oscar als
‘sociaal en egocentrisch’ tegelijk, omdat het computerprogramma niet alleen
reageerde op de input van klank door een live uitvoerder, maar ook en vooral zelf
ageerde vanuit een individueel muzikaal ‘denken’. Dat was meer dan eens aanleiding
tot onverwachte en verrassende ‘menselijke’ en muzikale gedragingen. De reacties
van de computer waren bedoeld als interpretaties van de ontvangen abstracte
signalen, wat aanleiding gaf tot een soort abstracte dialoog. Naast de works in
progress Oscar en The Life and Times of Oscar (1986), was een van de realisaties met
Oscar de compositie The Headless Horseman (1979), uitgevoerd door Oscar samen
met Peter Beyls zelf. Dit voorbeeld toont aan dat Beyls veel vertrouwen had en nog
altijd sterk gelooft in de mogelijkheden van de artificiële intelligentie, van zelf
organiserende systemen en van de toepassing van kennisgebaseerde systemen in de
kunsten.
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Ook in de jaren 1980 raakte Beyls meer en meer geïnteresseerd in
computerstrategieën, waardoor hij geleidelijk het muzikale domein verliet om zich
als kunstenaar te manifesteren met computergrafiek. In 1982 ontwikkelde hij
PICPAC, een programma voor het ontwerpen van beelden voor het computertype
Hewlett-Packard HP 9000. Hij ging werken aan het Al-lab, laboratorium voor
artificiële intelligentie van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) in 1986. Dit
laboratorium ontwikkelde een grafisch expert systeem dat gebruik maakt van
Symbolics Lisp apparatuur en dat uitmondt in real-time interactieve stukken, wat
Peter Beyls op zijn beurt implementeerde op zijn eigen werkwijze.
Momenteel is Beyls als docent esthetica en nieuwe media verbonden aan de
Hogeschool Sint-Lukas Brussel en doceert hij theorie van de nieuwe media aan de
Hogeschool Gent. Hij is onderzoekscoördinator van het Interaction Lab van KASK, het
kunstdepartement van de Hogeschool Gent. Beyls zet zijn onderzoek naar real-time
evolutionary computing verder aan het Interdisciplinary Centre for Computer Music
Research (ICCMR) van de University of Plymouth in Groot-Brittannië.
Voor zijn muziek heeft Beyls altijd geopteerd voor een gecombineerde benadering
van de ontwikkeling van nieuwe systemen, ‘machine’-programma’s en technische
tools aan de ene kant, en de aanwezigheid, invloed en interactie met de mens aan de
andere kant. Zijn muziek bezit een hoge graad van abstractie binnen het veld van de
zogeheten absolute muziek, zonder enige allusie op de ‘aardse realiteit’, zonder
enige nood aan klankschildering of imitaties van ‘concrete’ omgevingsgeluiden of
ruisen. Natuurlijk vormen hierop enkele ‘vroege’ werken een uitzondering, zoals
Rothko, geïnspireerd door de abstracte colour field paintings, wat aanleiding was tot
meer en meer abstractie in de klank. Zijn aanpak is altijd gericht naar de confrontatie
tussen de ‘perfecte machine’ en het ‘niet-perfecte spel’ van de mens als
uitvoerder/programmeur, en naar de eeuwige uitdaging van mens en machine.

[YVES KNOCKAERT]
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JORIS DE LAET (1947)
Cordes & Corps (2009)
Algorithmic composition based on the emulation of strings
In muziektheoretische traktaten van de Oudheid en de Middeleeuwen (Gaudentius,
Pseudo-Odo van Cluny) fungeerde het monochord als hulpmiddel om de ratio’s van
de intervallen te berekenen. In deze leer, die volgens een hardnekkige legende
teruggaat tot Pythagoras, visualiseerde de snaarlengte de wederzijdse relaties tussen
klanken en getalverhoudingen, en bij extrapolatie ook de veelvuldig voorkomende
proporties van de omringende werkelijkheid en de haar samenstellende lichamen. In
de recente fysica keert een moderne vorm van deze gedachte terug in de
‘superstring theory’. Deze theorie stelt de kleinste subatomaire elementen van de
fysische werkelijkheid voor in de gedaante van trillende ‘snaren’, in een poging om
de algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica te verzoenen. In het
elektronische werk Cordes & Corps (2009) creëert ook Joris de Laet zijn specifiek
universum op basis van het gegeven ‘snaar’ en de met haar verbonden ‘lichamen’.
Anders dan zijn theoretische voorgangers en tijdgenoten is hij als componist minder
geïnteresseerd in de abstracte proporties dan in het klinkende resultaat van deze
specifieke objecten.
Zoals de ondertitel van het werk aangeeft (‘Algorithmic composition based on the
emulation of strings’), fungeert de snaarklank als uitgangspunt en criterium bij de
afbakening van een karakteristiek klankdomein binnen de principieel eindeloze
mogelijkheden van elektronische klankgeneratie en –verwerking. In Cordes & Corps
hebben alle klanken dan ook een hoorbare of minstens deduceerbare relatie met het
specifieke klankspectrum van de trillende snaar. Deze oorsprong wordt plastisch
gesuggereerd door de inzet van het werk, waar de duidelijk herkenbare
pianoklanken en de suggestie van een aangetokkelde (harp)snaar als het ware een
verbinding tussen de elektronische klanken en de traditionele instrumentale
snaarmuziek symboliseren. Toch is Cordes & Corps niet gebaseerd op opgenomen,
maar op synthetische klanken die een directe controle van alle klankparameters
mogelijk maken. Een snaarsimulator ligt aan de basis van de sonoriteit van dit werk
en laat de componist toe om zowel bij de fysische als bij een zuiver fictieve
klankwereld aan te sluiten.
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De snaar in al haar klinkende gedaantes vormt op die manier slechts een
uitgangspunt voor de meest veelsoortige elektronische klanktransformaties. Dat
uitgangspunt zelf is aanwezig in het werk in de gedaante van gesimuleerde
pianoklanken, ingedeeld in clusters (‘corps’) en geïsoleerde snaarklanken (‘cordes’).
Deze laag wordt onderworpen aan een basisalgoritme dat de toonhoogte en
toonduur reguleert: uit een cluster van vier toevalsnoten ontstaat telkens een vijfde
snaarklank als gemiddelde van de vorige vier. Deze opeenvolgende of gelijktijdige
clusters en snaarklanken vormen een structureel netwerk of temporeel kader, als
lichamen en punten die een ruimte afbakenen. De overgangen binnen die ruimte zelf
worden ingevuld door meer radicale transformaties van dit materiaal, waarbij de
eerdere gegenereerde klanken als abstracte klankmaterie verder worden uitgewerkt.
Deze materie is niet langer identificeerbaar in termen van clusters of tonen, maar is
enkel nog als geheel van ‘klankobjecten’ beschrijfbaar. Deze textuurlaag is bovendien
niet statisch, maar voortdurend in beweging: door de opeenvolging van telkens
andere klanktransformaties wordt een sterk gevoel van ruimtelijkheid gegenereerd.
De klankobjecten van dit niveau kunnen ondanks hun grote diversiteit nog steeds
met de klankwereld van de snaar in relatie worden gebracht, door middel van
suggestieve verwijzingen naar trillende lichamen en naar de wrijvingen die hiermee
gepaard gaan.
Door de verweving van beide textuurniveaus ontstaat een voortdurend afwisselend
klankresultaat, waarvan de eenheid niettemin wordt gegarandeerd door het
bewaren van de genetische eigenschappen van de initiële klankmaterie (het
samenspel tussen clusters en snaren). Cordes & Corps biedt op die manier een
veelgelaagd beeld van de grote sonore rijkdom die zelfs binnen een duidelijk
afgebakend klankspectrum mogelijk is, dankzij de meest veelsoortige transformaties
van een oorspronkelijke klankbron.

[KRISTOF BOUCQUET]
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LOUIS DE MEESTER (1904-1987)
Incantations (1958, tweede versie 1962)
Louis De Meester geldt ongetwijfeld als één van de pioniers van de tape muziek in
Vlaanderen. In het begin van de jaren 1950 werkte hij als musicus-modulator voor
het Nationaal Instituut voor de Radio (NIR). Langs die weg stond hij in nauw contact
met tal van vooral Franse componisten van internationaal niveau en maakte hij
kennis met de Musique Concrète van Pierre Schaeffer. Vanaf 1953 begon hij, samen
met zijn collega David Van de Woestijne, te experimenteren met de bescheiden
middelen die in de radiostudio's voorhanden waren.
Wanneer De Meester de vraag kreeg een werk te schrijven dat kon meedingen naar
de Italiaprijs 1957, stelde hij meteen als voorwaarde dat hij ruimschoots gebruik zou
kunnen maken van elektronische middelen. Toen de radio-opera De Grote
Verzoeking van Sint-Antonius ook effectief de prijs won, betekende dat een
belangrijke stap vooruit voor De Meester als componist, voor de appreciatie van
tapemuziek in Vlaanderen en bijgevolg voor de tijd en middelen die het NIR aan haar
experimenterende componisten wilde besteden. Een jaar later organiseerde het NIR
in het kader van de Wereldtentoonstelling in Brussel de Internationale Dagen van
Experimentele Muziek. Voor deze gelegenheid schreef Louis De Meester de
tapecompositie Incantations, misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende
werk in zijn uitgebreide oeuvre. In 1962 werd De Meester door het NIR afgevaardigd
om de artistieke leiding van het pas opgerichte Instituut voor Psycho-Akoestiek en
Elektronische Muziek (IPEM) op zich te nemen. Hij bleef aan deze studio verbonden
tot aan zijn pensioen in 1969.
Tapemuziek neemt als vanzelfsprekend een belangrijke plaats in in het oeuvre van
Louis De Meester. Zijn werkwijze is sterk verankerd in de traditie van de Musique
Concrète, in die zin dat hij voornamelijk met bewerkingen van opgenomen
klankmateriaal componeert. Synthetische klanken gebruikt hij slechts in beperkte
mate, en dan eerder omwille van hun specifieke sonoriteit dan vanuit het idee van
controle en consistentie dat componisten als Stockhausen en Goeyvaerts naar deze
klanken deed grijpen. Over het algemeen is De Meesters esthetische positie moeilijk
te definiëren: hij beweegt zich voortdurend in het spanningsveld tussen traditie en
moderniteit, tussen een muziekbegrip dat grotendeels bepaald is door de Franse
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muziek van de eerste helft van de 20ste eeuw en een nieuwsgierigheid naar de
klankwereld van de avant-garde van de jaren 1950 en '60.
Binnen De Meesters werken voor tape valt het op dat hij dit medium op zeer
uiteenlopende manieren benadert. Zelf omschrijft hij elektronische klankmanipulatie
vaak als een quasi onuitputtelijke bron van klankkleurmogelijkheden, die hij niet
zelden integreert in een relatief traditionele muzikale context, zoals in de tweede
versie van La Voix du Silence. Deze compositie uit 1954 ademt de stijl en sfeer van
Claude Debussy en de Groupe des Six, maar werd in een herwerking uit 1961
voorzien van een bijkomende tapepartij die opvallend goed aansluit bij het
oorspronkelijke klankbeeld. In tegenstelling tot wat gebruikelijk was in de kringen
van Schaeffer, gebruikt De Meester bewerkte en elektronische klanken ook vaak om
hun evocatieve karakter. De mooiste voorbeelden zijn ongetwijfeld de klankdecors
die hij in 1962 componeerde voor vijf gedichten van Paul Van Ostaijen. Met
composities als Incantations (1958), Nocturne Malgache (1965) en Mimodrama
(1975) componeerde De Meester ook enkele zelfstandige tapewerken, waarin de
mogelijkheden van het medium diepgaander verkend worden.

Incantations werd oorspronkelijk voor 2 kanalen gecomponeerd, maar in 1962
herwerkte Louis De Meester het stuk voor vier sporen, toen daarvoor in de
gloednieuwe IPEM studio de nodige technische middelen voorhanden waren. Voor
de formele uitwerking van de compositie ging De Meester zoals steeds eerder
intuïtief te werk. Hij stelde enkel een algemeen plan op waarin de grote vorm werd
geschetst. De concrete uitwerking is geen strikte realisatie van een volledig vooraf
bestaand concept, maar een intuïtief proces, dat op het ogenblik van de montage
beïnvloed wordt door het klankmateriaal en de manipulatie ervan.
[REBECCA DIEPENDAELE]

Incantations is De Meesters eerste grote zelfstandige tapecompositie, en net met dit
werk vindt hij het sterkst aansluiting bij de toenmalige internationale avant-garde.
Het werk is gebaseerd op een gedicht van de Franse dichter Isidore Isou (1925-2007),
die zichzelf de stichter van het lettrisme noemde, een poëtische stroming waarin de
fonetische, associatieve en muzikale waarde van (onbestaande) woorden centraal
staat. Isou was bovendien een fervent voorstander van een synthese tussen poëzie
en muziek. De titel Incantations verwijst ook naar de rituele incantaties die typisch
zijn voor onder meer de Berberse muziekcultuur, waar De Meester in de jaren 1930
mee kennismaakte. Een fascinatie voor die muziektraditie lag eerder ook aan de
basis van Magreb (1946) voor altviool en orkest.
Als sonoor basismateriaal van Incantations gebruikt De Meester een opname van het
gedicht van Isou, naast andere concrete en enkele zuiver elektronische klanken. De
keuze voor de gesproken tekst als muzikaal uitgangspunt hangt duidelijk samen met
de esthetiek van het gedicht zelf. Louis De Meester gebruikt de opname van het
gedicht nadrukkelijk om zijn sonore kwaliteiten, niet om een semantische betekenis.
De technieken die hij gebruikte voor het omvormen van het basismateriaal zijn nog
vrij beperkt: toevoeging van echo’s, vertragingen en de toepassing van filters.
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LUCIEN GOETHALS (1931-2006)
Contrapuntos (1966)
Mobiele compositie voor tape(s): voor 1 tot 12 taperecorder(s)
Realisatiepartituur voor een elektro-akoestische compositie, uitgegeven door het Seminarie voor
Musicologie van de RUG, uitgegeven door dr. Herman Sabbe in Documenta Musicae Novae IV,
Gent, 1974.
Een versie voor stereo tape werd gerealiseerd door de componist in de elektronische studio van
het IPEM aan de Gentse universiteit in 1967. Alternatieve versies: 4-kanaals tape, 12 tapes.

De partituur geeft aanwijzingen voor de realisatie van 12 klanklagen: vier basislagen
en twee transposities van elk. Het basismateriaal bestaat uit strengen van elk 28
elementen: ruisbanden (respectievelijk 30, 100 en 300 Hz), superposities van
alternerend sinusgolven en blokgolven met elk een duur van 100 ms en 0 dB
amplitude. Als resultaat van die korte duren en de snelle opeenvolging van
elementen, verschijnen er geen toonhoogtes en is er geen onderscheiden melodie
waarneembaar: de strengen verschijnen als eenheden, golven met een
overkoepelende melodische trend: stijgend, dalend of constant. De frequenties
worden bepaald volgens een getemperde 19-toonstoonladder (hetgeen bijzondere
harmonische kleuren mogelijk maakt), met transposities volgens de 'normale'
getemperde 12-toonstoonladder.
Elk van die 'golven' wordt voorafgegaan door een impuls (van een elektronische
generator of van instrumentale oorsprong, bvb. een pianocluster of een gong), wat
kan ervaren worden als een stimulus die de golf op gang brengt.
Een volgende categorie van klankmateriaal bestaat uit aangehouden geluiden met
een lange resonantie aan het einde van elk van de strengen ('laag', maar - net als de
impulsen - met een ongedetermineerde toonhoogte). De duurtijden van de
reverberaties, van 1 tot 4 seconden, zijn gelijkmatig verdeeld over de 12 lagen.
Binnen elke laag vindt er een voortdurende afwisseling plaats tussen korte
klanksequenties (0,5" tot 2") en lange rusten (tot 31,5"). Of en wanneer hun
superpositie leidt tot eigenlijke stiltes, hangt af van het samenvallen van de lagen. In
het geval dat het concept van Contrapuntos gerealiseerd wordt in een gefixeerde,
vooraf gemonteerde versie, is de 'mobiliteit' van het werk beperkt. Alle lagen
moeten dan immers starten binnen een tijdsspanne van 15". Echter, in het geval van
een 'live' uitvoering in een open ruimte, wordt de mobiliteit virtueel totaal. De 12
recorders zijn immers elk verbonden met een afzonderlijke foto-elektrische cel. De
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bezoekers wandelen vrij rond doorheen de ruimte, waarbij telkens wanneer een
bezoeker aan zo'n fotocel voorbijloopt, de overeenkomstige tape automatische
gestart wordt. De tijdsruimtes tussen de klankinzetten wordt hierdoor redelijk
onvoorspelbaar, en het werk kan beschouwd worden als een 'klanklandschap'. (Het
is daarbij van belang dat de luidsprekers gelijkmatig over de gehele concertruimte
verspreid worden).

Fragment uit de realisatiepartituur (p. 17)

Contrapuntos is een helder voorbeeld van 'open multilineariteit'. Een mogelijke
inspiratiebron was de polyfonie van de Vlaamse meesters van de vroege zestiende
eeuw en hun raadselcanons, zoals bijvoorbeeld Josquin's Ex una Voce tres.
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Op een meer symbolische manier kan Contrapuntos gezien worden als een
voorstelling van een reis door een labyrint. Op esthetisch vlak is het werk een
combinatie van gestrengheid en spontaniteit: een seriële constructie, verbonden
met het spontane karakter van een 'happening'. De titel ten slotte refereert aan de
contrapuntische technieken waardoor elke laag afgeleid wordt uit hetzelfde
basismateriaal, en aan de contrapuntische manier waarop deze verwante
materialen, zij het op een veranderlijke manier, met elkaar gecombineerd worden.

[HERMAN SABBE]

KAREL GOEYVAERTS (1923-1993)
Nummer 4 ‘met dode tonen’ (1952) en andere elektronische composities
Wanneer Karel Goeyvaerts in december 1952 zijn Nummer 4 schreef, was dat niet
enkel de eerste elektronische compositie ooit in Vlaanderen. Samen met Williams
Mix van John Cage is het zelfs het eerste elektronische werk tout court in de
muziekgeschiedenis.
Het was destijds Goeyvaerts' esthetisch doel om 'statische muziek' te schrijven, als
een beeld van bewegingsloos, puur, absoluut zijn. Muzikale expressie of zelfs de
persoonlijke keuzes van de componist waren in dat musico-metafysische project
volstrekt uitgesloten.
Volgens Goeyvaerts (in 1951) moest muziek 'een projectie in tijd en ruimte (zijn) van
een basisidee die de structuur genereert'. Dit compositieprogramma werd
gerealiseerd in de ontwikkeling van meervoudig seriële procedures, die het resultaat
waren van de combinatie van Weberns specifieke gebruik van de
twaalftoonstechniek en de emancipatie van de andere parameters dan toonhoogte
bij Messiaen. Goeyvaerts had zich die principes eigen gemaakt door respectievelijk
de gedetailleerde analyse van partituren zoals de Pianovariaties op. 27 en zijn
studietijd in de analyseklas van Messiaen aan het Parijse conservatorium (1947-50).
Met zijn Nummer 1 Sonate voor twee piano's, geschreven tijdens de winter van
1950-51, en meer nog met zijn Nummer 2 voor dertien instrumenten, daterend uit
augustus/september 1951, schreef Goeyvaerts als één van de eerste Europese
componisten meervoudig seriële muziek.
Abstractie, constructivisme en rationaliteit zijn kernbegrippen in Goeyvaerts' seriële
schrijven vanaf de jaren 1950, eigenschappen die in grote mate bijdragen tot het
esthetische ideaal van statische muziek dat Goeyvaerts niet losliet.
Dat zijn composities uitgevoerd werden door muzikanten en op traditionele
instrumenten, werd Goeyvaerts meer en meer een doorn in het oog. Een
oncontroleerbare, onprecieze en bovenal 'dynamische' live uitvoering door
muzikanten stond haaks op het concept zelf van statische muziek. Om diezelfde
reden verwierp Goeyvaerts nadrukkelijk de Musique Concrète : een statisch beeld
van het Absolute Zijn kan onmogelijk gecreëerd worden met onzuiver,
oncontroleerbaar muzikaal materiaal.
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Tegen de winter van 1952 was Goeyvaerts er - in tegenstelling tot zijn collega's
seriële componisten - rotsvast van overtuigd dat elektronische muziek de enige
'echte' seriële muziek was. Hij was dan ook bijzonder enthousiast over de oprichting
van een elektronische studio aan de NWDR in Keulen door Herbert Eimert, en
teleurgesteld door de onwil van de Belgische openbare omroep om in Brussel een
gelijkaardige studio uit te bouwen. Goeyvaerts zag zich bijgevolg genoodzaakt om te
steunen op Stockhausens kennis van en ervaring met de productie en transformatie
van elektronische klanken met machines. Dat was in die periode één van de
voornaamste onderwerpen in de uitgebreide correspondentie tussen de twee
componisten.
Gebrand als hij was op het idee van statische muziek, drong Goeyvaerts er zelfs op
aan een 'immobiele tape recorder' te gebruiken voor het vervaardigen van zijn
Nummer 4. In zijn brief aan Stockhausen van 12 november 1952 legt Goeyvaerts het
basisconcept van zijn tapecompositie uit aan zijn vriend: "Beste Karlheinz, ik ben op
het punt gekomen dat ik kan zeggen dat ik weldra mijn Nummer 4 met dode tonen
zal beginnen schrijven. Ik gebruik enkel homogene geluiden en onveranderlijke
spectra, die in het geheel geen onderlinge relatie hebben, net zoals naast elkaar
liggende dode lichamen. Bij gevolg is tijd het enige materiaal. De klanken kunnen vrij
ingewikkeld zijn, maar ik laat het aan de studiotechnicus over om te beslissen hoe ze
zullen zijn. Ik wil enkel dat ze homogeen zijn en volkomen verschillend van elkaar,
zodat de illusie van verwantschap of het vermengen van de klanken te allen tijde
vermeden kan worden." Dankzij de vruchtbare samenwerking met en de
toestemming van het archief van de Stockhausen-Stiftung für Musik in Kürten,
worden de complete brieven van Stockhausen in oktober 2010 gepubliceerd in
Selbstlose Musik, de verzamelde geschriften van Goeyvaerts.
Inderdaad, de partituur van Nummer 4 definieert enkel een tijdsstructuur (zie
afbeelding). Vier even lange klanken worden doorheen het stuk herhaald op dezelfde
toonhoogte, met dezelfde duur, klankkleur en -sterkte ('dode tonen', zonder enige
interne ontwikkeling). In het begin van het werk beginnen en eindigen de tonen
gelijktijdig, maar de stiltes tussen de herhalingen van de klanken worden geleidelijk
aan langer, wat resulteert in een proces van faseverschuiving (Herman Sabbe
omschreef dit als 'minimal music avant-la-lettre’) tussen de vier klanklagen. Op het
exacte middelpunt van het werk zijn de vier klanken achtereenvolgens te horen,
zonder overlapping. Vanaf dat moment wordt het proces omgedraaid tot op het
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einde van het werk de initiële simultane presentatie van de vier klanken opnieuw
bereikt wordt. Nummer 4 vertoont opvallende gelijkenissen met de partituur van
Williams Mix van John Cage: in beide gevallen is het klankmateriaal niet
gedefinieerd, de partituur is een zuivere tijdsstructuur en de muzikale tijd is
voorgesteld door lijnen in de ruimte (lengtes van stukken tape), waarbij de exacte
afmetingen in centimeters of inches de inadequate metrisch-ritmische notatie van
duurstructuren vervangen.

Nr. 4 'met dode tonen' (1952): eerste pagina van de partituur.
© K. Goeyvaerts New Music research Centre - Universiteit van Leuven

Pas in 1980 werd Nummer 4 gerealiseerd, in de IPEM studio in Gent. De
tapecompositie van Goeyvaerts die deel uitmaakte van Herbert Eimerts bekende
presentatie 'Die sieben Stücke' was zijn Nummer 5 'met zuivere tonen'(1953). Dat
werk was geproduceerd in de studio van de NWDR in Keulen, met de hulp van
Gottfried Michael Koenig, die enkele jaren later ook Goeyvaerts' tapecompositie
Nummer 7 ('met convergerende en divergerende klankniveaus') probeerde te
realiseren (1955).
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Vanaf 1970 werkte Goeyvaerts als radioproducer voor nieuwe muziek voor de
Belgische openbare omroep. Gedurende de eerste vijf jaren van zijn aanstelling werd
hij gedetacheerd naar het IPEM, de studio voor elektronische muziek die opgericht
was op gezamenlijk initiatief van de omroep en de Rijksuniversiteit Gent. Het hoeft
geen betoog dat de beschikbaarheid van de studio een vernieuwde interesse voor
elektronische muziek aanwakkerde, zowel in combinatie met (mixed media) als
zonder andere instrumenten (tapecomposities). Goeyvaerts' werklijst van postseriële
elektronische muziek omvat werken als Stuk voor Piano en gemanipuleerde
pianoklanken op tape (1964), Al naar gelang (voor vijf instrumentgroepen met tape
ad libitum, 1971), Hé (samen met Lucien Goethals en Herman Sabbe, 1971),
Nachklänge aus dem Theater I en II (tape, 1972), Pianokwartet (met tape, 1972), Op
acht paarden wedden (tape, 1973), You’ll never be alone any more (basklarinet en
tape, 1975), Litanie V (klavecimbel en tape, 1982), en Muziek voor Koninklijk
Vuurwerk (tape, 1976-85).
[MARK DELAERE]
Aanbevolen literatuur
- Herman Sabbe, ‘A Paradigm of “Absolute Music”: Goeyvaerts No. 4 as Numerus sonorus’, in
Revue belge de Musicologie/Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap 59, 2005, 243-252.
- Selbstlose Musik. Texte, Gespräche, Briefe und Werknotizen von Karel Goeyvaerts, uitg. dr.
Mark Delaere, Keulen: MusikTexte Verlag, 2010.

KRISTOF LAUWERS (1978)
145+ (2007)
Kristof Lauwers begon zijn carrière in de late jaren 1990 met enkele
kamermuziekwerken voor traditionele instrumenten. Tegelijkertijd ontwikkelde hij
een sterke interesse voor elektroakoestische muziek, in het bijzonder live electronics
(bvb. Processing # 4, 1999). In dit veld legt hij zich voornamelijk toe op het
ontwikkelen van "slimme" live electronics, die geprogrammeerd zijn om op een
muzikaal intelligente manier te reageren op de akoestische input.
De elektroakoestische compositie 145+ (2007) laat nog een ander aspect zien van
Lauwers' compositorische activiteit, nl. zijn interesse voor vooraf opgenomen
klanken. Vandaag is Kitch ‘N Glitch (in samenwerking met Laura Maes, 2001, 40’) –
gebaseerd op alledaagse keukengeluiden – zijn meest uitgebreide compositie op dat
vlak. Maar hoewel 145+ zich op een kleinere schaal afspeelt, is het niet minder
exemplarisch voor de werkwijze van Kristof Lauwers. Voor dit stuk, dat hij
componeerde voor een buurtproject van Logos, maakte hij opnames van typische
alledaagse geluiden in en rond een aantal huizen in de buurt. Uit dit ruwe materiaal
koos hij de meest indringende en expressieve geluiden, die vervolgens
ondergebracht werden in Pure Data patches om verder uitgewerkt te worden tot de
uiteindelijke compositie. Verwijzend naar de esthetische drijfveren van de Musique
Concrète en haar pionier Pierre Schaeffer, benadrukt Lauwers dat het werken met
alledaagse bestaande geluiden, opgenomen in een "natuurlijke" omgeving, heel
lonend is. In feite tonen die geluiden zich veel rijker en meer intrigerend dan
synthetische klanken. Wat niet wil zeggen dat 145+ kan geschouwd worden als
Musique Concrète - de mogelijkheden op het vlak van soundprocessing die moderne
software als Pure Data biedt, zijn te gesofisticeerd om een directe lijn te trekken
vanaf de Musique Concrète en de beperkte technische middelen waarop die muziek
initieel steunde.
In 145+ past Kristof Lauwers verschillende types klankbewerking toe, waarvan de
volgende drie het meest voorkomen. In het begin van het werk gebruikt hij het
geluid van stuiterende knikkers en van een fietsbel. De opname van die klanken werd
in kleine stukjes geknipt, die vervolgens gesuperponeerd werden in evenveel lagen.
Op die manier wordt het oorspronkelijke alledaagse geluid niet enkel nagenoeg
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onherkenbaar, het krijgt door dat proces ook een sonore kwaliteit die het bruikbaar
maakt voor een echte esthetische ervaring.
Een andere regelmatig gebruikte klankverwerkingstechniek is micro-transpositie een transpositie van minder dan een kwarttoon. De fricties die veroorzaakt worden
door zo'n kleine verschillen in toonhoogte, zorgen voor een hypnotiserend effect. De
meest verregaande ingreep in de natuur van de klank, is het gebruik van FFT
frequency filtering, dat wil zeggen: het wegnemen van bepaalde frequenties uit het
oorspronkelijke frequentiespectrum van de klank. Een ingreep die de klanken
onherkenbaar maakt, en die tegelijk aangeeft dat een componist met de huidige
tools voor elektronische compositie het volledige DNA van een klank kan
transformeren.
De structuur van 145+ kwam eerder intuïtief tot stand, een aspect dat kan gezien
worden als een algemeen kenmerk van (veel) elektronische muziek, vooral sinds de
opkomst van de computer aided composition. Immers, de software maakt het
mogelijk om makkelijk talloze verschillende geluidseffecten te testen en uit te
proberen. Toch vertoont 145+ een evenwichtige globale structuur, met twee erg
gelijkaardige klankvelden - de stuiterende knikkers en fietsbellen aan het begin;
geitenbellen en gelijkaardige stuiterende geluiden op het einde - die een vrijer
middeldeel omsluiten.
[JAN CHRISTIAENS]
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SERGE VERSTOCKT (1957)
Interfractions (1984)
Serge Verstockt ontwikkelde zijn tweekanaals tapecompositie Interfractions in 1984
tijdens zijn studie bij Gottfried Michael Koenig aan het Instituut voor Sonologie in
Utrecht. Het klankmateriaal van deze 14 minuten durende compositie bestaat
hoofdzakelijk uit sinustonen, waarbij sporadisch korte fragmenten concrete klanken
opduiken.
De macrostructuur van Interfractions is algoritmisch opgebouwd aan de hand van
het Karplus-Plucked-String Algoritme. Verstockt liet dit algoritme door een computer
berekenen. De resultaten van deze berekeningen stuurden in real time oscillatoren
aan, waarbij de grootte van de resulterende getallen bepalend was voor de
toonhoogte van de sinusklanken, en de snelheid waarmee de computer de
berekeningen maakte de lengte van de klanken bepaalde. Het Karplus-Plucked-String
Algoritme vertrekt van een buffer die bestaat uit een groot aantal random
gegenereerde getallen waarbij enkel de beneden- en bovengrenswaarde op
voorhand zijn vastgelegd. De buffer wordt cyclisch gelezen, waarbij steeds twee
getallen willekeurig worden gekozen en vervolgens hun gemiddelde wordt berekend.
Dit gemiddelde komt vervolgens terug in de buffer terecht, waarna opnieuw twee
getallen worden gekozen, waarvan op hun beurt het gemiddelde wordt berekend,
enzovoort. Het logische resultaat van dit proces is dat de eerder chaotische structuur
van de getallen in de initiële buffer zich langzaam gaat organiseren. Doordat van alle
getallen immers steeds gemiddelde waarden worden berekend, komen de
verschillende waarden na verloop van tijd ook steeds dichter bij elkaar te liggen.
Deze evolutie van chaos naar orde binnen het algoritme vertaalt zich uiteraard in de
muzikale macrostructuur van de compositie, waarbij een chaotische, complexe
klanktextuur met een relatief grote ambitus langzaam overgaat in een steeds
transparanter wordende klankwolk met een kleiner bereik.
De titel van het werk, Interfractions, verwijst aldus naar het feit dat de verschillende
onderdelen (fractions) van de initiële buffer steeds dichter bij elkaar komen te
liggen, waardoor de chaos uit het begin zich naar het einde van de compositie toe
langzaam maar zeker ordent.
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De algoritmisch
georganiseerd:
-

gegenereerde

sinusklanken

werden

op

twee

manieren

Als een ‘drone’, waarbij de resulterende sinusklanken als lange tonen in
lagen horizontaal op elkaar worden geplaatst.

-

In een ritmische structuur, waarbij de sinustonen als een puls naast elkaar
weerklinken (deze puls is voor het eerst duidelijk te horen rond 4’20”).
Naast de algoritmisch gegenereerde laag sinustonen zijn ook fragmenten concrete
klanken aanwezig in de compositie. De componist realiseerde deze klanken, net als
de sinustonen, in real time door ze zelf in te spelen op klarinet zonder mondstuk.
Reeds vanaf het begin zijn die concrete klanken te horen, maar ze zijn pas markant
aanwezig rond 7’30”. De concrete klanken zijn dus geen op voorhand opgenomen
elektronisch gemanipuleerde soundfiles die nadien op de laag sinustonen
gemonteerd worden, maar werden in een enkele ‘take’ gelijktijdig met de sinustonen
gerealiseerd, gemixt en vastgelegd op klankband.
De volledige compositie is, met andere woorden, het resultaat van een
procesgericht, algoritmisch denken. Een ‘druk op de knop’ genereert een complexe
reeks getallen die enkele oscillatoren aansturen waarvan het klinkende resultaat
wordt verrijkt met een ‘element van buitenaf’ in de vorm van live intuïtief
ingespeelde klarinetklanken.
Het spreekt voor zich dat deze werkwijze, waarbij aan een volledig algoritmisch
georganiseerde structuur elementen van improvisatie worden toegevoegd, grondig
verschilt van en een tegenreactie is op de vroege seriële techniek waarbij een
elektronische compositie eerst op papier en in onderdelen wordt uitgewerkt, om
vervolgens minutieus in de studio te worden gerealiseerd en gemonteerd volgens
een strikt, volledig op voorhand vastgelegd plan.
Hoewel Interfractions een erg vroege compositie is binnen het oeuvre van Serge
Verstockt, zijn bepaalde fundamentele kenmerken van zijn latere denk- en werkwijze
– zoals een duidelijk muzikaal richtinggevoel, een eerder procesmatige structuur en
een zoektocht naar nieuwe en innovatieve werkwijzen – reeds markant aanwezig.
[DAAN JANSSENS]
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DIRK VEULEMANS (1956)
Artikulationsorgane (2007)
Het muzikale oeuvre van Dirk Veulemans bevat overwegend elektroakoestische
werken. Volgens de componist vormt het gebruik van de computertechnologie in het
algemeen en van algoritmische elementen in het bijzonder een belangrijk element in
zijn composities. Meer verrassend, misschien, is dat veel van die werken openlijk een
verband leggen met akoestische klanken (bv. de gesproken stemmen van mensen
die teksten voorlezen in Spreken in Tongen (2004)) en in het bijzonder met muziek.
In De piano is de wolf (2004) worden opgenomen pianoklanken onderworpen aan
uitvoerige elektronische bewerkingen. Een nog radicalere verwerking van muzikale
klanken in de nieuwe elektroakoestische context kan teruggevonden worden in
Artikulationsorgane (2007). Net zoals de vijf Vocalises (2004), verwijst
Artikulationsorgane expliciet naar Maulwerke (1968-74) van de Duitse componist
Dieter Schnebel. Veulemans’ composities kwamen tot stand tijdens het
repetitieproces voor uitvoeringen van Maulwerke door het Gentse Kunstarbeiders
Gezelschap (KaG). De Vocalises zijn elektronische verlengstukken of transformaties
van fragmentjes die opgenomen zijn tijdens die repetities.
Meer grootschalig qua ambitie, misschien, is Artikulationsorgane, waarin de
componist terugkeert naar het materiaal uit Maulwerke, maar deze keer met een
veel bredere opzet in de behandeling, structuur en manipulatie van het
basismateriaal. Schnebels compositie is een doorgedreven studie van alle mogelijke
wijzen waarop stemmen kunnen worden gebruikt. Het gaat dan vooral om een
experimentele benadering: het uitbreiden van de vocale techniek en het
incorporeren van talrijke niet-conventionele klanken. Het is deze experimentele
benadering waarbij gewerkt wordt met het hele spectrum van klanken die ons vocale
apparaat in staat is voort te brengen, die wordt overgenomen door Veulemans.
Aan de basis van Artikulationsorgane ligt een aantal van zulke ‘alternatieve’ vocale
klanken: ademen, hijgen, kreunen of gutturale klanken zijn eenvoudig te herkennen.
Dirk Veulemans focust daarbij – zoals te verwachten valt in het elektronische
medium – op de ongebruikelijke, noise-achtige kwaliteit van deze klanken. Hij
manipuleert, verandert en vervormt ze zodat een bijzondere spanning ontstaat
tussen de vocale klanken met hun bijna primaire lichamelijke aspect aan de ene kant
en hun elektronische transformaties aan de andere kant. Door deze ‘analoge’
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geluiden te ontdoen van hun fysieke dimensie en door ze te plaatsen in een
elektronische context, schept Veulemans een fascinerend continuüm van klanken,
variërend van de intieme details van de menselijke klankproductie tot het rijkelijke
veelvoud aan elektronische klanken, dat het hele veld tussen die twee polen
bestrijkt.
Artikulationsorgane kan ruwweg in vier segmenten onderverdeeld worden. Het
eerste dient als een soort van inleiding tot het materiaal van het stuk, in een snelle
crescendo-diminuendo boog. Het begint met ademhalingsgeluiden, die al gauw het
gezelschap krijgen van gutturale en grommende klanken, tegenover een contrapunt
van hoge, scherpe klanken die veel elektronischer van karakter zijn. Vanaf 0'36"
worden langere, aangehouden klanken toegevoegd, die geleidelijk oplossen in
reverb-effecten.
Op 1'29" is de textuur extreem uitgedund en zwelt de muziek vanuit die bijna-stilte
weer aan. Ademachtige geluiden bieden nogmaals het vertrekpunt, maar deze keer
meer onder de vorm van een soort gehijg, dat al gauw uitbreidt naar (laag) gegorgel
en (hoge) gillende klanken. Op 1'58" worden gezongen tonen toegevoegd, maar
zwaar vervormd en steeds als achtergrond voor een steeds nadrukkelijker aanwezig
arsenaal aan percussieve klanken, die dit segment domineren van ca. 2'28" tot het
einde aan 3'43". De apotheose van dit deel is de plotse verschijning (op 3'24") van de
stem van Dieter Schnebel zelf (opgenomen tijdens een Maulwerke-repetitie met
KaG). Niet enkel bieden deze korte Duitse zinnen het meest conventionele gebruik
van de spreekstem die in heel Artikulationsorgane zal voorkomen, maar het brengt
ook een dramatisch keerpunt in de compositie, wanneer plots de componist wiens
werk achter deze muziek schuilgaat (en waarvan aspecten – zij het vaag – doorheen
het werk kunnen herkend worden) ten tonele verschijnt. De “wunderbare Klänge”
waar Schnebel over spreekt , kunnen als het motto van dit werk gezien worden: een
poging om de grenzen af te tasten van zowel fysieke/vocale als elektronische
ruisklanken en een nieuwe, 'wonderbaarlijke' synthese tussen beide te bereiken.
Na het plotse verschijnen van Schnebels stem, begint het volgende segment (net als
het vorige) vanuit quasi-stilte en wordt er geleidelijk nog een andere manier
opgebouwd om een confrontatie te bereiken tussen vocale (gutturaal op 4'36",
gehijg op 5'10") en elektronische klanken. De tweede fase van dit deel (vanaf 6'22")
bevat een element dat sterk doet denken aan een muzikaal motief: tweemaal twee
achtste noten die een dalende kwart bestrijken in een regelmatig ternair metrum.
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Een ritmisch ‘contrapunt’ van nonsensachtige lettergrepen wordt toegevoegd,
gevolgd (aan ca. 7'00") door klinkers. Deze relatief conventionele toepassingen van
stemgebruik worden onderworpen aan elektronische bewerkingen en klinken
geleidelijk, terwijl ze uitfaden, steeds abstracter.
Vanaf 7'41" rondt een korte epiloog het werk af, cirkelend rond een paar gezongen
tonen die in een ‘ambient’-achtige textuur gevat zijn, aangevuld met vogelachtige
hoge tonen. Er is een kortstondige toename van intensiteit wanneer die klanken
transformeren in een puls, maar de muziek keert al gauw terug naar de rustige sfeer,
terwijl ze uitsterft in de klanken van de ademhaling waarmee Artikulationsorgane
begon.

[MAARTEN BEIRENS]
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Toelichting bij de alfabetische en chronologische
tapemuziek sinds 1950

inventaris van Vlaamse

De alfabetische en chronologische inventaris zijn te vinden in de Engelstalige versie
van
deze
publicatie
(te
downloaden
op
www.matrix-newmusic.be/documentatie/publicaties), respectievelijk vanaf p. 44 en vanaf p. 66. De
inventaris geeft een overzicht van Vlaamse tapewerken gecomponeerd tussen 1950
en 2010. Een deel van die werken kan geraadpleegd worden in het
documentatiecentrum van MATRIX (zowel partituren/schetsen als opnames). De
aanwezigheid van deze materialen kan opgezocht worden in de online cataloog op
www.matrix-new-music.be/documentatie/catalogus.
De website biedt ook een gedetailleerde bespreking van biografie en werk van een
groot aantal van deze componisten, evenals hun contactgegevens.

C. Inventaris
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De kolom 'recording' geeft aan waar er een opname van het werk is uitgegeven
en/of waar de oorspronkelijke tape te vinden is. Contactgegevens zijn te vinden in de
lijst van studios en platenlabels op de volgende bladzijden. Wanneer de componist
expliciet de beschikbaarheid van een (uitgegeven) partituur of opname vermeldt die
door hem- of haarzelf wordt verspreid, wordt er in desbetreffende kolom van de
inventaris 'composer' vermeld. Voor de contactgegevens, kan u contact opnemen
met MATRIX via info@matrix-new-music.be.
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LIJST VAN STUDIOS EN PLATENLABELS.
STUDIOS
IPEM Instituut voor Psychoacoustica en Elektronische Muziek
Rosier 44, B-9000 Gent (België)
Postadres: UGent, IPEM - Afdeling Musicologie,
Blandijnberg 2, B-9000 Gent (België)
tel +32 (0)9 264 41 26 - fax +32 (0)9 264 41 43
www.ipem.ugent.be

Elektronische muziek speelt in deze uiteraard een grote rol, al is het nooit de enige
bekommernis van stichting Logos geweest. Vooral sinds de jaren '90 ligt de focus
meer en meer op de digitale controle van akoestische muziek. Hiervoor ontwierp en
bouwde stichter Godfried-Willem Raes meer dan 40 zuiver akoestisch klinkende
muziekinstrumenten die allen zeer nauwkeurig aangestuurd kunnen worden via een
computer en standaard software zoals een MIDI sequenser of Pure Data, of via de
eigen ontwikkelde software GMT.

IPEM is een onderzoekscentrum voor musicologie en maakt deel uit van het
Departement Muziek van de Universiteit Gent. IPEM werd opgericht in 1963, als een
joint venture tussen de Belgische Radio en Televisie (BRT) en de Gentse universiteit.
Het opzet was om de ontwikkeling van audiotechniek samen te brengen met
muziekproductie en zo een brug te slaan tussen wetenschappelijk en artistiek
onderzoek. Het instituut werd eerst ondergebracht in het laboratorium voor
zwakstroom van Prof. dr. ir. H. Vuylsteke, maar werd korte tijd later verbonden aan
de afdeling musicologie, dat toen onder leiding stond van Prof. dr. J.L. Broeckx en
later van Prof. dr. H. Sabbe. De muziekproductie aan het IPEM werd geleid door
componisten L. De Meester, K. Goeyvaerts en L. Goethals, allen in dienst van de BRT.
In 1987 werd het IPEM omgevormd tot een musicologisch onderzoekscentrum, met
een focus op systemen om muzikale informatie terug te vinden en cognitief
onderzoek. Intussen is het IPEM uitgegroeid tot een centrum met meer dan 30
onderzoekers. Het IPEM maakt tevens deel uit van een uitgebreid netwerk voor
internationale samenwerking en weet gastonderzoekers uit heel de wereld aan te
trekken.
Logos Foundation
Kongostraat 35, B-9000 Gent (België)
tel +32 (0)9 223 80 89
info@logosfoundation.org - www.logosfoundation.org
Stichting Logos is al sinds 1968 actief in het Belgische muzieklandschap. De stichting
is enerzijds een werkplaats voor nieuwe muziekproductie met een atelier voor
experimentele instrumentenbouw en een wetenschappelijk laboratorium voor
elektroakoestische research, anderzijds een concertorganisatie gewijd aan
vernieuwende muziek uit de hele wereld. Daarnaast beschikt Logos over een uniek
archief, dat bestaat uit meer dan 16.000 originele opnames, onder meer van alle
concerten die gedurende 40 jaar bij Logos gespeeld werden. Deze vaste en
gecatalogeerde verzameling staat open voor het publiek.
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Logos ©Logos Foundation

SEM Studio voor Experimentele Muziek
Kapelstraat 44, B-3140 Keerbergen (België)
tel +32 (0)15 23 57 50
jorisdelaet@hotmail.com - jorisdelaet.magix.net/website
SEM, Studio voor Experimentele Muziek, werd gesticht door Joris de Laet in 1973. De
werking bestond uit een publiek toegankelijke studio, voordrachten, workshops,
cursussen, concerten, een gespecialiseerde ensemble en, na verloop van tijd, een
toonbanduitleendienst en een gespecialiseerd tijdschrift. In 1987 verhuisde SEM
naar een nieuwe omgeving ('AVhangART', Kontich). De activiteiten concentreerden
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zich vanaf dan rond compositie en presentatie van uitsluitend electroakoestische
experimentele muziek en video. Er werd ook samengewerkt met plastische
kunstenaars. Studioinitiaties, workshops en onderzoek waren permanent en
bereikbaar voor alle geïnteresseerde bezoekers. Sinds 1998 is de werking van SEM
herleid tot een privéstudio en een tweewekelijks programma over elektronische
muziek
op
Radio
Centraal
in
Antwerpen
(FM106.7
en
http://streaming.radiocentraal.org). Voorts beheert Joris de Laet het uitgebreide
archief van SEM.

PLATENLABELS
Composers' Voice (Donemus)
Rokin 111, 1012 KN Amsterdam (Nederland)
tel +31 (0)20 344 60 00 - fax: +31 (0)20 673 35 88
info@mcn.nl - www.donemus.nl
Entr'Acte
www.entracte.co.uk - info@entracte.co.uk
Experimental Intermedia
224 Centre Street At Grand, Third Floor
New York, NY 10013
xirecords@experimentalintermedia.org - www.experimentalintermedia.org
Krikri
www.krikri.be - info@krikri.be
Logos Public Domain
Kongostraat 35, B-9000 Gent (België)
tel +32 (0)9 223 80 89
info@logosfoundation.org - www.logosfoundation.org
Megadisc
Lange Varenweg 12, B-9031 Drongen (België)
Tel +32 (0)9 227 53 58 - fax +32 (0)9 227 05 98
mail@megadisc.be - www.megadisc.be
Mnémosyne
Mnémosyne Musique Média
Place André Malraux - BP 39, Bourges 18001 (Frankrijk)
tel +33 (0)2 48 20 45 87 - fax +33 (0)2 48 20 45 5
www.mnemosyne-musique.com - mnemosyne-musique@orange.fr

Studio © SEM

Robo Records
roborecords@pandora.be
TRANSIT / Festival van Vlaanderen
Brusselsestraat 63, B-3000 Leuven (België)
Tel + 32 16/20 05 40 - fax +32 16/20 52 24
www.festivalvlaamsbrabant.be - info@festivalvlaamsbrabant.be

51

52

......TRACK LIST CD..
1. Paul Adriaenssens [6:05]
Tricycle
℗ Paul Adriaenssens
2. Peter Beyls [1:44]
The Headless Horseman (excerpt)
℗ Peter Beyls / VUB 1988
3. Joris de Laet [8:38]
Cordes & Corps
℗ Joris de Laet
4. Louis De Meester [6:31]
Incantations
℗ IPEM Archief
5. Lucien Goethals [9:11]
Contrapuntos
℗ IPEM Archief
6. Karel Goeyvaerts [9:12]
Nr. 4 ‘met dode tonen'
℗ & © Megadisc MDC 7845
7. Kristof Lauwers [5:19]
145+
℗ Kristof Lauwers
8. Serge Verstockt [14:18]
Interfractions
℗ Logos Foundation: Live opname 1987
9. Dirk Veulemans [9:23]
Artikulationsorgane
℗ Dirk Veulemans
Totale tijd: [70:21]
Mastering door Acoustic Recording Service www.acousticrecordingservice.be
Enkel voor promotie-doeleinden. Wordt niet verkocht. ℗ & © MATRIX 2010/01
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