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Inleiding 

De ideeën van deze masterproef waren al in een zaadje aanwezig toen ik mijn eerste jaar in 

de richting Wijsbegeerte begon aan de universiteit van Gent. Als grote liefhebber van muziek 

en als muzikant was ik zowel thuis in het beluisteren én het maken van muzische klanken, 

maar ook het wijsgerige denken over de muziek trok al snel mijn aandacht. Hoewel ik in het 

begin eerder sceptisch was over de mogelijkheid om op een zinnige én constructieve manier 

over muziek te praten, leidden nieuwsgierigheid en verwondering me ertoe om toch te 

ontdekken wat dé grote denkers van de geschiedenis over mijn passie te zeggen hadden. Mijn 

eerste echte aanraking met muziekfilosofie kwam er toen ik in het eerste jaar voor het vak 

Filosofische Vaardigen en Methodiek 1 van Prof. Dr. Tom Claes een uitgebreide paper schreef over 

de muziekfilosofie van Adorno. Ik was toen eerder onzeker over de niet zo evidente 

onderwerpkeuze, omdat muziekfilosofie zowel in de filosofische traditie van de 

Arteveldestad, maar ook in het algemeen een zeer schaars bestudeerd ‘vakgebied’ is. Goede 

commentaren en aanmoedigingen zorgden er echter voor dat ik me bleef verdiepen in de 

materie. Adorno leerde me hoe muziek vrijheid kan bevorderen in een onderdrukte 

samenleving. Hoewel de maatschappelijke rol van de muziek me heel erg interesseerde, wilde 

ik weten waarom de mens in de eerste plaats dagelijks wil luisteren naar muziekstukken.  

 

Wat is de betekenis van muziek en hoe ervaren mensen muziek? Dat waren twee cruciale 

basisvragen die me erg bezig hielden. Ik ging op meerdere intake gesprekken bij professoren 

en besloot uiteindelijk om mijn masterproef te maken over muziekfilosofie. Toch bleef ik erg 

lang twijfelen over de invalshoek en de precieze onderzoeksvragen. Ik had interesse in het 

ethische aspect van de muziek, maar evengoed in de manier waarop musicologen muziek 

eindeloos analyseren. Het is met de introductie van de fenomenologie van Edmund Husserl 

en Martin Heidegger bij het vak Teksten van de moderne en hedendaagse wijsbegeerte dat mijn 

onderwerp uiteindelijk vorm kreeg. De wijze waarop de fenomenologie tracht terug te keren 
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naar de dingen zelf, door een sterkte kritiek te uiten op zowel subjectivistische als 

objectivistische tradities in de denkgeschiedenis, werkte heel inspirerend. Het idee dat er een 

methodiek werd ontwikkeld om zich volledig te richten op de beleefde ervaringen van de 

waarnemer was een doorslaggevend argument voor de beslissing om de muziek in zijn 

diepste funderingsaspecten te onderzoeken. Langs de ene kant besefte ik de banale 

vaststelling dat zowat elke mens op deze wereld wel eens naar muziek luistert en haar 

existentie als evident lijkt aan te nemen. Aan de andere kant zag ik de noodzaak in om 

expliciet te verwoorden wat er nu juist gehoord en ervaren wordt, wanneer mensen naar 

muziek luisteren. Van zodra je dieper graaft naar de essentie van muziek, bots je immers op 

verschillende onbeantwoorde vragen, die de mens sterker aanbelangen dan aanvankelijk 

gedacht. Op deze manier werd de opzet van deze masterproef een fenomenologische analyse 

te maken van de muzikale ervaring.  

 

De hoofdvraag van mijn masterproef kan als volgt worden geformuleerd: wat is de aard en 

waarde van de muzische belevingsexistentie? Deze vraag dient funderend te worden opgevat: de 

kern van de muziek zit in de eerste plaats in zijn ervaring en het is de beschrijving van de 

muzikale ervaring die kan leiden tot een verheldering van zijn fundamentele essentie en zijn 

ruimere waarde in de wereld. De focus op de muzikale ervaring zélf vloeit voort uit de keuze 

voor de fenomenologische methodiek. Het is dan ook evident dat deze masterproef de 

filosofische vraagstukken van de fenomenologie aanraakt en verdedigt in connectie met het 

muzikale aspect van de wereld. De noodzaak om de hoofdvraag te stellen blijkt al uit zijn 

verwoording: als de aard en waarde van de muzikale ervaring duidelijk zouden zijn, zou de 

vraag immers niet gesteld worden. Vanuit de fenomenologie van Husserl probeer ik te duiden 

waarom de vraag naar de muzikale ervaring in de eerste plaats moet gesteld worden. De notie 

van de crisis die een centrale rol speelt in Husserls laatste geschreven werk Die Krisis der 

europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die 

phänomenologische Philosophie (1936) is een belangrijk vertrekpunt van het onderzoek. Ik 

argumenteer dat de muziek op een gelijkaardige manier als de wetenschap in een crisis is 

beland en haar oorspronkelijke betekenis heeft verloren. De fenomenologische analyse wordt 

gebruikt als een manier van verheldering en een poging om de muzikale crisis van een 

oplossing te voorzien. Wat daarna volgt is een analyse die stap voor stap, op de manier die 

eigen is aan de fenomenologie, de vraag naar de noematische structuren van de muzikale 

ervaring moet blootleggen. Deze essentiële structuren worden op een zeer grondige manier 
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uitgewerkt en het wordt duidelijk dat zowel de aard als de waarde van de muzische 

belevingsexistentie hier door bepaald worden. 

 

Omwille van de structurele aanpak is deze masterproef methodologisch gezien een 

thematische onderzoekscriptie. Het fenomenologische aspect wordt in de eerste plaats 

belicht aan de hand van de drie ‘stichters’ van de fenomenologische school: Edmund Husserl, 

Martin Heidegger en Maurice Merleau-Ponty. De belangrijkste bronnen die van hen aan bod 

komen naast de eerder vermelde Krisis zijn Husserls Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren 

Zeitbewusstseins (1928), Sein Und Zeit (1927) van Heidegger en La Phénoménologie de la perception 

(1945) van Merleau-Ponty. Omwille van de taalbarrière was ik genoodzaakt om van dit 

bronnenmateriaal vaak Engelse of Nederlandse vertalingen te gebruiken.1 Elk van deze 

bronnen wordt op de gepaste wijze gebruikt, als de analyse van de muzikale ervaring daar 

een aanzet toe geeft. Zo helpt Husserl om een funderend draagvlak te leggen van de 

fenomenologische methodiek en spelen zijn analyses van het tijdsbewustzijn een cruciale rol 

om vat te kunnen krijgen op de ervaring met de muzikale tijd. Heidegger en Merleau-Ponty 

worden dan weer eerder gebruikt om de betekenis van de muzikale ervaring te vatten in een 

ruimere context. Een belangrijke secundaire bron die me erg heeft geholpen om het 

tijdsbewustzijn van Husserl beter te begrijpen, is het boek Phenomenology of Time: Edmund 

Husserl’s Analysis of Time-Consciousness (2002) van Toine Kortooms. Ook worden er een aantal 

recente fenomenologen gebruikt, die specifiekere analyses hebben gemaakt over de ervaring 

met de auditieve en muzikale aspecten van de wereld. Met betrekking tot deze categorie 

reken ik volgende werken tot de belangrijkste bronnen: Listening and Voice: Phenomenologies of 

Sound (2007) van Don Ihde, Music as Heard: a study in Applied Phenomenology (1983) van Thomas 

Clifton en Phénoménologie de l'expérience esthétique (1953) van Mikel Dufrenne. Een andere 

hedendaagse fenomenoloog die een centrale rol speelt in het laatste hoofdstuk, is Peter 

Sloterdijk met zijn Sferen-trilogie (1998-2004). Tenslotte worden er over het onderwerp nog 

vele andere artikels en boeken gebruikt om de fenomenologische analyse zo vlot en 

consistent mogelijk te laten verlopen.  

 

Logischerwijs zitten er in deze scriptie, net als in elk onderzoek, verschillende beperkingen. 

Omwille van het kleine onderzoeksgebied over muziekfenomenologie, heb ik enorm diep 

 

                                                             
1
 Op de laatste bladzijden van deze scriptie kan je zien welke vertalingen er juist werden gebruikt.  
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moeten graven om relevante literatuur te vinden voor mijn analyse. Dit heeft het voordeel 

dat ik bepaalde bronnen op een zeer grondige manier heb kunnen bestuderen, maar het heeft 

daarnaast als nadeel dat het soms moeilijk was om een kritische afstand te nemen van het 

relevante bronnenmateriaal. Ik zal dan ook niet beweren dat ik met deze scriptie dé 

fenomenologie van de muzikale ervaring heb bestudeerd. Bij elke invalshoek in een onderzoek is 

het onvermijdelijk dat er bewust of onbewust keuzes worden gemaakt, die invloed hebben op 

de connectie tussen de verschillende bestudeerde onderwerpen, maar die niet elke keer in 

hun diepte worden beargumenteerd. Daarom heb ik mijn masterproef dan ook benoemd met 

de titel een fenomenologie van de muzikale ervaring. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze 

analyse niet bruikbaar zou zijn voor toekomstig onderzoek. Het is eerder een besef dat ik niet 

de waarheid in pacht heb, maar dat deze eerder via een kritische dialoog tot stand moet 

komen. Tenslotte wil ik nog aanhalen dat deze masterproef ook de beperking heeft dat ze 

niet verder ingaat op de gangbare kritieken op de fenomenologische beweging in het 

algemeen. Omwille van de beperkte draagwijdte van deze thesis wordt de fenomenologische 

methodiek vrijwel zonder veel tegenargumentatie overgenomen.  

 

Wat me nog rest in deze inleiding is een algemeen beeld te schetsen van de indeling van het 

onderzoek. Deze scriptie bestaat uit drie hoofdstukken die elk afgebakend zijn volgens een 

welbepaald thema dat de fenomenologie van de muzikale ervaring karakteriseert. Het eerste 

hoofdstuk De auditieve crisis: naar een fenomenologisch gehoorpunt staat stil bij de manier waarop 

de betekenis van het auditieve verloren is gegaan. In relatie tot de crisisnotie van Husserl 

analyseer ik hoe de auditieve stem van de wereld onderbelicht is geraakt, door de dominantie 

van het visuele in het westerse denken. Wat volgt is een uitgebreide toelichting van de 

fenomenologische methodiek die een oplossing kan zijn voor deze auditieve crisis. Centrale 

fenomenologische termen als leefwereld, intentionaliteit, noema, noesis, horizon, fenomenen, 

transcendentale en eidetische reducties worden toegelicht. Vanuit deze methodologie start ik 

met het concrete onderzoek van de muzikale ervaring. Omdat het muzikale zich in eerste 

instantie vertoont binnen het auditieve, begint dit met een analyse van de auditieve 

dimensie. Dit leidt tot een combinatie van fenomenologische reducties met betrekking tot het 

hoorbare en een duiding van het verschil tussen geluid en muziek. Inzichten uit deze analyses 

worden gebruikt om in het auditieve een opening te vinden naar het muzikale. In deze 

zoektocht wordt het duidelijk waarom een focus op en een analyse van de muzikale ervaring 

noodzakelijk zijn, om haar betekenis terug te vinden. Eveneens groeit echter het besef dat de 
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kern van de muzikale ervaring erg moeilijk in de visuele taal te vatten is, hoewel een 

beschrijving ervan niet onzinnig is.  

 

Het tweede hoofdstuk Een enigmatische tweeling: de muzikale tijds- en ruimtebeleving staat stil bij 

de twee fundamentele basisstructuren van de muzikale ervaring: tijd en ruimte. Aan de hand 

van het complexe tijdsbewustzijn van Husserl wordt duidelijk gemaakt hoe de ervaring van 

de muziek als tijdskunst verloopt. De bekende discussie die Husserl met Meinong en Brentano 

voert over de perceptie van melodie in Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren 

Zeitbewusstseins wordt uitvoerig behandeld. Daarnaast worden ook andere temporele 

structuren zoals continuïteit en noties van het begin en einde van de muzikale ervaring 

verduidelijkt. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt de ervaring met ruimtestructuren 

in de muziek behandeld. Theorieën van o.a. Merleau-Ponty en Thomas Clifton worden 

gebruikt om uit te leggen hoe o.a. muzikale lijnen en oppervlakten worden ervaren in de 

fenomenologische ruimte.  

 

Eindigen doe ik met het derde hoofdstuk Muzikale sfeerschepping: een gevoelsmatig spel met 

muzikale geluiden. Hier wordt vanuit de inzichten van het vorige hoofdstuk duidelijk dat de 

betekenis van de muzikale ervaring enkel tot stand komt wanneer de luisteraar op een 

bepaalde manier communiceert met de muzikale geluiden. De manier waarop communicatie 

een kernstructuur vormt voor de muzikale ervaring wordt vervolgens verduidelijkt aan de 

hand van de notie van het spel van Johan Huizinga. De spelende muzikale activiteit wordt 

uiteindelijk volledig uitgediept via de notie van de sfeercreatie van Sloterdijk en het in-de-

wereld-zijn van Heidegger. Deze uitdiepingen tonen hoe het gevoelsmatige aspect in de 

muzikale ervaring cruciaal wordt voor de muzikale betekenisconstitutie.  

 

Tenslotte zal ik ingaan op twee belangrijke uitingen van de gevoelsmatigheid t.o.v. de 

muzikale geluiden. Hier spelen zowel het lichaam als het representationele bewustzijn een 

belangrijke rol. Dit leidt tot een opening naar rijkere noematische structuren, die aantonen 

dat het muzikale spel zelfs therapeutische, ethische en politieke krachten heeft. Dit leidt 

eveneens tot een besef dat de muzikale ervaring in zijn essentie onbevattelijk blijft. Uit de 

drie hoofdstukken worden uiteindelijk de nodige conclusies getrokken. 
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Hoofdstuk 1 De auditieve crisis, naar een 

fenomenologisch gehoorpunt. 

Music is, first of all, an experience.  

 (Higgins K. , 1991, p. 113)                                                    

1.1 De auditieve crisis: op zoek naar een betekenis. 

1.1.1 Crisistijden en de dominantie van het visuele 

Ik leef in een tijd waar wetenschap het ene succes na het andere lijkt te boeken. De fysica 

ontdekt steeds sneller hoe het immense universum in elkaar steekt, de wiskunde creëert 

nooit geziene toepassingen en de geneeskunde kent een ware boost van fundamentele 

onderzoeken. Deze realisaties staan in schril contrast met de vaststelling dat de wetenschap 

steeds minder weet over de mens zelf. Een algemene menselijke natuur aanduiden is 

moeilijker geworden en sociale, politieke en ethische vragen hebben andere, meer precieze 

antwoorden nodig. Nochtans is de mens zelf het fundament van de ‘succesvolle’ wetenschap: 

If we decided to examine the universe objectively in the sense of paying equal attention 

to portions of equal mass, this would result in a lifelong preoccupation with interstellar 

dust, relieved only at brief intervals by a survey of incandescent masses of hydrogen- 

not in a thousand million lifetimes would the turn come to give man even a second’s 

notice. It goes without saying that no one – scientists included – looks at the universe 

this way, whatever lipservice is given to ‘objectivity’. Nor should this surprise us. For, 

as human being, we must inevitably see the universe from a centre lying within 

ourselves and speak about it in terms of a human language shaped by the exigencies of 

human intercourse. Any attempt rigoursly to eliminate our human perspective from 

our picture of the world must lead to absurdity. (Polanyi, 1958, p. 3) 
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Op een frappante manier wijst Polanyi op het gevaar van een té objectivistische kijk op de 

wetenschap. Het humane perspectief mag in geen geval vergeten worden wanneer we gelijk 

welk element van het universum bestuderen. Al veel vroeger onderzocht de filosoof Edmund 

Husserl op een funderende manier in zijn laatste werk Die Krisis der europäischen Wissenschaften 

und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie (1936) 

hoe het objectivisme in relatie tot het subjectivisme onze geschiedenis van het denken 

gekenmerkt heeft. Husserl poneert dat de moderne Europese wetenschappen geen 

succesvolle tijd doormaken, maar zich wel in een diepe menselijke crisis bevinden (Polanyi, 

1958); (Husserl, 1970):  

It concerns not the scientific character of the sciences but rather what they, or what 

science in general, had meant and could mean for human existence. The exclusiveness 

with which the total world-view of modern man, in the second half of the nineteenth 

century, let itself be determined by the positive sciences and be blinded by the 

“prosperity” they produced, meant an indifferent turning-away from the questions 

which are decisive for a genuine humanity. (Husserl, 1970, pp. 5-6) 

Het hoogtepunt van het absurdisme waar Polanyi voor waarschuwt is volgens Husserl al 

bereikt in de 19de eeuw en heeft een tendens om altijd maar verder door te groeien. “What 

does science have to say about reason and unreason or about us men as subjects of this 

freedom? The mere science of bodies clearly has nothing to say; it abstracts from everything 

subjective” (Husserl, 1970, p. 6). De subjectiviteit zelf is als essentieel fundament van de 

wetenschapsbeoefening verloren gegaan, waardoor de wetenschap haar eigenlijke betekenis 

verliest. Husserl tracht de oorzaak van deze crisis te achterhalen door een “radical self-

understanding: we must inquire back into what was originally and always sought in 

philosophy, what was continually sought by all the philosophers and philosophies that have 

communicated with one another historically; but this must include a critical consideration of 

what, in respect to the goals and methods (of philosophy), is ultimate, original, and genuine 

and which, once seen, apodictically conquers the will” (Husserl, 1970, pp. 17-18). 

 

De heroriëntatie van de wetenschapsgeschiedenis brengt Husserl allereerst bij de Grieken, 

die met de Euclidische geometrie een nieuw idee in de menselijke geest inplantten: “the 

highly impressive idea of a systematically coherent deductive theory, aimed at a most broadly 

and highly conceived ideal goal, resting on ‘axiomatic’ fundamental concepts and principles” 

(Husserl, 1970, p. 21). Later, vanaf de 16de eeuw, gebruikte Galileo Galilei als ‘uitvinder’ van de 
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moderne wetenschap de deductieve wiskunde als doorslaggevend element in de 

mathematisering van de wereld. De subjectieve manier waarop ieder van ons het alledaagse 

leven ervaart, wordt door Husserl benoemd als de leefwereld1. Deze oorsprong waarin elke 

menselijke activiteit start, vormt ook de fundering voor de wetenschappelijke methode die 

Galileo begon toe te passen op de natuur. Dit gebeurde door op een graduele manier te meten 

uit welke abstracties de zintuiglijke objecten, die in onze ervaring verschijnen, bestaan. Op 

deze manier werd de wereld beschreven aan de hand van ideale wiskunde-eigenschappen.2 

(Husserl, 1970, pp. 3-60) 

 

Elk ding dat in de leefwereld verscheen werd stap per stap gemathematiseerd en in een ideaal 

geometrisch ruimtelijk tijdskader gegoten. Na de natuurlijke wereld bewerkte deze 

natuurwetenschappelijke methode ook de dierlijke wereld met het ontstaan van de biologie 

en uiteindelijk met de psychologie zelfs de geestelijke wereld, waardoor de leefwereld én het 

subject zelf een mathematische omwenteling ondergingen. Op zich is er niets mis met de 

mathematisering van de wereld, zolang de wetenschappers de relativiteit ervan onder ogen 

kunnen zien en erin slagen om de oorsprong ervan te herwaarderen. Het probleem is echter 

dat volgens Husserl de hedendaagse wetenschap net het tegenovergestelde doet. Ze is het 

contact met haar oorsprong volledig kwijt. Alle wetenschappelijke activiteiten zijn pure 

techniek geworden en de resultaten hiervan hebben hun betekenis verloren.3 (Husserl, 1970)  

Zoals de Duitse filosoof Kant al waarschuwde, heeft de wetenschap zijn systematisch 

eenheidsaspect misbruikt. Dat aspect van het redelijk denken heeft geen enkele bevoegdheid 

om dingen in de natuur te verklaren of te beheersen. De systematiek is louter een idee en 

dient regulatief gebruikt te worden. (Kant, 2004, p. A772/B800) De wetenschap heeft als het 

ware alle elementen uit de leefwereld gereduceerd tot een zo verfijnd mogelijke 

mathematisering. Wiskunde en wetenschap zijn reductionistisch geworden en zijn de 

eigenschap van abstractie en systematiek constitutief gaan gebruiken. Hierdoor komt de 

 

                                                             
1
 Je kan uiteraard veel zeggen over wat de leefwereld precies inhoudt, maar daar kan ik hier niet verder over 

uitweiden. Ik kom later terug op deze leefwereld wanneer ik meer vertel over de muzikale ervaring (cfr. infra) 
2
 De manier waarop de natuur wordt gemathematiseerd is ingewikkelder dan deze simpele voorstelling. Ik kan 

hier niet dieper op ingaan omdat ik dan te ver zou afwijken van mijn onderwerp. Lees (Husserl, 1970, pp. 3-60) 

voor meer inzicht in de rol van Galileo bij het proces van mathematisering. 
3
 Husserl behandelt heel zorgvuldig verschillende filosofen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de 

ontwikkeling van de hedendaagse wetenschap. Zie (Husserl, 1970). 
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wetenschap op een dwaalspoor terecht, omdat ze de grond van de ervaring verlaat en de 

systematische wetenschap als enige waarheid gaat beschouwen. (Kant, 2004, p. A689/B717) 

 

In Listening and Voice: Phenomenologies of Sound (2007) bestempelt de hedendaagse 

fenomenoloog Don Ihde deze vergaande mathematisering van de wereld in de eerste plaats 

als een reductie tot het visuele. Het gebruik van varianten van metaforische visualisaties 

ontwikkelde zich doorheen verscheidene perioden in de intellectuele geschiedenis. Zij tonen 

aan hoe de reflectie over realiteit en ervaring gedomineerd werd door het visuele. Het werd 

een symptoom van het Westerse reductionistische denken, dat zijn oorsprong vond bij de 

oude Grieken. (Ihde, 2007, pp. 3-7) 

 

Dit Griekse gedachtegoed ontstond immers, zoals Thass-Thienemann zei, “in the world of 

light, in the Apollonian world” (Ihde, 2007, p. 6). Het is in het licht dat de dingen tot 

waarheidsobject worden gemaakt. Het licht laat de dingen verschijnen in hun zijn. Ook 

Heidegger merkte op dat het Griekse denken zelf ontstaan is in een proces om het zijn een 

opportuniteit te geven om zich te tonen als een schijnen van de physis, als een manifestatie van 

de visuele helderheid (Heidegger, 1998, pp. 40-58). F. Joseph Smith stapt in The Experiencing of 

Musical Sound: Prelude to a Phenomenology of Sound (1979) mee in dit verhaal. Volgens hem is de 

geschiedenis van de filosofie fundamenteel gebonden door de metaforen van zicht en licht. 

Hoe de dingen eruit zagen of concreet verschenen voor het oog of de geest was de 

belangrijkste benadering om te beslissen wat de dingen zijn (Smith J. F., 1979, pp. 27-31). Deze 

visuele metafysica werd vervolgens nog eens benadrukt door Aristoteles die met een gradatie 

van de zintuigen de dominantie van het visuele herbevestigt: “Above all we value sight . . . 

because sight is the principle source of knowledge and reveals many differences between one 

object and another” (Aristoteles, 1956, p. 51). 

 

Kennis is dus in de antieke tijd in eerste instantie visueel van aard. Alleen al de metafoor van 

De Grot van Plato toont aan hoezeer het visuele wordt vergoddelijkt. Ook het woord inzicht zegt 

genoeg. Ihde vertelt hoe de premoderne (antieke en middeleeuwse) filosofie verder bepaald 

werd door visualisaties. Met de vergaande mathematisering van de wereld door de 

geometrische methode van Galileo, maar ook van Descartes, komt de waarheid eveneens door 

het visuele tot uiting (Ihde, 2007, pp. 9-15): 
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Having now ascertained certain principles of material things, which were sought, not 

by prejudices of the senses, but by the light of reason, and which thus possess so great 

evidence that we cannot doubt their truth, it remains for us to consider whether from 

these alone we can deduce the explication of all the phenomena of nature. (Descartes, 

1969, p. 212) 

Het antieke zien met het oog werd het moderne kijken met de rede. Zelfs bij het empirisme van 

Locke, die terugvalt op het zintuiglijke, is de kennis in primaire status nog steeds cartesiaans 

en visueel van aard. De dingen zijn immers in essentie gebonden aan visuele vormelijkheden. 

De opvallende kwaliteiten in de ervaring (kleur, geluid, smaak etc.) zijn maar van secundaire 

aard. In de latere moderne filosofie wordt het zintuiglijk visuele verlaten als directe bron van 

kennis, maar wordt de mathematische visuele vormelijkheid sterk benadrukt. Het is pas bij 

de fenomenologie van Husserl, Merleau-Ponty en Heidegger dat er enigszins een poging 

wordt gedaan om de visuele metafoor op een gefundeerde manier te overstijgen. Dit is echter 

niet vanzelfsprekend (cfr. infra). De dubbele reductie van de ervaring in het mathematische 

en van het mathematische in het visuele is de machthebber geworden in het gehele westerse 

denken. (Ihde, 2007, pp. 13-15) 

1.1.2 De vergeten stem 

De crisis uit zich door de dominantie van het visuele in een auditieve crisis.4 Omdat de wereld 

zo sterk ondergedompeld is door visuele metaforen en beschrijvingen, zijn de auditieve 

aspecten van de wereld onderbelicht geraakt. De betekenis van het auditieve is onduidelijk 

geworden, verloren gegaan of zodanig overgecategoriseerd door visualisaties. De westerse 

mens heeft langzaamaan de echte rijkdom van de geluiden verloren. (Ihde, 2007, p. 13) Het is 

nochtans het geluid dat volgens Heidegger onze fundamentele relatie met de wereld vastlegt. 

Als vergankelijke mensen kunnen we spreken omdat we op de wereld betrokken zijn, omdat 

we in-de-wereld zijn. De betrokkenheid zorgt ervoor dat we met de anderen kunnen praten 

over de wereld. Spreken en luisteren, betekent je openstellen voor jezelf en de andere, door 

de wereld te delen. Het is in die intersubjectieve wereld dat er communicatie ontstaat en 

geluiden hun echte betekenis krijgen. Zonder deze existentiële vorm van horen en spreken 

 

                                                             
4 De dominantie van het visuele uit zich uiteraard niet alleen in een auditieve crisis. Ook de andere zintuigen 

(tastzin, reukzin en smaakzin) van de mens zijn hierdoor onderbelicht geraakt. 
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reduceert de mens zichzelf en de wereld tot een stilzwijgend afgevlakt object. Het spreken 

redden is m.a.w. de mens redden. (Smith J. F., 1979, pp. 27-35) 

 

Het geluid van de wereld zelf, het auditieve aspect bij uitstek, wordt benaderd met 

verschillende visuele observaties. De musicologie en de akoestiek bevatten, als twee 

essentiële studies van het geluid, tal van visuele analyses: van partituren tot 

frequentiemetingen en hersenscans. Technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd 

dat stille regio’s een stem kregen, maar het was telkens een visuele stem in de vorm van 

optische en/of elektronische metingen (Ihde, 2007, p. 6). Het gevolg is dat de betekenis van 

woorden en de geluiden verloren is geraakt. De wereld, en daarmee ook de mens, is zijn echte 

stem kwijt. Het totalitaire mathematische denken heeft de dingen zelf zodanig gereduceerd 

tot visuele idealisaties, dat we nog maar zelden geluid als betekenisvol ervaren. Aan de andere 

kant is de wereld van vandaag opgevuld met geluiden van het verkeerslawaai tot de vele 

meningen van mensen op de visuele mediakanalen. Maar ook hier ontstaat er eerder een 

vervlakking en verdwijnt de betekenis. Teveel stemmen maken immers dat je niets meer 

hoort. Overdaad neemt de stem van iedereen weg en maakt het tot enerverend betekenisloos 

geruis, dat aanzet tot passiviteit en afstomping. (Kruithof, 1997, pp. 20-23); (Ihde, 2007, pp. 3-

15); (Smith J. F., 1979, pp. 11-63)  

 

Er is nood aan een alternatief voor de visuele traditie. We moeten opnieuw goed leren 

luisteren naar de dingen, om de auditieve crisis op te lossen. Minder dan een zoektocht naar 

categorisering, hebben we volgens Smith nood aan een radicale poging om de dingen zelf te 

laten spreken: “We allow reality its own language and voice. We allow it to ‘sing’ in its own 

modalities and forms. For when we study it, we do not force it into our own scientific 

categories” (Smith J. F., 1979, p. 17). Vooraleer we de muziek, als onderwerp van deze scriptie, 

kunnen behandelen lijkt dus één vraag heel prangend en noodzakelijk aanwezig: met welke 

methode moeten we deze auditieve crisis oplossen? Kort gezegd moeten we een manier 

vinden om de betekenis van het auditieve terug te vinden? De meest voor de hand liggende 

methode hiervoor is de vorige overtuigingen laten vallen en met een schone lei beginnen na 

te denken over het auditieve. Dit kan men doen door Besinnung, de verwondering, het 

essentiële beginpunt van het menselijke denken, want (Smith J. F., 1979) 

de verwondering levert de mens uit aan de dingen. Het zijn op de eerste plaats de 

dingen, niet hijzelf, waarover de mens zich verwondert. Door de verwondering krijgen 
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de dingen hun betekenis. In de verwondering dienen zij zich aan als betekenisvol. Zij is 

een stap naar het inzicht dat de dingen een oneindige betekenis hebben en dat deze 

betekenis toekomt aan de dingen zelf en niet aan de mens en zijn belangen. Zij kan ons 

bevrijden uit een krampachtige eigengerechtigheid en aan ons bestaan een nieuwe 

dimensie geven, die met ‘belangeloosheid’ maar vaag kan worden aangeduid, maar die 

evenzeer lust, genot, enthousiasme of meditatie kan zijn. Dit inzicht is zeer 

fundamenteel: het betekent dat in de verwondering de dingen er niet zijn voor de mens, 

maar dat daarentegen de mens er is voor de dingen. (Verhoeven, 1967, pp. 34-35) 

Een anti-reductionistische benadering van het auditieve en het muzikale houdt niet in dat 

we een anti-wetenschappelijke subjectieve weg moeten opgaan (cfr. infra). We kunnen wel 

degelijk op een gefundeerde manier geloven dat het mogelijk is om aan wetenschap van geluid 

te doen zonder vast te zitten in de Cartesiaanse visuele metafysica. (Ihde, 2007, p. 23) De vraag 

blijft echter op welke manier we de verwondering en de ervaring centraal moeten stellen. 

Moeten we geen alternatieve methode uitwerken om de stem aan de wereld terug te geven? 

 

Jazeker, en die anti-naturalistische methodiek is wel degelijk uitgevoerd. Om verder te 

begrijpen hoe ik de auditieve crisis moet oplossen, moet ik beter zicht krijgen op een 

opvallende traditie in de filosofie die sterk reageert tegen het reductionisme en een methode 

uitbouwt om aan de crisis een oplossing te bieden: de fenomenologie. Met een duidelijk zicht 

op de betekenis van de fenomenologie kan ik haar methode toepassen op de auditieve 

dimensie van de wereld en de confrontatie aangaan met één van zijn meest opvallende 

vormen: de muziek. 
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1.2 Fenomenologisch luisteren: de opening van het muzikale 

bewustzijn. 

1.2.1 Onder de hoede van Husserl en Heidegger: de fenomenologische methodiek 

1.2.1.1 First and second phenomenology 

The examination of sound begins with a phenomenology. It is this style of thinking 

which concentrates an intense examination on experience in its multifaceted, complex, 

and essential forms. Nothing is easier than a “phenomenology”, because each person 

has her experience and may reflect on it. Nothing is more “familiar” than our own 

experience, and nothing is closer to ourselves. Potentially anyone can do a 

“phenomenology”. But nothing is harder than a phenomenology, precisely because the 

very familiarity of our experience makes it hide itself from us. Like glasses for our eyes, 

our experience remains silently and unseeingly presupposed, unthematized. It contains 

within itself the uninterrogated and overlooked beliefs and actions that we daily live 

through but do not criticically examine. (Ihde, 2007, p. 17) 

Het is niet de naïeve manier van beschrijving die me dichterbij de ware aard van het geluid 

brengt, maar wel een kritische, gecontroleerde manier van fundamenteel onderzoek na een 

intense verwondering. Door stap per stap de ervaring bloot te leggen, wordt het karakter 

ervan steeds duidelijker. De vorming van de methodiek en zijn eerste funderingen vormt de 

first phenomenology. De aard van het fenomeen wordt opgevolgd door een meer existentiële 

second phenomenology, die anders dan de eerste vooral de betekenis van het fenomeen in een 

ruimere context bestudeert. Wat houden deze fenomenologische onderzoeken in en 

waarover spreekt Ihde nu juist? (Ihde, 2007, pp. 17-18) 

 

De fenomenologische school werd opgericht door Edmund Husserl (1859-1938), een 

Oostenrijks-Duitse filosoof en wiskundige. Geboren in een Joodse familie, ging hij in 1878 

filosofie en wiskunde studeren in Berlijn. Tussen 1884 en 1886 kreeg hij les in Wenen van de 

bekende filosoof Franz Brentano, die een belangrijke invloed uitoefende op de latere 

ontwikkeling van zijn filosofie. Hier kwam Husserl in contact met filosofen zoals David Hume 

en Bernard Bolzano. Tussen 1886 en 1900 gaf Husserl les als Privatdozent aan de universiteit 

van Halle. Hier hield Husserl zich voornamelijk bezig met wiskunde en psychologisme, wat 

o.a. uitvloeide in het werk Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische Untersuchungen 

(1891). (Smith D. W., 2007, pp. 15-18) Tussen 1901 en 1916 gaf Husserl als professor les aan de 
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universiteit van Göttingen. Het is in deze periode dat hij coherentie en precisie aanbracht in 

zijn nieuwe fenomenologische theorieën en volledig afstapte van zijn vroegere neiging tot 

psychologisme. Met de Logische Untersuchungen (1900-1901) en de Ideen I (1913) legde Husserl 

het fundament van de gehele first phenomenology, waarbij het toepassen van de juiste methode 

op het onderzoeksobject van cruciaal belang is. De ontwikkeling van zijn fenomenologische 

methode is een mijlpaal in de continentale filosofie en zorgde voor het ontstaan van de 

fenomenologie als aparte wetenschappelijke studie (Smith D. W., 2007, pp. 10-25).  In de latere 

periode van zijn leven (1916-1928) gaf Husserl les aan de universiteit van Freiburg. Deze 

periode staat vooral bekend als poging om de fenomenologie te verfijnen en te plaatsen in 

een groter kader. Hier ontstonden o.a. zijn gedetailleerde ideeën over de Krisis, de leefwereld 

en het tijdsbewustzijn (cfr. infra). (Smith D. W., 2007, pp. 38-39) 

 

Fenomenologie wordt vertaald als de studie van de essenties van het bewustzijn, en is sterk 

ingebed in de ontologische- en kennistheoretische ideeën van Husserl.5 Het is in de eerste 

plaats een reactie tegen de causale, abstracte theorieën van empiristische en/of 

rationalistische wetenschapsbeoefening. Anders dan deze abstracte theorieën wil Husserl de 

fenomenen zelf laten spreken in hun eigenheid. Deze fenomenen komen tot uiting in ons 

bewustzijn en kunnen in hun beginsel enkel worden bestudeerd langs een 

eerstepersoonsperspectief. De ervaringen over de fenomenen die verschijnen in het 

bewustzijn staan centraal i.p.v. abstracte causale netwerken die voor de ervaringen een 

verklaring proberen geven.6 Bestaande fenomenen worden echter niet zomaar waargenomen 

in een banaliteit, maar vertonen in ons bewustzijn een betekenisvolle structuur. Het is de 

afleiding van de betekenissen die de kern vormt van de fenomenologie en de studie eveneens 

 

                                                             
5 Traditioneel bestaat een filosofisch systeem uit 4 onderling afhankelijke hoofdgebieden: logica, ontologie, 

epistemologie en ethiek. Fenomenologie kan worden gezien als een vijfde studiegebied. (Smith D. W., 2007, p. 

46). 
6 Neurologie probeert bijvoorbeeld te achterhalen waarom we bepaalde ervaringen hebben, maar het zegt 

daarmee totaal niets zinnigs over wat het is om de ervaring zelf te beleven. Het gelijkstellen van chemische 

reacties in het brein met de ervaringen van de persoon is dan ook totaal misplaatst. Het is vanzelfsprekend dat 

fenomenologische tradities een belangrijke rol spelen in de debatten van de cognitieve wetenschappen en de 

filosofie van de geest. Fenomenologie wordt daar echter te snel afgedaan als een naïeve beschrijving van de 

subjectieve kwaliteiten van de ervaringen (ook wel qualia genoemd). Fenomenologie is echter meer dan het 

aanduiden van qualia. Qualia beperken zich voornamelijk tot zintuigelijke sensaties als kleuren en geuren. De 

fenomenoloog toont echter aan dat ervaring bestaat uit rijkere structuren die de dingen presenteert op een 

fundamentele betekenisvolle manier. (Smith D. W., 2007, pp. 189-190) 
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een transcendentale wending geeft.7 Het fenomenologische onderzoek moet dus van binnen 

uit vertrekken. De bewuste ervaringen worden begrepen vanuit het transcendentale subject 

zelf, waardoor de fenomenoloog zowel gezien wordt als studiesubject dan als studieobject. 

Een belangrijke implicatie is dat er geen klassiek onderscheid is tussen subject en object. Er 

is enkel de relatie tussen de twee, en deze komt tot uiting in het transcendentale bewustzijn. 

Het is doorheen het bewustzijn dat de dingen hun betekenis krijgen. Enkel als je de structuur 

van het bewustzijn kan achterhalen, kan je de essentie (eidos) en betekenis (noema) van de 

dingen ontrafelen. (Smith D. W., 2007, pp. 188-193) 

 

Alle ervaringen in een normaal menselijk leven zijn gestructureerd binnen een temporele 

stroom van bewustzijn en hebben alvast één fundamenteel kenmerk: intentionaliteit. Elke 

ervaring is namelijk bijna altijd een bewustzijn van iets.8 De logica (wat we bedoelen), de 

kennisleer (wat we weten) of de ontologie (wat er is) is voor Husserl allemaal gedefinieerd 

binnen de intentionaliteit van het bewustzijn. Intentionaliteit is de mogelijkheidsvoorwaarde 

van elke vorm van filosofie. De fenomenologie neemt deze intentionaliteit als studieobject en 

wil achterhalen hoe verschillende bewustzijnsdaden (zoals perceptie, verbeelding, emotie en 

actie) gericht zijn naar de dingen in de wereld en deze dingen in de ervaring presenteert (the 

act intends the object). Om deze intentionele structuur van ervaringen bloot te leggen, 

ontwikkelde Husserl een fenomenologische methode, die in contrast staat met de 

natuurwetenschappelijke methode. Een fenomenoloog wil in de eerste plaats beschrijven wat 

een mens ervaart, aan de hand van een niet-reductionistische terminologie. Dit begint door 

heel eenvoudige beschrijvingen vanuit eerstepersoonsperspectief. Een manier om hier 

uitgebreider op verder te gaan is het gebruik van literatuur. Literair schrijven kan een goede 

manier zijn om duidelijk te maken wat iemand ervaart.9 Husserl wil echter niet belanden in 

 

                                                             
7 Fenomenologie is op deze manier veel fundamenteler dan descriptieve psychologie. Fenomenologie gaat over 

de betekenis van ervaring en over de manier waarop het bewustzijn de wereld op een gestructureerde 

betekenisvolle manier presenteert. Deze transcendentale benadering staat volledig in contrast met de 

naturalistische psychologie, die gebaseerd is op empirische generalisaties van data. De betekenis is iets dat je 

van binnen uit moet ontdekken i.p.v. af te leiden uit empirische observaties en kan daardoor nooit via de 

natuurwetenschappelijke methode ontdekt worden. (Smith D. W., 2007, pp. 189-191) 
8 Er zijn mental states die niet intentioneel zijn (zoals bv. de ervaring van duizeligheid), maar daar is de 

fenomenologie minder in geïnteresseerd. De meeste ervaringen in een menselijk leven zijn intentioneel omdat 

ze ervaren worden door een bepaalde persoon en gericht zijn naar ‘iets anders’. (Smith D. W., 2007, pp. 188-193) 
9 Schrijvers als Proust en Sartre hebben dit op een esthetische manier uitgewerkt. In het werk In Search of Lost 

Time van Proust wordt mooi geïllustreerd hoe fenomenologie kan gebruikt worden in kunst en cultuur. Zie 

(Smith D. W., 2007, pp. 193-198) 
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relativisme of subjectivisme. Hij wil een echte nieuwe wetenschap van ervaring opbouwen. 

Omdat elke mens in een bewustzijnsstroom leeft, ziet hij een mogelijkheid om de objectieve 

structuren van de subjectieve ervaringen bloot te leggen, zonder de ervaring hierbij te 

herleiden tot eenvoudige entiteiten. De fenomenen redden, dat is in essentie het doel van zijn 

nieuwe methode. De methode zorgt voor een omkering in perspectief, waarbij men van de 

objecten in het bewustzijn keert naar het bewustzijn van de objecten, naar de kern van de ervaring. 

Het onderscheid tussen deze twee perspectieven wordt duidelijk wanneer je een 

fenomenologische machine voorstelt die zoals in de film The Matrix (1999) een virtuele 

realiteit kan creëren. Hoewel de objecten in het bewustzijn niet bestaan, zal het bewustzijn 

van de objecten wel degelijk reëel zijn. Zo’n virtuele machine zou bepaalde ervaringen bij 

mensen kunnen opwekken en deze laten afprinten doorheen een read out, die de objectieve 

structuur van de ervaring beschrijft. De read out zou dan bijvoorbeeld kunnen worden 

gebruikt om bij anderen net dezelfde ervaring op te wekken. Uiteraard is dit sciencefiction, 

maar toch bestaat er in het heden ook een middel om ervaringen op een zo specifiek 

mogelijke manier te beschrijven namelijk de taal. Taal is een essentieel aspect in elke 

fenomenologische analyse, omdat het de betekenis van een ervaring kan verduidelijken. 

Later (cfr. infra) wordt duidelijk dat taal geen fenomenologische machine is en verscheidene 

valkuilen vertoont om bijvoorbeeld het auditieve te benaderen. (Smith D. W., 2007, pp. 193-

200) 

 

Laat ik de methodologie van Husserl wat explicieter verwoorden. Om een transformatie 

teweeg te brengen van het object in mijn bewustzijn naar het bewustzijn van het object maakt 

Husserl gebruik van de techniek van quotatie (bracketing of parenthesizing). Door de objecten 

zelf tussen haakjes te zetten verandert er een focus naar de ervaring zelf. Dit gebeurt door je 

natuurlijke attitude t.o.v. wereld op te schorten (ook wel transcendentale reductie of epoché 

genoemd) en een fenomenologisch standpunt in te nemen. In de natuurlijke omgang met de 

wereld gaat de mens uit van de basisthese die zegt dat de dingen rondom ons een existentie 

hebben op zichzelf. In de fenomenologische attitude maak je geen gebruik meer van zo’n 

existentie-uitspraken. De fenomenoloog ontkent de overtuigingen echter niet, hij zet ze 

enkel buiten spel, om zijn focus te leggen op de ervaring zelf.10 Het gevolg is dat er een nieuwe 

 

                                                             
10

 Door het buitenspel zetten van de overtuigingen over het bestaan van de objecten, worden deze vragen 

impliciet overgelaten aan de natuurwetenschappen. 
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regio van zijn ontstaat, waar de zoektocht naar de structuur en inhoud van de ervaring kan 

starten. Hoe gebeurt deze betekenisabstractie? De epoché zorgt voor een focus op de 

bewustzijnsdaad zelf. Deze act of consciousness is bv. een ervaring van kijken, dromen, horen, 

verbeelden, denken, voelen etc. Belangrijk is dat deze ervaring aanwezig is in je stream of 

consciousness en niet in isolatie wordt bestudeerd. Dit niet-geïsoleerde proces zwemt in de 

vijver van het bewustzijn doorheen twee temporele delen (Reell): een zintuiglijk deel (Hyle) 

en een intentioneel deel (Morphe). Het zintuiglijke deel is dat element dat de bewustzijnsdaad 

zintuiglijk maakt, terwijl het intentionele deel de inhoud van het bewustzijn 

vertegenwoordigt. Dit temporele aspect van de ervaring kenmerkt zich door zijn 

intentionaliteit. Je kijkt/droomt/denkt immers altijd naar/van/aan iets. Husserl noemt dit 

de noesis of noëtische activiteit.11 Binnen deze noesis verschijnt dat iets als een zodanig ervaren 

object (object as perceived). Deze verschijning wordt bewerkstelligd door een niet-temporele 

entiteit, in de noesis: de noema. Dit is de ideale structuur van betekenis die gecorreleerd is aan 

de noesis. Het is de unieke inhoud van het bewustzijn dat het iets op een bepaalde manier 

gaat presenteren in de ervaring. Terwijl het object zelf kan verdwijnen door chemisch verval, 

is de noema een fundamentele ideale structuur die ervoor zorgt dat het object een betekenis 

meekrijgt doorheen het bewustzijn zelf. Noemata zijn dus geen platonische losstaande ideeën, 

species, chemische elementen of nummers. Het zijn de intentionele betekenisvolle entiteiten 

van de ervaring zelf, die niet kunnen verdwijnen door chemisch verval.12 Elke 

bewustzijnsdaad kent verschillende noemata die de dingen op verscheidene manieren 

presenteren. Hierdoor worden de noemata de essentie van de intentionele stream of 

consciousness. Een fenomenoloog wil nu proberen om de noemata van ervaring te expliciteren. 

Elke noema manifesteert zich op een subjectieve manier in de noesis, waardoor de essentiële 

ideale structuur aanwezig is in elke individuele bewustzijnsdaad. De noema bestaat in die zin 

ook buiten het enkelvoudige bewustzijn, het constitueert m.a.w. een betekenisvolle structuur 

in de ervaring.13 Het achterhalen van deze constituenten heeft nood aan fenomenologische 

 

                                                             
11

 Denken is bv. een ervaring die enkel een noesis bevat en geen Hyle. Denken bevat immers geen zintuiglijk 

element en is dus pure noesis. (Smith D. W., 2007, p. 259) 
12 Wat de noema juist onderscheidt van de noesis en hoe we het verder moeten interpreteren is voer voor verdere 

discussies. Zie (Smith D. W., 2007, pp. 280-294) 
13

 Voorbeeld: als persoon A luistert naar de woorden van persoon B dan is de noëtische activiteit een activiteit van 

luisteren. Omdat het luisteren bestaat in het bewustzijn van A is het zijn persoonlijke noesis. Dit hangt samen 

met een noema van het luisteren, de ideële inhoud die zorgt dat de woorden gepresenteerd worden in het 
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variaties of het uitvoeren van de zogenaamde eidetische reducties, waarbij de fundamentele 

structuur van bepaalde ervaringen stap per stap wordt blootgelegd. Dit gebeurt aan de hand 

van specifieke en complexe fenomenologische analyses, die helderheid brengen in de manier 

waarmee de noemata de objecten presenteert in het bewustzijn. Taal is een cruciaal element 

om deze expressief te maken. Dit is de essentie van de fenomenologische methodiek zoals 

voorgesteld door Edmund Husserl. Ik leg deze specifieke concepten met betrekking tot 

auditieve en muzikale ervaringen uit op het gepaste moment (cfr. infra). (Smith D. W., 2007, 

pp. 239-314) 

 

Later is de fenomenologische school verder ontwikkeld door filosofen als Martin Heidegger 

(1889-1976) en Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), die behoren tot de existentiële second 

phenomenology. Zij plaatsen de rijke ervaringen van de mens meer binnen de context waarin 

ze tot uiting komen, zowel historisch als sociaal (Ihde, 2007, p. 26). Bij Merleau-Ponty speelt 

het lichaam een centrale rol in de menselijke kennisverwerving. Perceptie is bij hem altijd 

lichamelijk gecentraliseerd. (Bowman, 1998, pp. 260-263) Heidegger herwerkt de 

fenomenologie in Sein Und Zeit (1927) tot een fundamentele ontologie, waar o.a. de historische 

wereld en de andere een belangrijke rol speelt. De invloed van de fenomenologie reikt 

daarnaast tot ver in de 20ste en 21ste eeuw op studiegebieden als filosofie van de geest en logica 

en op personen als Derrida en Sartre. Uiteindelijk leidt dit tot scholen van hermeneutische 

en ethische fenomenologen zoals Levinas en Gadamer en linguïstische varianten van Michel 

Foucault en Maurice Blanchot. Wanneer ik meer specifieke concepten van existentiële 

fenomenologen gebruik in deze scriptie, leg ik die op de betreffende plaats verder uit om 

redundantie te vermijden. (Smith D. W., 2007, pp. 402-427) 

 

1.2.1.2 Het fenomenologisch onderzoek in 7 richtlijnen 

De Deen Erik Christensen heeft onderzoek gedaan naar zijn bekende landgenoot Dan Zahavi, 

die in samenwerking met zijn collega Shaun Gallagher de fenomenologie op een 

constructieve manier heeft verhelderd (Zahavi & Gallagher, 2008). Hij stelt dat elk 

 

                                                             

bewustzijn. De noema ‘luisteren’ bestaat echter als ideale structuur buiten het bewustzijn van A. Het zit immers 

ook in het bewustzijn van B als B zou luisteren naar de woorden van A. In die zin is de noema de objectieve 

structuur van de subjectieve ervaring van luisteren. De noema is de constituerende structuur van de ervaring. 

Op deze manier wordt de intersubjectieve wereld opgebouwd. 
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fenomenologisch onderzoek zich moet houden aan zeven essentiële richtlijnen. Het is door 

deze verschillende fenomenologische onderzoeken dat een volledige blootlegging van gelijk 

welk fenomeen tot uiting komt. Men kan m.a.w. zeggen dat het duidelijk maken van de zeven 

richtlijnen een gefundeerd fenomenologisch onderzoek kenmerkt. Dit zijn de richtlijnen 

(Christensen, 2012): 

 

- Besef je natuurlijke attitude tegenover de wereld en schort deze op. (transcendentale 

reductie = epoché) 

- Neem de fenomenologische attitude aan. 

- Neem de niet-reduceerbare leefwereld aan als voorwaarde voor fenomenologisch 

onderzoek. 

- Voer fenomenologische variaties uit. (eidetische reducties) 

- Onderzoek intersubjectieve bevestiging. 

- Ontrafel het tijdsbewustzijn. 

- Leg de rol van het lichaam en de verbeelding uit bij het fenomenologisch onderzoek. 

 

Met zicht op een oplossing voor de crisis en de manier waarop de fenomenologie een 

alternatief biedt in omgang met de mens en de wereld, kan zijn methodiek worden toegepast 

op het auditieve. Het is doorheen deze toepassing dat duidelijk zal worden hoe het muzikale 

bewustzijn zich opent in de auditieve dimensie. Tot aan hoofdstuk 3 zal ik me concentreren 

op richtlijnen die meer gelinkt worden met de first phenomenology. Dit betekent dat ik eerst 

stap per stap duidelijk maak hoe de funderende aspecten van muziek zich manifesteren in 

het bewustzijn. Zo wordt de aard van de muzikale ervaring duidelijk. Hoofdstuk 3 maakt 

plaats voor de muzikale verbeelding en het muzikale lichaam, openingen naar een rijkere 

existentiële muzikale fenomenologie. Hier leg ik me eerder toe op de second phenomenology. 

De betekenis van het muzikale wordt door verdere fenomenologische analyse uit zijn crisis 

gehaald en verduidelijkt.  

1.2.2 De auditieve dimensie van de leefwereld: de opening naar het muzikale. 

Om een fenomenologie van de muziek mogelijk te maken, is het belangrijk om de dimensie 

waarin zijn karakter naar voren komt uit te tekenen. Omdat de muziek in de eerste plaats 

auditief is, begint hier het onderzoek. Het eerste doel is een omzetting van de natuurlijke 
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attitude in een fenomenologisch perspectief. Deze omkering van gehoorpunt gebeurt stap 

per stap en heeft nood aan concrete voorbeelden.  

Bij het internaliseren van de nieuwe fenomenologische attitude, is het van cruciaal belang 

dat we de leefwereld als voorwaarde aannemen voor het fenomenologisch onderzoek. Vanuit 

de leefwereld start elk mogelijk onderzoek, het is start- en eindpunt van vele discussies. De 

leefwereld is de wereld waarin het subject alledaagse ervaringen meemaakt, het is de 

Lebenswelt. Deze leefwereld is totaal verschillend van de natuurlijke wereld die de exacte 

wetenschappen postuleren. De natuurlijke wereld bestaat op zichzelf en is vrij statisch, 

terwijl de leefwereld voortdurend verandert en onderhevig is aan historische en sociale 

aspecten die de manier waarop ik de wereld en mezelf ervaar, beïnvloedt en een zelf-evidente 

structuur meegeeft. In de leefwereld ervaar ik liefde, vriendschap, dialogen, kleuren en dus 

ook auditieve zijnden. Het is de wereld waarin fenomenen verschijnen en invloed op de mens 

uitoefenen. De fenomenologie wil deze ervaring met de fenomenen zo goed mogelijk 

beschrijven. Bij de bevestiging van de leefwereld als conditie voor het fenomenologisch 

onderzoek kan de blootlegging van de auditieve dimensie starten. Dit gebeurt in de eerste 

plaats aan de hand van transcendentale reducties van oordelen en interpretaties die we 

hebben over het auditieve en vervolgens aan de hand van fenomenologische variaties of 

eidetische reducties, waarbij de zoektocht naar de wezenlijke structuur van het 

geluidsbewustzijn begint. Dit werd op een grondige manier uitgewerkt door de hedendaagse 

fenomenoloog Don Ihde. (Ihde, 2007); (Smith D. W., 2007, pp. 231-233); (Husserl, 1970)  

 

Daarmee start ik mijn concreet onderzoek. Omdat de fenomenologie dicht bij de echte 

realiteit wil blijven, verduidelijk ik alles zoveel mogelijk met voorbeelden. Stel dat ik me in 

een situatie bevind, waar ik in een drukke vergaderzaal zit met veel rondlopende en door 

elkaar pratende mensen.14 De eerste fenomenologische stap om te begrijpen wat er gebeurt, 

is een concentratie op mijn gehele ervaring door op te lijsten wat zichzelf toont in het 

gegeven moment.15 Hier valt meteen op dat een enorme complexiteit van gebeurtenissen 

mijn bewustzijn domineert. Ik zie mijn collega Jan praten tegen mijn baas, terwijl ik zelf met 

één oor het gesprek tussen Bob en Fred naast me volg. Ondertussen voel ik een hongerig 

 

                                                             
14 Dit is een eigen voorbeeld dat ik doorheen mijn thesis ga gebruiken. Ihde geeft een ander voorbeeld. (Ihde, 

2007, p. 37) 
15 Ihde noemt deze fase cataloging. Dit geeft een basisstructuur aan de ervaring. (Ihde, 2007, p. 29) 
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gevoel opduiken, omdat het bijna lunchtijd is. Daarbij valt op dat de complexiteit wordt 

ervaren in een soort van flow. De gebeurtenissen volgen elkaar op in een continue stroom van 

bewustzijn. Daarnaast heb ik de indruk dat de ervaringen toebehoren aan mijzelf. Ze bezitten 

een karakter van mineness. Binnen mijn complexe flow van ervaringen merk ik echter ook een 

constante: er zijn bepaalde dingen die sterk opvallen, terwijl een moment later andere dingen 

mijn volledige aandacht krijgen. Maar de ratio tussen deze twee dingen blijft constant 

aanwezig. Er is m.a.w. een constante afwisseling tussen een focus en een periferie in de 

ervaring, die klein of groot kan zijn. Op deze manier verschijnt er een beginnende eidetische 

structuur in het bewustzijn.16 Een noematische helderheid wordt afgewisseld door een 

noematische vaagheid. (Ihde, 2007, pp. 37-39) 

 

Om de complexiteit in de flow te verkleinen, ervaar ik in mijn geest een mogelijkheid om de 

kernfocus en zijn periferie zelf te bepalen.17 Ik probeer te focussen op het auditieve. Veel 

geluiden overstelpen me meer als geruis dan als woorden. Ik probeer dieper te focussen op 

specifieke geluiden zoals de stem van mijn baas aan de overkant van de kamer. Ik merk dat 

het moeilijk is om gefocust te blijven op de auditieve stimuli, omdat de vele mensen in de zaal 

mijn andere zintuigen sterk overprikkelen. Vooral de visuele beelden rondom mij 

overheersen, waardoor het moeilijk lijkt om de auditieve dimensie verder af te bakenen. Deze 

dominantie is echter het gevolg van een belangrijk vooroordeel van mijn natuurlijke attitude 

tegenover het auditieve. Het is een aanname van het zogenaamde metafysische sense-

atomism. Deze theorie overheerste vooral in het klassieke empirisme. Zij geloofden dat de 

mens elk van de vijf zintuigen van elkaar kan isoleren en dat een object van kennis is 

opgebouwd uit verscheidene sense-data, die vervolgens door elk zintuig worden opgevangen. 

Het oog als bron van inzicht is hier de voornaamste vorm van kennisvorming (zie eerder in 

dit hoofdstuk). (Ihde, 2007, pp. 37-43)  

 

De vraag is echter of we zintuigen wel strikt van elkaar kunnen scheiden. Maakt een 

transcendentale reductie van het sense atomism het niet heel gecompliceerd om nog te 

 

                                                             
16

 Elke auditieve ervaring heeft namelijk een focus en/of een periferie. Dit is dus een objectieve structuur die 

aanwezig is bij elke subjectieve auditieve ervaring. Zie ook (Ihde, 2007, p. 42) 
17 Ihde relateert dit aan het toepassen van gestalt occurence. Door een focus komt de eerste duidelijke structuur 

in je ervaring tot uiting. (Ihde, 2007, p. 30) Dit fenomeen is een uitvloeiing van het feit dat elke ervaring 

intentioneel is. Als een ervaring intentioneel is, is hij altijd gericht op iets. Hierdoor ontstaat er een gerichte 

kernfocus.  
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spreken van een pure auditieve ervaring? Op zich niet volledig, want de fenomenologie is 

enkel geïnteresseerd in het feit dat een persoon zich al dan niet kan focussen op de auditieve 

wereld of niet. Belangrijk hierbij is wel het besef dat er geen pure auditieve wereld op zichzelf 

bestaat, maar dat hij ingebed is in mijn globale belevingsstroom. Een platonische auditieve 

wereld die volledig los staat van de andere zintuigen is dan ook absurd. Gerelateerd hieraan 

is het fenomeen van synesthesie, waarbij bijvoorbeeld een ervaring van smaak veranderd 

wordt door een verandering in de ervaring van geluid (Holt Hansen, 1968). Zintuigen werken 

samen op specifieke manieren, waardoor de globale ervaring een rijk en levendig karakter 

krijgt.18 In die zin horen we eigenlijk met ons hele lichaam en geest. De oren zijn gewoon de 

kernorganen van het horen. Dit geeft ons een mogelijkheid om te focussen op de relatieve 

auditieve dimensie.19 (Ihde, 2007, pp. 42-45) 

 

Laten we, met dit in het achterhoofd, terugkregen naar mijn ervaring in de vergaderzaal. Ik 

blijf gefocust op het auditieve. Hoewel ik weet dat ik mijn andere zintuigen niet kan 

uitschakelen, heb ik een reflectief besef dat ik gericht ben op het auditieve. Omdat de 

structuur van de focus en zijn periferie altijd primordiaal in elk ervaring aanwezig blijven, 

helpt dit om de auditieve dimensie verder te begrijpen. Wat namelijk opvalt, is dat 

noematische vaagheid in mijn ervaring op een bepaald moment raakt met een grens of 

horizon. Door het raam zie ik een man op straat praten met een verkoper, maar ik kan niets 

auditiefs van de situatie ervaren. De auditieve dimensie heeft een limiet bereikt. Wat me 

eveneens opvalt, is dat de horizon soms lijkt te veranderen. Een tijd geleden ervoer ik een 

sterke vorm van verveling, omdat de vergadering zo saai werd, maar momenteel wordt er 

over een enorm interessant onderwerp gepraat. Ik merk op dat er op auditief vlak veel meer 

te ervaren is. Ik ervaar de intonatie van de spreker, en het geschuifel met zijn voeten en soms 

zelfs het geluid van de wrijving van zijn groteske armbewegingen. Als mijn innerlijk denken 

en/of gevoelens veranderen gaat m.a.w. ook de horizon veranderen. De horizon vergroot 

door meer mijn gehele ‘zijn’ te luisteren. In die zin wordt men levendiger wanneer de horizon 

 

                                                             
18

 Een interessante bevinding in recente studies naar synesthesie is de correlatie tussen toonhoogte van geluid 

en de smaak van voedsel. Zo zou het luisteren naar hoge tonen terwijl je eet, ertoe leiden dat voedsel zoeter 

smaakt. Het luisteren naar lage tonen terwijl je eet, zou voedsel dan weer bitterder maken. Zie voor meer 

recente inzichten in deze soort synesthesie bij (Crisinel & Spence, 2012) en (Obrist & Subramanian, 2014). 
19 Ihde geeft een voorbeeld hoe bij dove mensen de focus en periferie van het horen volledig anders is als bij een 

‘normale’ luisteraar. Zie (Ihde, 2007, p. 44). 
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zich uitbreidt.20 (Ihde, 2007, pp. 37-45) De auditieve horizon is anders gezegd de hele waaier 

van structurele mogelijkheden waarin het geluid makende object zich kan presenteren in de 

ervaring. Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de horizon in relatie staat tot zijn kern in 

de waarneming:  

 

 AFBEELDING 1: kern-horizon structuur21 

   

Legende: (i) noematische kern, (ii) noematische periferie, (iii) horizon, (iv) uitbreiding 

horizon 

 

Het is in deze vergroting van de horizon (van (iii) naar (iv)) dat de synesthesie het sterkst tot 

uiting komt. Mijn zicht op het interessante gesprek tijdens het lekkere middagmaal verbreedt 

en specificeert mijn auditieve beleving. Maar het is ook met deze notie van horizon dat de 

relatieve auditieve dimensie zijn uniekheid meekrijgt. Wat is er immers voorbij de horizon 

van de gehele auditieve ervaring zelf? (Ihde, 2007, p. 39) 

 

Ik maak dit duidelijk door het verschil tussen het auditieve en het visuele verder uit te puren 

aan de hand van het voorbeeld. Als ik in de vergaderzaal zit, valt me op dat zowel de dimensie 

van het auditieve als die van het visuele aanwezig is in mijn flow van ervaringen. Ik zie aan 

de overkant van de tafel een lege stoel, terwijl links een collega een PowerPoint-presentatie 

geeft met geluidsfragmenten. Ik fixeer mijn aandacht op de stoel. Zijn vorm, kleur en 

onbeweeglijkheid zijn duidelijk en helder aanwezig in de visuele dimensie. Omdat de stoel 

 

                                                             
20 Het uitbreiden van de horizon van een ervaring kan gelinkt worden met de ervaring van een levend wezen te 

zijn. Zie hier (Fingerhut & Marienberg, 2012). 
21

 Deze afbeelding komt uit (Ihde, 2007, p. 39). 
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geen noemenswaardig geluid maakt behoort het tot de sfeer van de mute objects. Plots landt 

er een vlieg op de leuning van de stoel. Mijn visuele focus is meteen gericht op zijn 

beweeglijkheid op de achtergrond van de onbeweeglijke stoel. Ook het gezoem van de vlieg 

valt me meteen op, maar deze keer via mijn auditieve dimensie. Het is duidelijk dat de vlieg 

een zijnde is dat zowel in mijn auditieve als mijn visuele dimensie aanwezig is door een 

beweeglijkheid. Ik concludeer dat visueel gezien geluiden overlappen met bewegende zijnden. Ik 

kijk terug naar de stoel. Het auditieve verschil tussen de stoel en de vlieg valt meteen op. De 

stoel als mute object staat anders dan de vlieg voorbij de horizon van mijn auditieve dimensie. 

De stilte die de stoel uitstraalt is de horizon van mijn auditieve dimensie, maar de stilte wordt 

wel gepresenteerd binnen mijn visuele dimensie. Het visueel opvallen van de stille regio 

maakt de ultieme horizon van het auditieve duidelijk. Mijn aandacht wordt plots volledig 

verstoord door een muzieknummer dat door de vergaderingszaal galmt. Mijn eerste reactie 

is een visuele zoektocht naar zijn bron. Met deze actie ontdek ik de horizon van het visuele. 

Het onzichtbare element dat de muziek in de kamer bepaalt, is de horizon van mijn visuele 

dimensie, maar het onzichtbare zelf wordt duidelijk gepresenteerd in mijn auditieve 

dimensie. Het auditief opvallen van het onzichtbare maakt de ultieme horizon van het zicht 

duidelijk. (Ihde, 2007, pp. 49-53) Volgende twee afbeeldingen verduidelijken de horizonten in 

de ervaring van zijnden: 

 

AFBEELDING 2: De horizon van het auditieve22        AFBEELDING 3: De horizon van het visuele23 
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 Deze afbeelding komt uit (Ihde, 2007, p. 52) 

23
 Deze afbeelding komt uit (Ihde, 2007, p. 52) 
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De verschillende zijnden worden aangeduid met de letters x, y en z en kan je weergeven in 

een diagram in relatie met de auditieve en visuele dimensie van mijn belevingsexistentie. Het 

is uiteraard mogelijk dat bepaalde zijnden er voor zorgen dat de horizon van de dimensies 

verbreedt.24 Een donkere vergaderingszaal zorgt er voor dat ik me beter kan focussen op 

zijnden in de auditieve dimensie, terwijl een zeer lichte omgeving sneller aandacht geeft aan 

zijnden in de visuele dimensie (Ihde, 2007, p. 51): 

 

 

AFBEELDING 4: Auditieve en visuele overlapping25  

       

Met deze fundamentele bepaling heeft de auditieve dimensie een specifiek en uniek levendig 

karakter verkregen. Het auditieve slaagt erin het onzichtbare aanwezig te maken in mijn 

ervaring. Deze uniciteit mag en kan dus onmogelijk begrepen worden door het gebruik van 

uitsluitend visuele beschrijvingen. Meer dan aan een fenomenologie is er volgens Smith nood 

aan een akumenologie.26 Als ik de verdere structuur van geluiden wil bepalen, moet ik op zoek 

gaan naar échos van de dingen i.p.v. naar hun eidos. De visuele dominantie verslaan en de 

unieke betekenis van de auditieve dimensie teruggeven, is geen makkelijke opdracht (cfr. 

 

                                                             
24 Ik denk hier bijvoorbeeld aan het opvangen van radiogolven of het weergeven van microscopische geluiden 

van zijnden die op eerste zicht mute objects zijn. De uitbreiding van de auditieve horizon ging in de geschiedenis 

vrij traag want “what was first seen, was later given voice” (Ihde, 2007, p. 6). Dit heeft natuurlijk alles te maken 

met de dominantie van het visuele in onze denkgeschiedenis, dat ik eerder besprak. (Ihde, 2007, pp. 3-15) en 

(Ihde, 2007, pp. 54-55) 
25 Deze afbeelding komt uit (Ihde, 2007, p. 53) 
26 Smith wil de nadruk leggen op de akoumena i.p.v. de phenomena (Smith J. F., 1979). 

Legende: 

x= mute objects= niet-bewegende stille 

zijnden die visueel zichtbaar zijn. 

y= bewegende geluidmakende zijnden die 

visueel zichtbaar en auditief hoorbaar zijn. 

z= onzichtbare zijnden die auditief 

hoorbaar zijn. 
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infra).27 Maar met de eerste fenomenologische reducties kan de betekenis van de auditieve 

beleving van het onzichtbare nu centraal komen te staan. (Smith J. F., 1979, pp. 31-35) 

1.2.3 Een onzinnig definitieprobleem: muziek is een levende auditieve ervaring. 

Uit de eerste fenomenologische variaties die de auditieve dimensie in mijn ervaring 

kenmerkt, blijkt dat een dieperliggende transcendentale reductie nodig is om mijn onderzoek 

voort te zetten. Ik moet verder gehoor leggen bij de frappante vorm van de onzichtbare 

auditieve wereld die zonet door de kamer galmde: de muziek. Intuïtief weet ik dat muziek uit 

geluiden moet bestaan, maar de vraag die automatisch opkomt wanneer mijn auditieve 

dimensie van de leefwereld wordt bestudeerd, is wanneer de auditieve dimensie een muzikaal 

karakter krijgt. Wat is muziek en wat is onderscheid met geluid? Wanneer worden de 

woorden of de geluiden in de vergaderzaal muzikaal en waarin verschillen ze met het 

muzieknummer dat zojuist door de zaal galmde? 

Al decennia lang discussiëren vooral analytische filosofen en wetenschappers over de 

funderingsvraag van muziek. Eerst werd muziek op een klassieke manier gedefinieerd op 

basis van voldoende en noodzakelijke condities. Dit bleek echter geen makkelijke opdracht 

omdat muziek een vaag concept is dat niet universeel herkenbaar is. Hierdoor werden 

descriptieve definities populairder. Het werd duidelijk dat geluiden noodzakelijk zijn voor 

muziek, maar zeker niet voldoende. Zeer alledaagse geluiden kunnen dan wel gelijken op 

muziek, maar zijn dat daarom niet echt. De vraag is hoe een onderscheid te maken tussen 

muzikale en niet-muzikale geluiden? Een intrinsiek onderscheid dat zoekt naar de typische 

eigenschappen van muzikale geluiden in contact met gewone geluiden aan de hand van 

frequentie-metingen en toonladders faalt omdat frequenties niet noodzakelijk zijn voor 

muzikaliteit en het gebruik van niet-westerse toonladders hier wordt genegeerd. Ook 

meerdere pogingen voor subjectieve definities bleken onbevredigend.28 De meest 

volwaardige poging om het onderscheid aan te duiden gebeurde langs intentionele 

funderingen. Muziek wordt dan gedefinieerd als geluiden die ontstaan zijn in de muziek-

 

                                                             
27 Een focus op hoe de dingen gehoord worden i.p.v. hoe de dingen gezien worden betekent echter niet dat de eidos niet 

belangrijk meer worden geacht. Het is enkel fout om uitsluitend het visuele te gebruiken om de uniciteit van 

het auditieve te beschrijven. Op deze manier krijgt zowel het visuele als het auditieve een ‘juistere’ betekenis 

toegekend. Zie ook (Smith J. F., 1979, p. 33). 
28 Zie (Gracyk & Kania, 2011) voor langere discussies over dit onderwerp. 
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makende intenties van de mensen die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor deze geluiden. 

Een van de meest recente en meest succesvolle versies hiervan brengt zowel problematische 

gevallen van stilte-muziek (bv. 3’44” uit 1952 van John Cage (cfr. infra)) en extreem avant-

gardistische muziek (bv. Toilet Piece/Unknown uit 1971 van Yoko Ono) in rekening op basis van 

de volgende definitie (Gracyk & Kania, 2011, pp. 3-23): 

Music is (1) any event intentionally produced or organized (2) to be heard, and (3) either 

(a) to have some basis musical feature, such as pitch or rhythm, or (b) to be listened to 

for such features. (Gracyk & Kania, 2011, p. 12) 

De juiste grens aanduiden tussen geluid en muziek lijkt echter nog altijd een eindeloze 

opdracht. Sommige muziekstukken uit de avant-garde en de sonische kunst zijn zo complex 

om te definiëren dat ze zelfs niet in de laatstgenoemde definitie thuishoren. Een van de meest 

extreme voorbeelden is Williams Mix (1951-1953) van John Cage dat totaal geen muzikale 

eigenschappen meer bevat. (Gracyk & Kania, 2011, p. 12) 

 

De echte vraag is misschien of het definitieprobleem wel een echt probleem is. Is de expliciete 

funderingsvraag geen onzinnige waanvoorstelling van een doorwinterde analyticus? Ligt de 

oplossing van het probleem niet veel dichterbij de mens zelf, in de enige ‘echte’ wereld: de 

leefwereld? Als ik een correcte transcendentale reductie uitvoer op mijn verdere observaties 

komen er geen discussies over existentie-uitspraken aan te pas. Terwijl het muzieknummer 

door de vergaderzaal galmt ben ik niet bezig met de vraag of ik al dan niet muziek of geluid 

hoor. Ik zit volledig in de noetische activiteit van het luisteren en de muziek presenteert zich 

in mijn leefwereld zonder ik op voorhand heb uitgemaakt of dit al dan niet als muziek wordt 

gedefinieerd. Het is zoals de Gentse fenomenoloog Silvio Senn (°1940) in 1986 zei:  

Om te beginnen: muziek is er niet om over te praten, ze is er om gehoord te worden, 

zoals een schilderij er is om gezien te worden. Wat echter een trivialiteit lijkt, heeft 

niet-triviale gevolgen: het doel van de muziek is het gehoord worden. En dat betekent: de 

muziek heeft haar oorspronkelijke plaats in het gehoor van de luisteraar. Bijgevolg niet 

in het spel van de uitvoerende, de musicus, zoals het circus van virtuozen ons zo graag 

voorgoochelt. Dit geldt ook voor de oorsprong van de muziek in het auteurschap van 

de componist: hij is slechts componist voorzover hij zelf zijn eerste luisteraar is. (Senn, 

1986, p. 3) 

Het is door de vraag naar een definitie dat de muzikale waarheidsvraag is misgelopen en mede 

in een auditieve crisis is beland. Ook volgens Thomas Clifton, die in zijn Music as Heard: A Study 
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in Applied Phenomenology (1983) een gelijkaardige fenomenologische analyse maakt van de 

muzikale ervaring, moet de focus niet liggen op de muziek zelf of op de manier waarop de 

muziek gemaakt is, maar wel op de betekenis van de luisterervaring met deze speciale wereld 

van geluiden: 

Music is the actualization of the possibility of any sound whatever to present to some 

human being a meaning which he experiences with his body- that is to say, with his 

mind, his feelings, his senses, his will, and his metabolism. (…) Music is not a fact or a 

thing in the world, but a meaning constituted by human beings. It remains for me to 

explain in what sense the experience of musical meanings can be described, and why 

they should be. (Clifton, 1983, p. 1 en p. 5) 

Een fenomenologie van de muzikale ervaring is voor hem de uitgelezen kans om zijn doel te 

bereiken: 

The phenomenological attitude was chosen, then, as a way of uttering meaningful 

statements which are objective in the sense that they attempt to describe the musical 

object adequately, and subjective in the sense that they issue from a subject to whom 

an object has some meaning. But subjective in this sense does not necessarily mean mere 

opinion: it means reciprocity. It is reciprocity which is too often forgotten or 

suppressed by music research. (…) In this respect, both phenomenology and 

contemporary music teach us that rigourous analysis requires only one thing: to listen 

carefully to what is given, making sure that what is given is the music itself. (Clifton, 

1983, p. ix en x) 

De muzikale ervaring is m.a.w. hetgeen wat er echt toe doet. Clifton wil de muziek voor 

zichzelf laten spreken, zodat het betekenis en orde ontwaart in de muzikale ervaring. In de 

muzikale noesis worden bepaalde aspecten van de muziek gepresenteerd door de muzische 

noema. Het achterhalen van de noematische constituenten van de muzikale ervaring is dan 

ook het enige wenselijke doel voor een fenomenologische analyse van muziek. Of iemand 

bepaalde geluiden al dan niet als muzikaal ervaart is dan wel een subjectieve aangelegenheid, 

toch zijn er in elke muzikale ervaring constituerende structuren aanwezig. Met de zoektocht 

naar deze noemata blijft de subjectieve inhoud van de levendige beleving in stand, maar wordt 

langs de andere kant de beschrijving van de structuur geen triviale opinie. Het moment 

waarop de auditieve ervaring een muzikale ervaring wordt, is dus wanneer het ervarende 

subject aan geluiden een bepaalde muzikale betekenis toekent. Die betekenis vormt zich 

echter enkel als de noematische structuren aanwezig zijn. Zonder deze structuur kan een 
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muzikale ervaring niet onderscheiden worden van andere ervaringen, wat zou leiden tot 

absurdisme. (Clifton, 1983) 

 

De vraag is nu welke noematische structuren de muzikale ervaring bepalen? Met de opening 

van het auditieve bewustzijn is er al een beginnende noematische structuur blootgelegd. Net 

als de auditieve ervaring, presenteert de muzikale ervaring onzichtbare geluiden in het 

bewustzijn. Interessant hieraan is dat ik ontdekte dat de stilte de ultieme horizon is van de 

auditieve dimensie (zie eerder). Enkel stilte op zichzelf kan dus geen muzikale ervaring 

impliceren. Dit doet denken aan het bekende werk 3’44” van John Cage. In dit muziekstuk doet 

John Cage 3 min en 44 seconden niets. Hij laat extreem toeval toe en het muziekstuk ontstaat 

door toevallige geluiden van de omgeving. Zo zat de voorstelling van het werk live vaak vol 

met geluiden van hoestende mensen, omgestoten objecten of luchtgeluiden die zich 

afwisselden met periodes van lange of korte stiltes. Hoewel het Cage zijn intentie was om 3 

min en 44 seconden lang stilte te creëren, kan er toch telkens een muzikale ervaring worden 

bewerkstelligd. (Gann, 2011) Het is misschien net de horizon van stilte die de ervaring van de 

muzikale geluiden mogelijk maakt. De horizon geeft een grens aan van muzikale 

mogelijkheden die worden gepresenteerd in de ervaring. Zonder die grens is er ook geen 

inhoud in de ervaring te bespeuren. Door de stilte weten we wat geluid is en omgekeerd. In 

die zin geeft stilte geluid een betekenis en krijgt stilte pas betekenis wanneer ze doorbroken 

wordt door geluiden. De muzikale betekenis wordt doorheen de geluiden ervaren, met de 

horizon van de stilte. Maar er is meer. De muziek die door de vergaderzaal galmt wordt 

ervaren als iets meer dan een auditieve ervaring. Het is een levendige ervaring, een ervaring 

waar mijn gehele lichaam en geest in betrokken geraakt. Binnen in die levendigheid komen 

rijkere noematische dimensies naar voren die typisch zijn voor muzikale ervaring. (Bowman, 

1998, pp. 270-271) 

 

Verder in deze scriptie ga ik stap voor stap en aan de hand van concrete voorbeelden op zoek 

naar deze constituerende structuren van de levendige muzikale ervaring. Door voortdurend 

de vervelende, bijna beledigende vraag te stellen: wat hoor en ervaar ik in de muziek en wat 

betekent dit?, komen de structuren tot uiting (Senn, 1986, pp. 3-4). Vanuit de levendigheid van 

de muzikale ervaring zal eerst duidelijk worden hoe tijd en ruimte een rol spelen in de 

muzische belevingsexistentie. Vanuit dit vertrekpunt ontdek ik de rijkere noematische 
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dimensies waarin de muzikale representaties en het muzikale lichaam een centrale rol spelen 

(cfr. infra).  

 

Eén belangrijke opmerking moet ik in dit verdere onderzoek blijvend in het achterhoofd 

houden. De fenomenologische methodologie toepassen op de muzikale ervaring botst op een 

belangrijke moeilijkheid. Als de muzikale noesis altijd verandert en altijd leeft, kan je dan wel 

een ultieme greep krijgen op zijn noematische structuur? Blijft het niet problematisch om de 

muzikale ervaring volledig te vatten? Als er dan toch een poging tot beschrijving wordt 

gedaan, hangen we dan niet vast aan het visuele van de taal zelf? Hoe kunnen visuele 

woorden auditieve ervaringen vatten? Is de fenomenologie niet gedoemd om in speculaties 

te blijven hangen? Het is zoals Clifton het zelf postuleert: “Why, indeed should description 

be meaningful? Isn’t the musical experience both complete and untranslatable?” (Clifton, 

1983, p. 6). Maar Clifton geeft goede redenen om toch een poging te doen om de muzikale 

ervaring zo goed mogelijk te beschrijven. Ten eerste is beschrijven een manier van 

communiceren met jezelf. Dit is verbonden met een tweede reden die stelt dat het 

achterhalen van de betekenis van de muziek in de wereld de mens iets leert over de wereld 

zelf. Het inzicht zorgt voor een expliciete blootlegging van onze sensitiviteit met de muziek. 

Door te beschrijven kan de mens de waarde van de muzikale ervaring beter inschatten en 

leidt dit tot een vierde voordeel: het delen van muzikale beschrijvingen in dialoog met de 

ander. Door te spreken en te luisteren doorheen het talige, kunnen muzikale ervaringen de 

communicatie vergroten. De betekenis van het muzikale wordt door dialogen explicieter 

gemaakt en hierdoor krijgt de mens meer zicht op de mogelijkheden om muzikale ervaringen 

te gebruiken voor therapeutische, ethische of zelfs politieke doeleinden. Omdat een 

beschrijving van de muzikale ervaring een vorm is van spreken, past dit in het project om de 

mens en de fenomenen te redden. (Smith J. F., 1979, pp. 27-35); (Clifton, 1983, pp. 6-7) 

 

Anders dan een mathematisering van de muzikale dimensie van de leefwereld is er dus nood 

aan een beschrijving van de essentie ervan. Door het levendige en altijd veranderlijke 

karakter van de muzikale ervaring zal er echter altijd een lege plaats zijn. Er zal altijd iets zijn 

dat aan de beschrijving ontglipt. Een fenomenologie van de muzikale ervaring is een manier 

om langsheen blijvende verwondering het structurele gebied uit te tekenen waarin de 

subjectieve elementen ronddwalen en voor lege plaatsen zorgen die geen enkele beschrijving 

ooit kan opvullen. Op deze manier gaat de fenomenologie in tegen het reductionisme dat de 

lege plaatsen wel tracht op te vullen. Om de muziek ten volle te ervaren moet ik luisteren 
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naar de muziek, maar wanneer ik met de taal de fenomenologische machine zo goed mogelijk 

naboots, is dit een menselijke vorm van spreken, als een noodzakelijke betrokkenheid op de 

ander en de wereld. Het is een manier om de betekenis van de muzikale ervaring te herstellen 

en haar waarde te appreciëren en te delen. Hoewel beschrijven niet gelijk is aan ervaren, is 

het waardevol om een poging te doen om de noema van de muzikale ervaring vast te leggen 

in structuren. Er is meer dan een loutere mening en minder dan louter objectieve 

beschrijving. De fenomenologie is een zeer aantrekkelijke tussenweg om de 

oorspronkelijkheid van de muzikale ervaring te herstellen en zijn meest essentiële 

constituenten bloot te leggen.29 (Clifton, 1983, pp. 6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 De ultieme vraag voor de transcendentale filosofie is of de leefwereld talig is of niet? Als de leefwereld talig is, 

zou een beschrijving dan ooit de ervaringen op zich kunnen vatten? Deze vragen leiden tot verscheidene 

debatten over het statuut van de leefwereld. Een belangrijke stem hierin komt van de Italiaanse filosoof Giorgio 

Agamben, die o.a. in Homo Sacer (1995) en Infanzia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia (1979) een 

interessant hedendaags licht laat schijnen op deze problematiek.  
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Hoofdstuk 2 Een enigmatische tweeling: de muzikale 

tijds- en ruimtebeleving  

Time is the substance I am made of. Time is a river 

which sweeps me along, but I am the river; it is a 

tiger which destroys me, but I am the tiger; it is a 

fire which consumes me, but I am the fire. 

(Borges, 1962, p. 269) 

2.1 De muzikale tijdsbeleving: muziek als temporeel object. 

Het fenomenologische luisteren gaat verder. De clinch tussen geluid en muziek is naar achter 

verschoven waardoor ik me specifiek kan richten op de muzikale ervaring zelf. Ik ga verder 

op zoek naar zijn essentiële constituenten. Ik stelde al vast dat de muzikale ervaring een 

levendige auditieve ervaring is. Het is vanuit die levendigheid dat ik een verdere 

fenomenologische analyse uitvoer op mijn concrete voorbeeld. De vergadering is 

ondertussen afgelopen en ‘s avonds zit ik na een heerlijke maaltijd relax in mijn zetel. Mijn 

lievelingsalbum Wish you were here (1975) van Pink Floyd1 weergalmt op een aangenaam 

volume vanuit mijn platenspeler. Ik concentreer me op de muziek. De directe confrontatie 

met het geluidaspect van de muzikale ervaring laat een opvallend fenomeen verschijnen: de 

onzichtbare geluiden lijken te bewegen. De klanken presenteren zich als bewegende zijnden 

binnen een groeiend proces dat ergens naartoe lijkt te gaan. De levendigheid van de muziek 

manifesteert zich in mij als een tijdservaring. Een klank wordt opgevolgd door een klank, een 

 

                                                             
1 Pink Floyd is een Engelse psychedelische rockband die vooral tussen 1971 en 1975 wereldbekende albums 

schreef die de hedendaagse muziekgeschiedenis sterk hebben beïnvloed.  
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melodie door een andere melodie. Woorden volgen op een pompende basriff. Muziek is een 

auditieve tijdskunst en in zijn ervaring valt in de eerste plaats het temporeel levendige 

karakter op: 

Waarvan is de muziek het lijf? Van de tijd. Zij is de zuivere, en zelfs de enige zuivere 

tijdkunst (sic). (Daartegenover zijn de beeldende kunsten ruimtekunsten. Hier begint 

zich de principiële onvergelijkbaarheid van de kunsten af te tekenen.) Muziek maakt 

de tijd waarneembaar: hoorbaar. Het is een raadsel: men kan de tijd niet zien; men kan 

de tijd horen. (Senn, 1986, p. 12) 

Hoewel Silvio Senn volgens mij ten onrechte muziek als een zuivere tijdskunst ziet, straalt de 

muziek een temporaliteit uit die een zeer raadselachtig en uniek karakter met zich meedraagt 

(cfr. infra). Door de echo’s van de muziek heen hoort men de tijd. Aan de hand van verdere 

fenomenologische reducties tracht ik meer zicht te krijgen op dit muzikale tijdsfenomeen. Ik 

concentreer me allereerst op de tijdsideeën van Husserl en confronteer deze met andere 

auteurs. Hoewel de fenomenologie van de tijd een complexe evolutie doormaakt en 

incoherenties niet uit te sluiten zijn, is het toch essentieel om eerst een zicht te krijgen op de 

ervaring met tijd. Via deze weg kan ik beter aansluiten bij de manier waarop de muziek de 

tijd hoorbaar maakt en zich manifesteert tot een muzikale tijdservaring.  

2.1.1 Het tijdsbewustzijn van Husserl 

2.1.1.1 Situering 

In de periode vanaf 1916 tot zijn emiraat in 1928 gaf Husserl les in Freiburg. Hoewel hij ouder 

werd, heeft hij wellicht zijn meest baanbrekende werken geschreven in deze jaren. Naast de 

Méditations cartésiennes (1931) en zijn Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie (1936) 

schreef hij een werk over het tijdsbewustzijn dat hij in 1928 uitgaf in het Jahrbuch für 

Philosophie und phänomenologische Forschung onder de naam Vorlesungen zur Phänomenologie des 

inneren Zeitbewusstseins (Smith D. W., 2007, p. XIII). Zijn belangrijkste assistenten in Freiburg, 

Martin Heidegger en Edith Stein, worden vermeld als editors. Enige research leert echter dat 

de bijdrage van Heidegger eerder minimaal was en dat vooral Edith Stein een belangrijke rol 

speelde in de totstandkoming van het complexe boek. Edith Stein had tijdens haar assistentie 

tussen 1916 en 1918 de taak om de eindeloze manuscripten en notities van zijn colleges te 

verzamelen en klaar te maken voor eventuele publicaties. Opvallend is de vrijheid die Stein 
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kreeg van Husserl om te beslissen welke thema’s en teksten er zoal in de draft terecht 

kwamen. Het gevolg is dat de bundel op een zeer willekeurige manier is samengesteld waarbij 

de subjectieve voorkeuren van Stein een grote rol speelden. Tegen 1917 had Stein haar werk 

erop zitten en presenteerde ze de draft aan Husserl, die het in 1928 uitgaf.2 (Husserl, 1991, pp. 

XII-XV) 

 

Hoewel het gepubliceerde boek over tijdsbewustzijn zeer interessant is, maakten Stein en 

Husserl er vooral een bundel van, vol met complexe en moeilijk te doorgronden geschriften. 

Tijd is een moeilijk fenomeen om op een consistente en juiste manier te benaderen en dat 

beseffen zij maar al te goed. Husserl vermeldt meermaals dat de fenomenologie van het 

tijdsbewustzijn een rijk mysterieus wonder is, dat één van de belangrijkste aspecten van de 

hele fenomenologie moet blootleggen (Husserl, 1991, pp. 286-290). Hij waarschuwt de lezer 

door de analyse van tijd te bestempelen als “the most difficult of all phenomenological 

problems” (Husserl, 1991, p. 286). Dat het werk enige filosofische ervaring vereist, is dan ook 

het minste wat je erover kan zeggen. Bovendien verandert de conceptie van Husserl over tijd 

doorheen de jaren. Dit is te wijten aan de blijvende evoluties en twijfels die doorheen de 

werken van Husserl dwalen.3 Ook bevat de samengestelde tekst van Stein niet alle colleges 

en/of notities over het tijdsprobleem.4 Voorts is het ook opvallend dat Husserl op het einde 

van zijn leven terug meer interesse vertoonde in het tijdsbewustzijn, waarna hij nieuwe 

invalshoeken en notities achterliet. (Husserl, 1991, pp. XV-XVIII); (Kortooms, 2002, pp. XI-

XIV) 

 

De werken van Husserliana, het immense project dat in de KU Leuven door Herman van Breda 

werd opgericht en alle werken via het Husserl-archief tracht te publiceren, zijn een enorme 

 

                                                             
2 Husserl was aanvankelijk niet erg geïnteresseerd in een snelle publicatie van de draft van Stein. Pas wanneer 

Heidegger in 1926, tijdens een vakantie in het Zwarte Woud, een manuscript liet zien van Sein und Zeit, wekte 

dat bij Husserl meer interesse op in het tijdsfenomeen. Het was daar dat Husserl aan Heidegger voorstelde om 

zijn werk mee als editor te publiceren. Ironisch genoeg heeft de tijdsnood van Heidegger er zelf voor gezorgd 

dat de grootste taak van editor voor de tijdsgeschriften bij Edith Stein lag. Dat is te begrijpen als men beseft dat 

Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins in 1928 werd uitgegeven en Sein und Zeit een jaar 

ervoor het levenslicht zag. (Husserl, 1991, pp. XIV-XV) 
3 Heidegger vermeldt in het voorwoord van Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (editie 

1928) dat vooral de fundamentele problemen rond intentionaliteit een blijvende zoektocht waren voor Husserl. 

Zijn gedachten over de juiste betekenis van het concept en de manier waarop de term geplaatst kan worden in 

het tijdsbewustzijn, blijven tot op vandaag een bron van discussie. (Kortooms, 2002, p. XIII) 
4 Het behandelt enkel teksten van de jaren 1893 tot 1917. (Husserl, 1991, p. XVII) 
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hulp om een rode draad en verhelderende coherentie te vinden in de moeilijkste kluwen van 

zijn tijdsnotities. Ik baseer me voornamelijk op twee hoofdwerken die Kluwer Academic 

Publishers uitgaf en hoofdzakelijk gaan over het tijdsbewustzijn van Husserl. Vooreerst maak 

ik gebruik van het werk van Rudolf Boehm, die in 1966 zorgde voor een prachtige uitgave van 

Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, dat later in 1991 vertaald werd naar 

het Engels door John Barnett Brough. Boehm presenteert de editie van 1928 op een 

overzichtelijke en coherente manier en door het boek op te delen in twee delen wordt de 

evolutie in het denken van Husserl duidelijker. Daarnaast gebruik ik een recenter werk van 

Toine Kortooms, die veel recapituleert uit de originele editie van 1928, maar een extra 

dimensie geeft aan het tijdsprobleem, door ook de zogenaamde L- en C-manuscripten te 

behandelen.5 (Kortooms, 2002, pp. XI-XIX); (Husserl, 1991, pp. XI-XVIII) 

2.1.1.2 De tijd als fundering van de subject-object-correlatie  

Voor Husserl geldt het tijdsbewustzijn als het beste voorbeeld van intentionaliteit, de 

universele structuur die het bewuste leven kenmerkt. Tijd en bewustzijn zijn zodanig met 

elkaar verstrengeld dat de aspecten een fundering vormen voor elke mogelijke ervaring. Tijd 

is de noodzakelijke voorwaarde van elke vorm van intentionaliteit. Dit verklaart waarom 

Husserl de tijd als een fundamenteel complex fenomeen bestempelt, hoewel het langs de 

andere kant het meest alledaagse is in ons menselijk bestaan: 

Naturally, we all know what time is; it is the most familiar thing of all. But as soon as 

we attempt to give an account of time-consciousness, to put objective time and 

subjective time-consciousness into proper relationship and to reach an understanding 

of how temporal objectivity – and therefore any individual objectivity whatever- can 

become constituted in the subjective consciousness of time, we get entangled in the 

most peculiar difficulties, contradictions, and confusions. (Husserl, 1991, p. 3) 

 

                                                             
5 De L-manuscripten of de Bernau-manuscripten kennen hun oorsprong in 1917/1918 en zijn uitgegeven door 

Kluwer Academic Publishers in 2001. Dit werk is volledig gewijd aan de analyses van het tijdsbewustzijn. Veel 

thema’s die aan bod komen zijn verdere aanvullingen op de tijdspublicatie van 1928, maar het werk geeft beter 

de directe expressie van het gedachteproces van Husserl weer. De C-manuscripten zijn gewijd aan Husserls late 

tijdsgedachten (eind 1920- begin 1930) en zijn heel recent (2006) uitgegeven bij het Husserl-archief. Door de 

eindeloze aantekeningen die Husserl achterliet en worden bewerkt in Leuven, kan men er zeker van zijn dat de 

medewerkers ook nog bij de overgebleven manuscripten in Husserl-archief op tijdsnotities zullen botsen (zie 

http://hiw.kuleuven.be/hua/index.html). (Kortooms, 2002, p. XIII) 

http://hiw.kuleuven.be/hua/index.html
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Het citaat geeft een aanzet voor het bestaan van verschillende niveaus van temporele 

constitutie, die aan bod komen in het werk. Net als in elke fenomenologische analyse start 

Husserl met een belangrijke transcendentale reductie van de overtuigingen over de tijd. De 

primordiale noodzaak is om inzicht te krijgen in de opschorting van de zogenaamde 

objectieve tijd. In de hedendaagse consumptiesamenleving geldt voor veel mensen in het 

dagelijks leven het idee dat tijd geld waard is (time is money) en dat we er altijd te weinig van 

hebben om al onze verlangens te bevredigen. Op deze manier lijkt tijd op iets objectiefs, iets 

waarvan men net als bij voedsel een tekort of een overschot kan hebben. Het bestaan van 

objectieve tijd is echter een contradictio in terminis. Het gaat ervan uit dat de tijd onafhankelijk 

van de mens bestaat en dat ik net als de rest van de wereld een tijdszintuig heb dat de tijd op 

zichzelf kan waarnemen net zoals mijn oog de objecten in de wereld in beschouwing brengt. 

Maar zo’n tijdsorgaan is sciencefiction. De meest bekende manifestatie van de objectieve tijd is 

de zogenaamde kloktijd, die ons dagelijks leven zo sterk bepaalt. De klok maakt de tijd 

meetbaar aan de hand van seconden en minuten en beheerst elke dag onze agenda. Hoewel 

een klok een handig instrument is om afspraken te regelen, vertelt ze ons niets over hoe we 

de tijd daadwerkelijk ervaren. Daarnaast lijkt voor veel mensen de flux-eigenschap van de 

objectieve tijd vanzelfsprekend: de tijd vliegt voorbij of stroomt eeuwig door zoals een rivier. 

De mens ziet de tijd als een machtige koning die ons leven in bedwang houdt en volledig 

neutraal blijft stromen in elke fase in ons leven. Dit is nogmaals een misverstand over de 

natuur van de tijd zelf. De tijd wordt opnieuw gezien als een object. De tijd kan niet vliegen 

zoals vogels en de mens staat niet op de bedding van de rivierstroom toe te kijken hoe de tijd 

voorbij stroomt: “Just as the actual thing, the actual world, is not a phenomenological datum, 

neither is world time, the real time, the time of nature in their sense of natural science and 

even in the sense of psychology as the natural science of the psychic” (Husserl, 1991, pp. 4-5). 

Maar wat is de tijd dan wel, hoe moeten we hem juist benaderen? (Husserl, 1991, pp. 3-10); 

(Clifton, 1983, pp. 50-56) 

Op een relationele fenomenologische manier de tijd benaderen biedt een uitweg. Seconden 

en minuten meten niet de tijd zelf, maar wel de vooruitgang van intersecties tussen het 

menselijke bewustzijn en de wereld.6 Het is niet de tijd die in een flux voorbij vliegt, maar wel 

 

                                                             
6
 Hoewel elke mens het eens zal zijn met de stelling dat één minuut 60 seconden duurt, zal iedereen één minuut 

op een volledig verschillende manier ervaren. Bekend is het fenomeen dat de ervaring met de tijd trager gaat 
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onze ervaringen met objecten en andere mensen. Het zijn de gebeurtenissen, beleefd door de 

mensen dat de tijd definieert. De tijd heeft geen grip op de gebeurtenissen, het is geen 

intrinsiek absoluut object dat ergens daarbuiten aanwezig is en kan opgespoord worden met 

kwantitatieve methoden. De fenomenoloog zet de vraag naar het bestaan van de objectieve 

tijd out of play en richt zich op een zoektocht naar de eidetische structuren van de ervaring 

met de tijd zelf (Clifton, 1983, pp. 54-56): 

We seek to bring the a priori of time to clarity by exploring the consciousness of time, by 

bringing its essential constitution to light, and by exhibiting the apprehensions-

contents and act-characters that pertain – perhaps specifically – to time and to which 

the a priori temporal laws essentially belong. (Husserl, 1991, p. 10)  

 

Door deze fundamentele transcendentale reductie kan Husserl zich richten op het complexe 

tijdsbewustzijn. Hierdoor zet hij een focus op de zogenaamde immanente tijd, de flow van tijd 

waarin de intending acts en contents of consciousness van temporele objecten verschijnen. De 

centrale eerste vraag is hoe een temporeel object als een voorbijrijdende trein of een melodie 

(cfr. infra) in mijn ervaring verschijnt. Wat zijn de noematische structuren die zorgen dat ik 

een temporeel object kan ervaren? Een object is volgens Husserl temporeel als het voldoet 

aan drie criteria. Het eerste criterium is de duratie: elk ervaren temporeel object presenteert 

zichzelf als een durend object. Daarnaast moet het temporeel object, om te kunnen 

voortduren, zich manifesteren als een vorm van tijd. Dit wil zeggen dat het een concreetheid 

en een individualiteit met zich meedraagt: het temporeel object heeft een specifieke duratie 

waarin het verandert of constant blijft met een individueel begin en einde. Op deze manier 

heeft het object een temporele locatie. Naast deze karaktertrekken valt het op dat een 

temporeel object zich in de ervaring presenteert in verschillende modes of appearance: als nu, 

als verleden en als toekomst. Vooral het heden heeft een speciale status. Het is een 

referentiepunt om de temporele ervaring te positioneren. Het is in relatie tot de presentatie 

in het heden dat objecten als verleden of toekomstige tijd verschijnen. Dit gebeurt door 

middel van een representaties in de geest van de waarnemer (cfr. infra).7 Het is vanuit het 

 

                                                             

wanneer je een saaie activiteit uitvoert dan wanneer je een erg plezierige activiteit uitvoert. (Clifton, 1983, pp. 

51-53) 
7
 Hoe de representaties een verdere rol spelen in de muzikale ervaring komt vooral uitgebreider aan bod in 

hoofdstuk 3.  
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heden dat ik mij op een zeer onmiddellijke manier oriënteer naar de buitenwereld en mijn 

leven telkens opnieuw ervaar. Omwille van het statuut van het temporeel object als 

voortdurend object zou het absurd zijn te stellen dat ik mijn leven meemaak aan de hand van 

statische momentopnames die zich opvolgen in het nu. Het heden bestaat niet op zichzelf, 

maar is altijd dynamisch vergezeld van het verleden en de toekomst. Binnen deze temporal 

fringe8 kan een object verschijnen in de ervaring. Het is in contact met het heden dat de 

intentionele ervaring altijd op iets nieuws gericht is. Het voortschrijden van het nu geeft het 

object doorheen de ervaring telkens weer een unieke tijdslocatie mee. (Husserl, 1991, pp. XII-

10) 

2.1.1.3 Het probleem van temporele objecten: de perceptie van een melodie. 

Door het speciale statuut van het heden wordt de perceptie van temporeel uitgebreide 

objecten een essentieel discussiepunt. De fundamentele vraag waarop Husserl botst is: hoe is 

het mogelijk om een temporeel uitgebreid object zodanig direct te ervaren doorheen één 

enkele perceptuele fase? Om deze complexe vraag te beantwoorden gebruikt Husserl de 

melodie in de muziek als voorbeeld van een temporeel object. Als ik mijn aandacht leg op de 

muziek in haar geheel, valt zijn voortdurende karakter meteen op, wat de muziek tot een 

temporeel object maakt. Er tonen zich verscheidene geluiden die voortschrijden volgens een 

bepaald ritme. Als ik mijn temporele focus dieper leg, valt de duratie en de simultaneïteit van 

de bewegende klanken op: de muziek bestaat uit verschillende kleinere temporele delen die 

samenhangen. Ik ervaar bepaalde klanken simultaan als een melodie, hoewel het gewoon 

klanken zijn die netjes in een duratie verlopen. Husserl moet op zoek gaan naar een 

beschrijving die kan uitleggen hoe een ervaring met een dynamische wereld toch niet 

noodzakelijk leidt tot volledige chaos: ik hoor de muziek niet als één grote chaos, ze bevat 

ritmische ervaringen die elkaar opvolgen binnenin een noematische structuur. De inhoud 

van de ervaringen kan dan wel subjectief zijn, vormelijk valt het voortdurende ritmische 

karakter van de muziek niet te ontkennen. Het ervaren van een melodie is zo’n voorbeeld 

van een temporeel object in de muziek. Ze wordt ervaren als één ritmisch geheel. Hoe slaagt 

het bewustzijn erin om zo’n melodie waar te nemen? De ervaring met een melodie leidt tot 

de bekende notie van de muzikale tijd, die nog steeds tot menig debat leidt. Om vergaande 

 

                                                             
8 Een temporal fringe is hetzelfde als een horizon: het is zijn alle structurele mogelijkheden waarop de tijd zich 

kan tonen in de ervaring (in presentatie of in representatie) (Husserl, 1991, pp. 37-38). 
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complexiteit te vermijden tracht ik op een zo duidelijk mogelijke manier uit te leggen hoe de 

muzikale tijd in de ervaring verschijnt. Drie belangrijke termen die veelvuldig aan bod komen 

in de late geschriften van Husserl zijn: primal impression, retention en protention. Deze centrale 

noties zijn in hun volledige draagwijdte te begrijpen wanneer ik licht laat schijnen op hun 

historische totstandkoming. In het proces van redeneringen waarin Husserl terecht kwam, 

zijn twee personen van doorslaggevend belang geweest: Franz Brentano (1838-1917) en 

Alexius Meinong (1853-1920). Eerstgenoemde gaf in 1884-1886 in Wenen les aan Husserl en 

Meinong, en inspireerde hen beiden in hun gehele intellectuele leven.9 (Husserl, 1991, pp. 

XXXI-XXXIII); (Smith D. W., 2007); (Ihde, 2007, pp. 82-99) 

 

Husserl komt met Brentano en Meinong in een discussie over enkele cruciale stellingen over 

temporele objecten, die geponeerd werden doorheen de geschriften. Uiteindelijk belandt 

Husserl bij een conclusie dat de perceptie van een temporeel object “is itself a temporal object 

and as such has its phases” (Husserl, 1991, p. 235). Een melodie ontvouwt zich doorheen 

verschillende fasen, maar ook de betrokken daad van het bewustzijn dat de melodie intends 

vindt volgens Husserl plaats in een temporaliteit. Om dit discussiekader geleidelijk aan te 

begrijpen, grijp ik terug naar de filosofische kopzorgen van Brentano eind 19de eeuw. 

Brentano had in die tijd zelf niets gepubliceerd over het tijdsbewustzijn, dus moest Husserl 

zich voornamelijk baseren op zijn collegenotities uit 1884-1886. Hieruit maakte Husserl op 

dat Brentano wel degelijk bezig was met de problemen rond de menselijke ervaring met tijd. 

De leermeester realiseerde een belangrijke stelling: “Brentano realized that each phase of an 

act must intend, in addition to the now-phase, phases of the object that have elapsed and 

phases that have not yet actually appeared” (Husserl, 1991, p. XXXV). Om een temporele fase 

te ervaren moet het heden dus in connectie staan met het verleden en de toekomst. Zo moet 

bij een perceptie van geluid een klank in connectie staan met de klanken uit het verleden en 

de nabije toekomst. Een connectie is echter niet genoeg om de klanken als een geheel (bv. 

een melodie) te ervaren, daarvoor is een verbinding van de nu-fase met het verleden en de 

toekomstige fasen nodig. (Husserl, 1991, pp. XXXIII-XXXVI); (Kortooms, 2002, pp. 28-38); 

(Husserl, 1991, pp. 11-20) 

 

 

                                                             
9 De eerste schetsen waarin de theorie van Husserl over de perceptie van temporele objecten in contrast met 

Brentano en Meinong worden uitgewerkt, dateren uit de periode tussen 1901 en 1905 (Husserl, 1991, p. XXXIII). 
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Er is m.a.w. een modificatie nodig die ervoor zorgt dat de muziek niet klinkt als een 

“disharmonious tangle of sound” (Husserl, 1991, p. 11) : 

What is required in addition to preservation and anticipation is modification. The 

elapsed phases of the object must be preserved, but with the appropriate modifications 

of the past. Thus if I experience a sequence of tones A B C, my consciousness of C as now 

will be accompanied by a consciousness of B as just past in relation to C and of A as just 

past in relation to B. An ordered succession will appear rather than an instantaneous 

tonal porridge. (Husserl, 1991, p. XXXV) 

Husserl is het ermee eens dat een modificatie noodzakelijk is, maar het is de manier waarop 

deze modificatie in het bewustzijn wordt bewerkstelligd die leidt tot heftige discussies. 

Brentano claimt dat de modificatie in het bewustzijn wordt veroorzaakt door het proces van 

originele associatie, dat Husserl als volgt samenvat:  

In conformity with an “invariable law”, new representations are joined continuously to 

the perceptual representation by means of “original association.” Each of these new 

representations reproduces the content of the preceding ones, appending the 

(continuous) moment of the past as it does so. (Husserl, 1991, p. 176) 

Volgens Brentano speelt de verbeelding een fundamentele rol in de totstandkoming van het 

direct ervaren van een temporeel object. Als het bewustzijn bijvoorbeeld een melodie 

waarneemt, start het proces van originele associatie als volgt (Husserl, 1991, pp. XXXV-XXXVI): 

Through the first perceptual representation, I am conscious of tone A as now. In the 

next moment, I have a perceptual representation of tone B as now. When this occurs, A 

and the perceptual representation of A are past- past in the sense that they have 

elapsed, are finished, and have departed irrevocably from the now. This means that if I 

am to be conscious of them as past- and I must be conscious of them as past if I am to 

become aware of the melodic succession- then a new representation that reproduces A 

and appends the appropriate moment of the past must appear along with the 

perceptual representation of B as now. The same process will occur again at the next 

moment when C is perceived as now: new representations will appear reproducing A 

and B in their appropriate modes of the past relative to C. Expectations in the form of 

representations of future phases of the object would be produced at each moment as 

well. (Husserl, 1991, p. XXXVI) 
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Husserl stelt echter fundamentele vragen bij de toepassing van dit proces. De originele 

associatie kan volgens hem niet uitleggen hoe de perceptie van een temporeel object mogelijk 

is en welke rol het bewustzijn hier juist in speelt. In de theorie van Brentano wordt immers 

enkel de nu-fase van een temporeel object echt in de perceptie zelf waargenomen. Het 

bewustzijn van de verleden en toekomstige fasen staat dan wel in verbinding met de nu-fase, 

maar wordt i.p.v. door perceptie, aan de hand van representaties door de verbeelding 

toegevoegd. Dit betekent dat de verbeelding zelf een constante actieve rol speelt bij de 

perceptie van een temporeel object, zoals een melodie. Volgens Brentano kan een perceptie 

enkel gebeuren in het heden en moet de verbeelding dus altijd representaties van het 

verleden en de toekomst reproduceren om een object te ervaren dat zich doorheen de tijd 

afspeelt. (Kortooms, 2002, pp. 28-38); (Husserl, 1991, pp. XXXIII-XXXVIII); (Husserl, 1991, pp. 

11-20) 

 

Husserl ontdekt zeker niet het belang van de representaties bij ervaringen. Brentano spreekt 

echter teveel over wat Husserl the secondary memory (met betrekking tot het ontstaan van 

ervaring met de tijdsfasen van het verleden) noemt. Dit is het aspect van het bewustzijn dat 

instaat voor het reproduceren van presentaties uit het verleden aan de hand van de 

verbeelding. Dit soort geheugen is dus een representationeel systeem. Het presenteert het 

verleden niet als iets dat voorbij vloeit, maar representeert een herinnering aan een object 

in het verleden helemaal opnieuw in de ervaring als een beeld. Als ik me echter terug goed 

focus op de geluiden in mijn kamer, valt het op dat de muziek zich wél presenteert in een 

directe flow-ervaring. Binnenin mijn bewustzijn kan ik dan wel bepaalde objecten 

representeren met mijn verbeelding, de eerste en directe ervaring met de muziek blijft een 

ervaring van presentaties uit de onmiddellijke perceptie. Ik heb niet de indruk dat mijn 

verbeelding ervoor zorgt dat de vroegere tijdsfasen in de muziek worden gekoppeld aan de 

nu-fasen. De verbeelding lijkt een bepaalde tijd nodig te hebben om een presentatie uit het 

verleden om te zetten in een representatie.10 De ervaring met de muziek gaat echter zo snel, 

dat de modificatie van de verschillende tijdsfasen niet enkel veroorzaakt kan zijn door de 

 

                                                             
10 Het is fenomenologisch gezien een zeer moeilijke vraag hoe en wanneer een presentatie een representatie 

wordt. Tijdens de presentatie van iets, worden er tegelijk ook representaties van andere objecten 

gerepresenteerd. Dit zorgt voor een zeer complexe puzzel. In hoofdstuk 3 ga ik verder in op de rol van 

representaties.  
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verbeelding alleen. Er moet iets zijn in het perceptueel bewustzijn dat de melodieën in de 

muziek in hun geheel op een directe manier laat spreken. De verbeelding speelt zeker en vast 

een belangrijke rol in de muzikale ervaring, maar niet in de directe perceptie van 

tijdsfenomenen (cfr. infra).11 (Husserl, 1991, pp. XXXV-XXXVIII); (Kortooms, 2002, pp. 28-38); 

(Husserl, 1991, pp. 11-76) 

 

Ook Meinong besefte net als Husserl deze vergissing van Brentano. Hij probeerde een 

oplossing te vinden voor dit probleem in zijn artikel Über Gegenstände höherer Ordnung und 

deren Verhältniss zur inneren Wahrnehmung (1899), waarin hij een uiteenzetting doet over 

temporele objecten als objecten uit de hogere orde (Meinong, 1899). Een melodie is een object 

uit de hogere orde, omdat het zich toont doorheen een tijdsinterval. Volgens Meinong bestaat 

een presentatie van een object in de ervaring uit drie elementen: een inhoud, een daad van 

het bewustzijn (act) en het object zelf. Elk van deze elementen speelt zich af binnenin een 

tijdskader. De tijd van de inhoud en de daad van het bewustzijn vormen de time of the 

presentation. De tijd van het object vormt de time of the object. De vraag die voor Meinong 

centraal staat is hoe de tijd van het temporeel object, waarin een melodie zich ontvouwt, zich 

in de tijd van de perceptie onder de vorm van een presentatie kan vertonen. Zo’n perceptie 

kan volgens Meinong alleen tot stand komen als de tijd van het object en die van de 

presentatie volledig afhankelijk zijn van elkaar.12 Bij de ervaring van een melodie wordt 

volgens hem daarom elke toon achtereenvolgens als een nu-fase gepercipieerd. Maar hoe 

komt het dan dat de melodie toch in zijn geheel wordt ervaren? Meinong stelt dat de 

modificatie niet veroorzaakt wordt door de verbeelding, maar ook niet doordat elke nu-fase 

van een toon vergezeld wordt door verleden en toekomstige tijdsfasen van de toon. Elke fase 

van de melodie wordt enkel één voor één in het nu gepercipieerd en heeft geen connectie 

met het verleden en de toekomst. Het probleem van de modificatie lost Meinong niet op via 

een connectie, maar wel via een speciale daad van het bewustzijn: “There must be an act that 

embraces, beyond the known the whole temporal object” (Husserl, 1991, p. 234). Deze speciale 

daad van bewustzijn kenmerkt Meinong als volgt: “This overlapping act must occur at the 

 

                                                             
11 Voor meer informatie over de relatie tussen Brentano en Husserl rond dit onderwerp, zie (Kortooms, 2002, 

pp. 28-38) 
12

 Die afhankelijkheid hoeft bijvoorbeeld niet het geval te zijn bij alle vormen van bewustzijn. Als ik in het heden 

een presentatie heb van een object uit het verleden in mijn geheugen, dan is de tijd van het object niet 

afhankelijk van de tijd van de presentatie. Zie (Meinong, 1899, p. 247). 
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end of the series of now-perceptions, since only then will the object have run its course and 

all of its phases be available to be gathered together in the appropriate order of succession” 

(Husserl, 1991, p. XXXIV). Husserl vindt deze positie problematisch omdat Meinong niet kan 

uitleggen wat er dan zo speciaal is aan die laatste nu-percepties. Vanuit mijn dagelijkse 

ervaring met muziek weet ik ook dat een melodie niet pas tot uiting komt op het einde van 

zijn laatste nu-fase. Meinong komt met zijn stellingen niet enkel in discussie met Husserl, 

maar ook met andere belangrijke filosofen en psychologen uit zijn tijd zoals William James 

(1842-1910), C.A. Strong (1862-1940) en L.W. Stern (1871-1938). Deze intellectuelen 

discussieerden vooral over het statuut van de verbeelding bij temporele ervaringen en ze 

geven een aanzet naar het bestaan van het primaire geheugen, dat Husserl sterk inspireerde 

(cfr. infra).13 (Kortooms, 2002, pp. 39-78); (Husserl, 1991, pp. XXXIII-XXXV); (Husserl, 1991, pp. 

193-244); (Meinong, 1899) 

 

De uitdaging van Husserl is om, in het verdere verloop van zijn werk over tijdsbewustzijn, 

zowel een alternatief antwoord te bieden op het probleem van de modificatie van het 

temporeel object (in contrast met Meinong), alsook aan te tonen dat die modificatie puur in 

het perceptuele bewustzijn plaatsvindt (in contrast met Brentano). Hij blijft de melodie als 

concreet voorbeeld van een temporeel object gebruiken en gaat hiermee de theorie over 

tijdsbewustzijn verder uitpuren. Husserl ontwikkelt een schema van de constitutie van het 

tijdsbewustzijn, waarbij hij op een eigenwijze manier zijn theorie van de drievoudige 

intentionaliteit van een tijdsfase uit de doeken doet. De kern van dit idee is dat er naast wat 

Brentano the secondary memory noemde, ook een primary memory bestaat, dat cruciaal is bij de 

perceptie van het heden. De kern van de perceptie van een temporeel object wordt gevormd 

door het verschil tussen deze twee bewustzijnsmodi. (Husserl, 1991, pp. XXXVIII-XXXIX) 

 

De perceptie van het heden is volgens Husserl geen onafhankelijke act of consciousness, maar 

het eerste afhankelijke moment van een drievoudige intentionaliteit die vasthangt aan de 

ruimere perceptuele act of consciousness. De perceptie van deze nu-fase blijft echter altijd zijn 

speciale status behouden: het is een moment van oorsprong. Het is binnenin het heden dat 

de eerste ervaringen van de melodie worden waargenomen. Maar mijn ruimere act of 

 

                                                             
13 Het debat dat gaande was tussen deze filosofen en psychologen is verder uitgediept in (Kortooms, 2002, pp. 

39-78). 
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consciousness is meer dan enkel dit moment van perceptie van de nu-fase. Wanneer ik een 

melodie volledig beluister, stroomt mijn bewustzijn voorbij het heden. Wat in het ene 

perceptuele moment ervaren werd als nu, is in de volgende fase juist verleden geworden. 

Hierdoor ontstaat de perceptie van de verleden tijdsfase als een tweede afhankelijk moment 

van de drievoudige intentionaliteit. De nu-perceptie is het originele bewustzijn van het 

heden en Husserl geeft de naam primary memory aan het originele bewustzijn van het 

verleden: “only in primary memory do we see what is past, only in it does the past become 

constituted – and constituted presentatively, not re-presentatively” (Husserl, 1991, p. 43). De 

primary memory is dus geen daad van verbeelding (in contrast met Brentano) maar wel een 

deel van de daad van directe perceptie: “if perception is the act in which all “origin” lies, then 

primary memory is perception.” (Husserl, 1991, p. 43). De primary memory presenteert het 

verleden als hetgeen dat juist verleden tijd is geworden, maar nog altijd aanwezig is in de 

perceptie zelf: “It is the immediate consciousness of ’just-having-been’” (Husserl, 1991, p. 

169). Primary memory heeft zijn tegengestelde in primary expectation, het derde intentionele 

moment van de perceptie. Dit is het onmiddellijke bewustzijn van de toekomstige fasen van 

de perceptie. Het verschil met de andere twee intentionele momenten is dat de primary 

expectation nog geen determinerende kenmerken kent, omdat het altijd open is voor een 

nieuwe inhoud. Het derde intentionele moment is echter even noodzakelijk voor de perceptie 

van een temporeel object. Het is essentieel “that there be an intention directed towards what 

is to come, even if not towards continuations involving the same temporal object” (Husserl, 

1991, p. 240). Hoewel Husserl minder aandacht geeft aan dit derde intentionele moment, kan 

een temporeel object zonder de primary expectation niet worden gepercipieerd, omdat de 

luisteraar anders nooit de doelmatigheid in de muziek zou kunnen horen (cfr. infra). (Husserl, 

1991, pp. XXXIX-XL); (Husserl, 1991, pp. 42-49); (Kortooms, 2002, pp. 63-65) 

 

De nu-perceptie, de primary memory en de primary expectation zijn de drie afhankelijke 

intentionele momenten van de perceptuele daad van het bewustzijn waarin het noema van de 

melodie dus direct wordt gepresenteerd. Het primary memory is, in tegenstelling tot het 

secondary memory waarover Brentano spreekt, geen onafhankelijke aparte daad van 

bewustzijn, maar wel een afhankelijk moment van de drievoudige intentionele perceptie. The 

secondary memory daarentegen gaat het verleden volledig representeren in de ervaring, maar 

speelt zelf geen rol in de presentatie van het juist afgelopen verleden: “the intentionality 

proper to primary memory presents the past; the intentionality proper to secondary memory 
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re-presents it” (Husserl, 1991, p. XL). Een ander verschil zit hem in de vrijheid van de 

waarnemer, wanneer hij gebruik maakt van deze twee noties: met the secondary memory kan 

ik actief kiezen om een melodie uit het verleden terug te roepen in het heden (dit is de 

verbeelding die Brentano ophemelt), terwijl ik met the primary memory passief de melodie 

hoor in de directe perceptie als een object dat verstrijkt (as elapsing) tot het verleden. In dat 

opzicht is the primary memory de eerste en oorspronkelijke constitutie van het verleden, 

terwijl the secondary memory deze oorspronkelijkheid in alle vrijheid laat verschijnen in het 

heden. Deze representatie van het verleden in het heden is een soort quasi-heden, het is alsof 

de melodie verschijnt “as if it seen through a veil” (Husserl, 1991, p. 50). (Husserl, 1991, pp. 

21-103); (Kortooms, 2002, pp. 63-78) 

 

Een zeer belangrijke opmerking is dat het representeren van objecten uit het verleden in het 

heden door the secondary memory volgens Husserl niet altijd gebeurt via beelden. De beeld-

theorie die door Brentano werd verdedigd geeft aan dat elke representatie van een object 

telkens in het bewustzijn verschijnt als een beeld. Dit is volgens Husserl echter niet het geval, 

een representatie is niet altijd beeldig.14 Als bijvoorbeeld een melodie wordt gerepresenteerd 

in het bewustzijn, gebeurt dit volgens Husserl niet via beelden maar wel via identiteiten. Een 

beeld wordt meteen gelinkt aan het visuele, terwijl een melodie in feite niet ‘gezien’ kan 

worden. De kerntaak van een representatie is immers om op een identieke wijze iets in het 

heden te brengen, van een object dat in het verleden is waargenomen: “the object of the 

memory and what immediately appears to consciousness in the memory are identical” 

(Husserl, 1991, p. XLII).15 Het verschil tussen representatie en presentatie is dus dat het twee 

verschillende acts of consciousness zijn i.p.v. dat er in de twee acts of consciousness een verschil 

in verschijnend object is. Een ruimer debat over waarom de beeldtheorie niet coherent is, is 

uiteraard nodig, maar kan door de beperkte omvang van deze scriptie niet worden 

uitgewerkt. Het voornaamste is dat ik vanaf nu zal spreken over het ‘representationeel 

bewustzijn’ i.p.v. over de verbeelding. De manier waarop veelvuldige representaties een rol 

 

                                                             
14

 De afstand die Husserl neemt van de beeldtheorie kan geplaatst worden binnen de dominantie van het visuele 

in ons westers denken, zoals uiteengezet in hoofdstuk 1.  
15

 Husserl stelt al in het begin van zijn tijdsgeschriften dat een beeldtheorie van representatie al snel onmogelijk 

lijkt omdat de mens in essentie het idee van verleden tijd niet begrijpt doorheen een beeld. We kunnen het 

verleden immers niet letterlijk zien dus een representatie van het verleden onder de vorm van een beeld lijkt 

absurd. (Husserl, 1991, p. XLII); (Husserl, 1991, p. 19) 
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spelen in de muzikale ervaring, wordt belicht in hoofdstuk 3 (cfr. infra). Voorts is het nog van 

toepassing te vermelden dat de primary expectation in contrast staat met secondary expactation, 

dat i.p.v. een bewustzijn van anticipatie eerder een bewustzijn van afwachting is. De primary 

expectation neemt de toekomstige fasen van de directe perceptie waar door erop te 

anticiperen (vaak afhankelijk van leerervaringen uit het verleden), terwijl de secondary 

expectation een soort bewustzijn is dat open en bloot de toekomst voor zich representeert.16 

Belangrijk is het feit dat hier ook de opmerking over de zogenaamde visuele beeldtheorie 

geldig blijft. (Husserl, 1991, pp. 21-103); (Kortooms, 2002, pp. 63-78); (Husserl, 1991, pp. 184-

192); (Clifton, 1983, pp. 56-65); (Husserl, 1991, pp. XLII-XLIII) 

 

Om uit te leggen hoe de modificatie tussen de drie afhankelijke intentionele momenten van 

de perceptie ervoor zorgt dat een temporeel object als melodie wordt waargenomen, maakt 

Husserl gebruik van een duidelijke voorstelling van de constitutie van het tijdsbewustzijn die 

gebaseerd is op schemata die al hun oorsprong kenden in de Logische Untersuchungen (1900-

1901). De schematische voorstelling veronderstelt dat elke intentionele inhoud die een object 

doet verschijnen in het bewustzijn, op zich neutraal staat tegenover dat object. De inhoud 

krijgt pas een echte betekenis als het geanimeerd wordt door de drie momenten van het 

perceptuele bewustzijn (Husserl noemt dit apprehensions oftewel act-characters). Om dit beter 

te begrijpen legt Husserl uit op welke manier een melodie nu wordt waargenomen door de 

drievoudige intentionele perceptie (Husserl, 1991, p. XLIV): 

The immanent sensory contents are taken to be neutral with respect to temporal 

determinations. A tone-content, considered in itself, is neither now, nor past, nor 

future. It becomes the bearer of temporal characteristics only through special time-

constituting apprehensions. In each perceptual phase or cross-section of the perceptual 

act, therefore, one will find a set of immanent contents corresponding to whatever 

phases of the object are intended. In addition, one will find the time-constituting 

 

                                                             
16

 Het muzikale bewustzijn van primary expectation is bijvoorbeeld heel duidelijk aanwezig wanneer een persoon 

repeteert voor een podiumoptreden. Door regelmatig een muziekstuk opnieuw en opnieuw in te oefenen, gaat 

het bewustzijn erin slagen om te anticiperen op wat zal komen. Het bewustzijn traint zich op de mogelijke 

scenario’s die in de zeer nabije toekomst zullen voorkomen. Het muzikale bewustzijn van de secondary 

expectation is eerder aanwezig wanneer ik bijvoorbeeld uitkijk naar een concert in de toekomst en me al voorstel 

hoe het gaat klinken. (Clifton, 1983, pp. 62-67) 



 

48 

apprehensions that will animate the contents in the appropriate temporal ways. 

(Husserl, 1991, p. XLIV) 

 

Elke perceptie die een melodie laat verschijnen, moet dus de volgende zaken bevatten: 

apprehensions of the now die de inhouden van de melodie constitueren tot nu-percepties, 

apprehensions of the past die de inhouden van de melodie constitueren tot momenten van 

primary memory, en tenslotte apprehensions of the future die de inhouden van de melodie 

constitueren tot momenten van primary expectation. Hoe complexer de tijdsperceptie wordt, 

hoe meer tijdsfasen er ontstaan en dus hoe meer contacten gaan bestaan tussen apprehensions 

en inhouden. Het is om die reden dat Husserl perceptie ook wel “a continuum of these 

continua” noemt (Husserl, 1991, p. 239). (Husserl, 1991, pp. 235-244) 

2.1.2 Heroriëntatie naar het absoluut bewustzijn: de dubbele temporaliteit van 

een duratie 

Later in 1917-1918 slaat Husserl echter een heel ander pad in en begint een heel ingewikkelde 

zoektocht naar een nieuw bewustzijn van tijd, die menig mens in een intellectueel vertigo 

zou brengen. Deze nieuwe ideeën zijn gebundeld in de zogenaamde L-manuscripten, maar de 

eerste aanleidingen ervan waren al aanwezig in de collegenotities uit 1906-1907 en 1909. Meer 

en meer begint Husserl over het absoluut bewustzijn te praten i.p.v. over het tijdsbewustzijn. 

Husserl begon immers te beseffen dat de drie primaire betekenisseninhouden van de 

perceptie toch niet in staat zijn om het gehele temporeel object waar te nemen omdat de 

perceptie altijd vast blijft zitten in een bepaalde nu-fase, ook al staat het in connectie met 

toekomstige en verleden fasen via the primary memory en the primary expectation. Husserl 

verlaat hierdoor het schema van de tijdsconstitutie, die moest uitleggen hoe een temporeel 

object als melodie wordt gepercipieerd. 

 

De hoofdreden waarom Husserl een ander en veel complexer pad opwandelt, is dat hij 

ontdekt wat ik helemaal in het begin van dit hoofdstuk vermeldde, nl. dat de perceptie van 

de melodie net als de melodie zelf ook een temporeel object is: “It belongs to the essence of 

the perception of a temporal object that it is a temporal object itself. Under all circumstances 

it has a temporal extension” (Husserl, 1991, p. 239). De perceptie van melodie speelt reeds af 

in het immanente bewustzijn zelf, dus zal het besef dat die perceptie zelf een temporeel 

object is plaatsvinden in een nog diepere funderende vorm van bewustzijn. De notie die de 
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dieperliggende temporaliteit moet uitleggen is het absolute bewustzijn. Husserl weerlegt de 

drievoudige intentionaliteit van de perceptie, omdat de drievoudige primaire inhouden 

eeuwig vast blijven zitten in het heden, waardoor een echte duratie niet kan worden 

waargenomen: “The primary contents in the now are not able to switch their temporal function: 

the now cannot stand before me as not-now, the not-now cannot stand before me as now” 

(Husserl, 1991, p. 334). (Husserl, 1991, pp. XLV-XLVIII); (Kortooms, 2002, pp. 79-91) 

 

Husserl begint dus opnieuw met een heroriëntering van het tijdsbewustzijn. Omwille van de 

omvang van deze scriptie kan ik niet zijn volledige heroriëntatie uit de doeken doen. Zoals 

eerder gezegd is het nog altijd niet volledig duidelijk wat de visie van Husserl is over het 

tijdsbewustzijn op het einde van zijn leven in 1938. Het is een kwestie van puzzels bij elkaar 

rapen en zo goed mogelijk in verband met elkaar te brengen. Ik ga niet verder in op de 

zogenaamde C-manuscripten, die een verzameling zijn van de notities van Husserl tussen 

1929 en 1934. In deze geschriften linkt Husserl een aantal tijdsideeën van de L-manuscripten 

die ook in zijn laatste twee werken Méditations cartésiennes (1931) en de Krisis (1936) aan bod 

komen. Dit leidt tot een soort bundeling van teksten die eerder op zichzelf staan en meer te 

maken hebben met algemene thema’s uit de fenomenologie. Ik probeer voornamelijk een 

algemeen beeld te schetsen over hoe de melodie wordt ervaren, als ik me baseer op de laatste 

delen van de geschriften uit Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1928) 

en op de L-manuscripten. (Kortooms, 2002, pp. 227-231) 

 

In essentie ligt de heroriëntatie zoals gezegd vooral in het feit dat de perceptie niet meer als 

fundament wordt gezien om het temporeel object waar te nemen, maar dat de perceptie zelf 

een tijdelijk immanent object is van het absolute bewustzijn. Hij beschrijft het bewustzijn als 

een absolute flow die in fasen voorbij stroomt. Als ik naar muziek luister, ga ik het ene 

moment focussen op mijn perceptie, op een ander moment misschien op mijn geheugen of 

dan weer eerder op mijn verwachtingspatronen of op mijn oordelen over de muziek. Iedere 

verschillende act of consciousness is een temporeel object dat voor een bepaalde tijd aanwezig 

is in de absolute flow en mee vorm geeft aan de muzikale ervaring. In vergelijking met de 

schematische interpretatie is niet elke fase van de perceptie opgebouwd uit drie intentionele 

momenten, maar wél elke fase van het absoluut bewustzijn zelf (waaronder bv. de perceptie 

en het geheugen). Husserl introduceert hierbij een nieuwe terminologie, die verwijst naar de 

drie intentionele momenten van elke actuele fase van de flow die correleren met zijn 
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vroegere theorie: nu-perceptie wordt primal impression of primal sensation, primary memory 

wordt retention en primary expectation wordt protention. (Husserl, 1991, pp. XLV-XLIX); 

(Kortooms, 2002, pp. 79-94); (Kortooms, 2002, pp. 107-115) 

 

Primal impression, retention en protention hebben de gelijkenis dat ze immanente temporele 

objecten zoals geheugen, perceptie etc. intenderen. Husserl noemt ze de modi van het 

impressional consciousness, dat hij beschrijft als het niet-gethematiseerde besef van datgene 

wat immanent is in het bewustzijn. Eenvoudig gezegd zorgen de drie intentionele momenten 

van de impressional consciousness ervoor dat een bepaalde ervaring onder de vorm van 

bijvoorbeeld een perceptie door de waarnemer bewust wordt beseft als een temporeel object. 

De perceptie zelf constitueert een temporeel object, terwijl de impressional consciousness het 

besef geeft dat de perceptie zelf een temporeel object is. Daarnaast wordt de schematische 

constitutie van apprehensions en inhouden, die in continue relatie met elkaar staan, 

afgewezen. Er zijn volgens Husserl geen inhouden op het niveau van de absolute flow. Elke 

actuele fase van de flow is het eenvoudige bewustzijn van de immanente temporele objecten 

in de immanente tijd, zonder dat er apprehension- en inhoudscontinua aan te pas komen. 

Retention is dus het directe en onmiddellijke bewustzijn van het verleden, dat verstrijkt in de 

actuele fase van de absolute flow. Protention is dat van de toekomst dat heel dichtbij is en 

primal impression dat van het heden dat aanwezig is: “the absolute flow in each of its phases 

‘contains’ nothing but the impressional consciousness of the past, present, and future phases 

of the immanent temporal objects it constitutes” (Husserl, 1991, pp. L-LI). (Husserl, 1991, pp. 

301-304); (Husserl, 1991, pp. XLVIII-LI); (Kortooms, 2002, pp. 111-116) 

 

Terwijl ik naar muziek luister, gaat elke actuele fase van mijn absolute flow een drievoudige 

intentionaliteit van retentions, primal impressions en protentions bevatten, die zowel de muziek 

als mijn ervaring met de muziek temporeel maakt. Husserl gelooft daarnaast ook dat ik als 

waarnemer besef dat de absolute flow een flow-character heeft. In feite argumenteert hij dat 

de flow een dubbele intentionaliteit bevat, die zowel de eenheid en verschijning van de flow 

constitueert alsook de eenheid en verschijning van de actuele fasen. De eerste noemt Husserl 

the horizontal intentionality, de tweede noemt hij the transverse intentionality (Husserl, 1991, pp. 

391-392). Dit zijn in principe de twee intentionele structuren van de absolute flow die 

afhankelijk van elkaar samenwerken om het gehele ingewikkelde tijdsbewustzijn te 

constitueren: “There is one, unique flow of consciousness in which both the unity of the tone 
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in immanent time and the unity of the flow of consciousness itself become constituted at 

once” (Husserl, 1991, p. 84). Op het hoogste level van bewustzijn is het dus de notie van de 

absolute flow die uiteindelijk het probleem oplost waar Husserl zo lang op zat te broeden 17: 

“Through its double intentionality, the flow as a succession of phases is at once the 

consciousness of its own succession and of the succession of its objects” (Husserl, 1991, p. 

LIV). (Husserl, 1991, pp. 279-317); (Husserl, 1991, pp. LI-LVII); (Husserl, 1991, pp. 347-394) 

 

Voor een meer gedetailleerde analyse over de manier waarop deze notie van de absolute flow 

(met zijn dubbele intentionaliteit) aan de hand van actuele fasen en met de drievoudige 

intentionele structuur uiteindelijk een consistent antwoord geeft op de vraag hoe een 

temporeel object zoals een melodie wordt waargenomen, verwijs ik naar het onderzoek van 

de Deense fenomenoloog Dan Zahavi. Hij doet uitgebreid onderzoek naar deze ideeën van 

Husserl in debat met andere prominente fenomenologen (Zahavi & Gallagher, 2008); (Zahavi, 

2007). Uiteraard is er geen eensgezindheid over de uiteindelijke tijdtheorie van Husserl, 

omdat andere thema’s in zowel de L als de C-manuscripten het debat verder hebben gevoed. 

Zo staat in de meeste L-manuscripten de vraag centraal hoe de verschillende actuele fasen 

van de absolute flow met elkaar in connectie staan. Dit leidt tot een heel complexe en vaak 

inconsistente analyse, die ik hier niet uit de doeken ga doen. Kortooms maakt hier een mooie 

analyse van door de gedachten uit de L-manuscripten op te delen in drie modellen, die telkens 

op een andere manier een andere structuur van het tijdsbewustzijn verdedigen. Dit heeft ook 

in het heden geleid tot verschillende andere constructies van het tijdsbewustzijn door kritiek 

te geven op Husserl onder de vorm van analytische fenomenologie (Moshaver, 2012); (Kane, 

2011), historische/sociale kritiek (Smith S. D., 2012) of de ontwikkeling van zeer precieze 

naturalistische/atomistische alternatieven (Lee, 2014). (Kortooms, 2002, pp. 107-288)  

 

 

                                                             
17

 Omdat de absolute flow bestaat uit verschillende afwisselende actuele bewustzijnsfasen lijkt het alsof de 

absolute flow zelf ook in de tijd afspeelt. Dit is echter niet volledig juist. De absolute flow is volgens Husserl een 

bewustzijnsdimensie die de fundering is van het tijdsbewustzijn en daardoor zelf niet tijdelijk is. De vocabulaire 

van onze taal kan niet echt goed vatten waarin die flow zich dan wel afspeelt. De flow is geen temporeel object 

zoals de actuele fasen. Het heeft geen begin of einde zoals de actuele fasen, het gaat niet sneller of trager, het 

verandert niet: “it simply flows, and always at the same rate” (Husserl, 1991, p. LIV). Husserl noemt het wel 

quasi-temporeel, omdat het bestaat uit actuele fasen die elke wel hun drievoudige intentionele structuur bevatten 

waarin een temporeel object wordt geconstitueerd. (Husserl, 1991, pp. 379-394) 
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2.2 De muzikale tijdsbeleving: andere temporele vormen in de muziek  

De focus op de duratie van een melodie alleen belichaamt niet alle temporele vormen die de 

muziek tot mijn ervaring brengt. Het is het geheel van melodieën, ritmes en harmonieën die 

de tijdelijkheid van de muzikale ervaring tot stand brengt. Hoewel één enkele melodie me al 

een complexe tijdservaring meegeeft, ontwaren zich nog andere temporele vormen als ik de 

muziek in andere tijdsfasen ervaar of me concentreer op zijn groter geheel. In wat volgt 

probeer ik een aantal van deze temporele muzikale fenomenen te belichten. Ik baseer me hier 

voornamelijk op het werk van Thomas Clifton die in zijn Music as Heard: A Study In Applied 

Phenomenology (1983) een aantal van deze temporele vormen onderzoekt. Omwille van de 

omvang van deze scriptie, ga ik niet heel uitgebreid in op deze zaken. (Clifton, 1983) 

2.2.1 Notie van het muzikale begin en het muzikale einde 

De meest opvallende temporele vorm in de muziek is waarschijnlijk de heel gewone 

vaststelling dat een muziekstuk enkel tot uiting kan komen als het een begin en een einde 

heeft. De notie van het begin van een muziekstuk uit zich in essentie in een ervaring 

waarbinnen de gedragsmatige kenmerken van bringing into being en letting things become 

gesynthetiseerd worden. Je ervaart met andere woorden een nieuw object in bewustzijn en 

laat dit in zijn eigenheid tot uiting komen. Het muzikale begin komt in de eerste plaats tot 

leven in de tijdsfase van directe perceptie. Op het moment dat mijn platenspeler begint te 

draaien, ontwaren er zich opvallende onzichtbare geluiden door de kamer. Er komt letterlijk 

een nieuw element tot mijn perceptuele bewustzijn. Dit noemt men het eerste begin. Er is 

echter meer nodig dan het eerste begin om ervoor te zorgen dat ik weet dat de geluiden die 

in de kamer weergalmen wel degelijk ‘nieuw’ zijn t.o.v. de kamergeluiden, om te kunnen 

uitbreiden tot muziek die mij een bepaalde ervaring zal geven. Naarmate het eerste begin tot 

uiting komt, ontstaat er daarbinnen een tweede begin. (Clifton, 1983, pp. 83-84) Deze notie 

van het tweede begin wordt gekenmerkt door volgende zaken: 

Accordingly, then, my experience of a second beginning entails a situation which is 

neither a repeat, a recapitulation, a new beginning, nor another beginning, but which 

refers to a complex activity of both observing and participating in an event which (1) 

belongs to the same time event as the first beginning; but (2) shows itself in the 

appearance of the first beginning; but (3) presents an idea essentially different from 

that presented by the first beginning. (Clifton, 1983, p. 84) 
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De ervaring met een tweede begin geeft de luisteraar een soort gevoel dat de muziek echt 

begonnen is en dat hij zal blijven voortduren voor een bepaalde lengte. Waar het eerste begin 

een nieuwheid introduceert in de ervaring, geeft het tweede begin een zekerheid dat het 

ongekende zich zal ontvouwen tot een nieuw idee. Het tweede begin geeft aan de muziek een 

ervaring van doelmatigheid, als een actuele fase van de absolute flow. Mijn bewustzijn creëert 

de verwachting dat de muziek ergens naartoe beweegt. De precieze aanduiding van het 

tweede begin doet er eigenlijk niet zo toe en zal voor iedereen anders zijn. Wat wel van belang 

is, is dat deze noematische tijdstructuur aanwezig is bij elke muzikale ervaring om wel 

degelijk te spreken van een echt beginnen van de muzikale beleving. Omdat de perceptie met 

het tweede begin in de ervaring een herkenning van de muziek met zich meedraagt, is dit 

verbonden met de notie van stabiliteit. Het tweede begin zorgt ervoor dat de muzikale wereld 

ontstaat en binnenin zijn stabiliteit verschillende ideeën/thema’s laat weerklinken. Het feit 

dat het tweede begin een aanzet geeft tot meer stabiliteit en de muzikale ervaring echt tot 

leven brengt, heeft ook te maken met de notie van continuïteit, die later wordt behandeld 

(cfr. infra). (Clifton, 1983, pp. 83-88) 

 

Het muziekstuk wordt niet enkel gevormd door een beginfase maar gaat ook weer eindigen, 

waardoor het terugkeert in een fenomenologisch niet-zijn. Niet alleen het begin geeft dus 

herkenning van het muzikale, ook het einde speelt hier een belangrijke rol in. Maar hoe 

ervaar ik zoiets als een muzikaal einde en wat is het verschil in ervaring met het doodgewoon 

stoppen van de muziek? (Clifton, 1983, p. 88) De ervaring van het stoppen en eindigen van 

een muziekstuk heeft alvast één gemeenschappelijk kenmerk: 

Both the experience of ending and stopping have at least this in common: their 

recognition as such is apodictically verified only by the following silence. It is matter of 

this present silence assisting in the interpretation of preceding events as not only past, 

but over, finished. For a piece to end or stop, then, the situation quite possibly requires 

the insertion of a kind of nothingness between that piece and the ongoing events of the 

environment. It is this nothingness which both separates the piece from its 

environment, and contributes to the experience of the piece as “being finished”. 

(Clifton, 1983, p. 88) 

Een muzikaal einde is echter meer dan het gewoon ervaren van een lange stilte na de muziek. 

Ik ervaar ook dat een bepaald muziekstuk naar een einde toegaat omwille van eindsignalen. 

Ik hoor soms letterlijk dat een muziekstuk richting een toekomstig einde beweegt. Ik geloof 
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dat er een determinatie is van het muzikale einde: het lijkt op voorhand al vast te liggen dat 

het muziekstuk gaat eindigen. Het meest bekende eindsignaal dat vooral in de westerse 

muziek aanwezig is, is de ervaring van een vallend object. Maar het blijft een vraag wat het 

verschil is met het stoppen van de muziek? Eindsignalen zijn immers in veel muziek niet 

duidelijk aanwezig of soms kan het zijn dat een muziekstuk gewoon uit het niets lijkt te 

eindigen. Om het verschil tussen stoppen en eindigen van muziek uit te leggen, gebruikt 

Clifton de stelling van Heidegger over het gevoel van bevrediging. Omdat ik geloof in de 

determinatie van een muzikaal einde, zal een werkelijk muzikaal einde mij meer bevrediging 

opleveren dan een muzikale stop. Bij die laatste heb ik immers een gevoel dat er nog geen 

plaats was om de muziek te laten eindigen. Natuurlijk blijft deze grens flinterdun, omdat 

sommige muziekstukken intentioneel spelen met deze noties van stoppen en eindigen. Op 

zich is de essentie van het verschil tussen het ervaren van een muzikaal einde t.o.v. een 

muzikale stop dus niet de inhoud van de muziek, maar eerder de locatie en de duratie van 

bepaalde noten die een onbevredigend gevoel met zich meedragen. (Clifton, 1983, pp. 88-95); 

(Heidegger, 1998, pp. 288-289) 

 

De visie over het begin en einde in de muziek leidt tot een ruimere muzikale ervaring, als ik 

een actuele fase van representaties toelaat in mijn absolute flow. I.p.v. de temporaliteit in de 

muziek puur perceptueel te ervaren, kan ik de tijdsfase van representatie toelaten. Hierdoor 

valt het op dat het begin en het einde van dit geheel van duraties een treffende gelijkenis 

creëert met mijn vergankelijke leven als menselijk wezen. De muziek maakt de tijd hoorbaar, 

niet enkel binnenin de echo’s van de muziek, maar eveneens in het besef dat de muziek net 

als mijn sterfelijke leven ooit zal eindigen. De muziek is niet alleen het lijf van de tijd, het is 

ook het lijf van onze eigenste vergankelijkheid.18 Misschien is dat ook één van de vele redenen 

waarom de muziek ons zo sterk aanspreekt. Het straalt langs de ene kant een eeuwigdurende 

schoonheid uit omdat sommige muziekstukken fundamentele levensmomenten mee bepalen 

 

                                                             
18 Het is waarschijnlijk niet zo dat de muziek letterlijk de vergankelijkheid uitdrukt. Muziek drukt enkel zichzelf 

uit in de auditieve tijd (en in de ruimte (zie verder)) en is op die manier wel het lijf van de tijd, omdat de tijd 

hoorbaar is binnen de muziek. De link met de vergankelijkheid van het menselijk leven is echter een gevolg van 

associaties die de luisteraar legt in het representationeel bewustzijn. Hoewel de vergankelijkheid waarschijnlijk 

niet letterlijk in de muziek hoorbaar is, leidt dit toch tot complexe discussie. Zo zegt Roger Scruton in zijn 

recente Understandig Music- Philosophy and Interpretation (2006) bijvoorbeeld dat muziek niets uitdrukt, maar stelt 

hij toch dat de luisteraar het voortschrijden van het leven hoort in de muziek. Zie voor meer informatie hierover 

in (Walton, 1997); (Oosthout, 2012, pp. 122-128); (Scruton, 2009). In hoofdstuk 3 probeer ik verder in te gaan op 

de rol van representaties bij muziekbeleving.  
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waardoor je er eeuwige waarde aan hecht. Langs de andere kant is de muziek het perfecte 

voorbeeld van een spiegel waarin de mens zichzelf deze keer niet op een metaforische manier 

ziet (zoals bijvoorbeeld in een film) maar hoort als een eindig wezen. Deze benaderingswijze 

laat zien hoe representaties een eerste rol beginnen te spelen in de muzikale ervaring. De 

mens probeert door middel van zijn representationeel bewustzijn verdere betekenis te puren 

uit de muzikale ervaring. In hoofdstuk 3 ga ik verder in op de rol van dit bewustzijn in contact 

met de muziek (cfr. infra). (Senn, 1986, pp. 12-15) 

2.2.2 De noodzaak van continuïteit tegen de achtergrond van contrast en 

onderbreking 

Ik heb eerder duidelijk gemaakt dat de duratie van een melodie op een zeer complexe manier 

wordt bewerkstelligd door het bewustzijn. Als ik een muziekstuk ervaar, ervaar ik meer dan 

een melodie alleen. Het is opeenvolging van verschillende soorten ritmes, geluiden, woorden 

etc., die een groter geheel vormen en me de zekerheid geven dat ik wel degelijk een muzikale 

ervaring doormaak. Hierbij speelt de notie van continuïteit een belangrijke rol. Nadat het 

muziekstuk begonnen is, heb ik de indruk dat ik gedurende de hele muzikale ervaring naar 

dezelfde muziek luister. Het tweede begin zorgt voor een stabiel vertrekpunt maar daarna 

blijft het muziekstuk doorlopen tot aan het einde. Dit wordt veroorzaakt door het ervaren 

van continuïteit in de muziek. De ervaringen van successies en duraties in de muziek zijn 

gegrond in het idee dat de muzikale ervaring als een continue flow-beleving door mijn 

bewustzijn stroomt. Husserl gaf eerder de aanzet toen hij het verschil tussen een duratie van 

een sensatie in contrast zette met de sensatie van een duratie. Zonder de continuïteit zou ik 

nooit de gestroomlijnde ervaring van de muziek kunnen ondergaan. Het zou een ervaring 

zijn van een verzameling van nu-percepties die niet aan elkaar zijn gemodificeerd (zie 

eerder). (Clifton, 1983, pp. 95-97); (Husserl, 1991) 

 

De notie van continuïteit zorgt er op één of andere manier voor dat de toekomstige muzikale 

gebeurtenissen niet opwellen in een volledige negatie met de muzikale situatie in het heden. 

Het zorgt ervoor dat verschillende duraties aan elkaar worden geplakt. Om deze ervaring te 

bestendigen is het noodzakelijk dat er in de muzikale ervaring een soort stabiel object 

gepresenteerd wordt, dat zich toont in verschillende voortdurende verschijningen die 

telkens een verschil in temporele geluidseigenschap vertonen (bijvoorbeeld verschil in 

ervaring van ritme). Op deze manier wordt het stabiele object in een opeenvolging van 
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duraties door verschillende daden van bewustzijn waargenomen. Ook bij een toon die 

gedurende een lange tijd voortduurt, zonder verschil in geluidseigenschap, kan het 

temporeel proces waargenomen worden: de daad van het bewustzijn is op elk moment van 

het noëtisch luisteren immers anders (bijvoorbeeld anticiperend of afwachtend of eerder 

gefocust). Hierdoor wordt in elk moment van de ervaring een unieke noematische structuur 

overgedragen en zal de continuïteit worden geconstitueerd. Elke toon, hoe statisch hij ook 

lijkt, is immers altijd in een staat van worden. 19 (Clifton, 1983, pp. 95-99)  

 

Hoewel een ervaring van continuïteit cruciaal is om als waarnemer de temporaliteit van de 

muziek te ervaren, kan deze notie niet begrepen worden zonder een achtergrond van een 

contrast of een onderbreking in de muziek. Het is immers pas duidelijk dat er een continue 

beweging is in de muziek, als die muzikale ervaring ook daadwerkelijk bepaalde 

veranderingen ondergaat, die verder gaan dan een verschil in temporele opeenvolging van 

de tonen. Er is hier m.a.w. niet alleen een verschil in geluidseigenschap van het stabiel object, 

maar eveneens een verandering van object zelf. Een ervaring van contrast ontstaat wanneer 

in de muziek minstens twee elementen met elkaar in discrepantie verschijnen, maar wel 

samen nog een groter geheel vormen. Zo kunnen twee tonen in contrast staan maar wel 

onder dezelfde muzikale parameter vallen. Het is vergelijkbaar met het contrast tussen geel 

en oranje: er is een duidelijke verandering aanwezig tussen de kleuren, maar ze zitten wel 

beide in hetzelfde kleurenspectrum. Een onderbreking heeft altijd een contrast als gevolg, 

maar niet omgekeerd. Bij een ervaring van een onderbreking wordt er een meer 

fundamentele verandering waargenomen in de muziek. Hierbij komt er duidelijk een volledig 

nieuw element in de muzikale ervaring, die het oude element op een actieve manier opzij 

duwt. De relatie tussen de elementen in de contrastervaring is m.a.w. symmetrisch (element 

X contrasteert met element Y en element Y contrasteert met element X), terwijl in een 

onderbreking een asymmetrische relatie tussen de elementen aanwezig is (element X 

 

                                                             
19 Clifton verwijst hier naar twee temporele vormen van continuïteit, die een statisch karakter met zich mee 

lijken te dragen. Ten eerste een moving duration als een voortdurende textuur van sonische geluiden die stollen 

in één moment zonder enige vorm van transformatie en ten tweede een static succession die het maximum van 

beweegloosheid benadert dat een toon kan benaderen. Hierbij wordt een soort gelijkheid continu opnieuw 

voortgeplant. Hoewel er statische kenmerken in deze ervaringen zitten, blijven ze een ervaring van continuïteit: 

er is immers nog altijd een bewustzijn van de toon die zichzelf continu hernieuwt en in wording is. (Clifton, 

1983, pp. 101-106) 
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onderbreekt element Y = element Y wordt onderbroken door element X, waarbij X = het 

actieve element en Y = het passieve element). (Clifton, 1983, pp. 106-110) 

 

Ook in het geval van een zeer statische muzikale ervaring zal er nog altijd een contrast of een 

onderbreking aanwezig zijn. Elk muziekstuk heeft immers een muzikaal einde en wordt dus 

uiteindelijk gevolgd door een onderbreking in relatie met de omgevingswereld, desnoods 

onder vorm van een stilte. Als de stilte niet na de muziek maar wel in de muziek zelf aanwezig 

is, spreekt men niet van een gewone, maar wel van een speciale vorm van onderbreking die 

Clifton een temporal intercut noemt. Een temporal intercut is een ervaring van plotse stilte in 

een muziekstuk, een breuk binnen de continuïteit die daarna weer opgevuld wordt en mij de 

zekerheid geeft dat ik nog altijd naar hetzelfde muziekstuk aan het luisteren ben. Het is vaak 

binnen deze stilte-ervaringen dat nieuwe muzikale activiteiten zich ontwikkelen. Er ontstaat 

na een tijd van stilte bijvoorbeeld een tijd voor melancholie of een tijd voor drama. De stiltes 

in muziek kunnen een manier zijn om de luisteraar een ervaring te geven van diverse 

muzikale thema’s. Ook de stilte is dus dynamisch en zelfs in extreme muziek als 4’33” van John 

Cage zal de luisteraar ervaringen van continuïteit, contrast of onderbreking meemaken. 

(Clifton, 1983, pp. 110-124) 

2.2.3 Het ervaren van muzikale tijdslagen: een complexe disjunctieve 

tijdservaring 

Als laatste ervaring met temporaliteit in de muziek wil ik nog kort stilstaan bij de ervaring 

van muzikale tijdslagen, die een aanzet geeft naar het volgende deel van deze scriptie. Deze 

notie houdt verband met de mogelijkheid om verschillende temporele activiteiten gelijktijdig 

te ervaren in de muziek. De musicoloog Heinrich Schenker (1868-1935) heeft hierover een 

bekende theorie ontwikkeld. Hij stelt dat twee muzikale gebeurtenissen in één enkelvoudige 

presentatie tegelijkertijd zichzelf kunnen ontvouwen, maar dat de luisteraar hier toch een 

disjunctieve tijdservaring beleeft omdat de twee muzikale gebeurtenissen hun eigen tijd 

bewaren zonder in een chaotisch mengsel te treden met de andere. Hierdoor ontstaat er in 

de muzikale ervaring een ervaring van tijdslagen: de muziek lijkt in één enkel moment 

verschillende temporele activiteiten te bevatten. Omdat de tijdslagen niet als een 

mengelmoes worden ervaren, leidt dit tot het idee dat elke muzikale gebeurtenis zich afspeelt 

in zijn eigen ruimte. Als de gehele muziek zich enkel in de tijd afspeelt, lijkt het immers 

onmogelijk om zo’n tijdslagen te ervaren (cfr. infra). (Clifton, 1983, pp. 125-136) 
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2.3 Het ervaren van de muzikale ruimtelijkheid.  

2.3.1 De muzikale wereld = a no-space world?  

Laat ik verder ingaan op dit idee. De raadselachtige temporaliteit die mijn aandacht trekt bij 

het beluisteren van de muziek, bracht me uiteindelijk bij een complexe ervaring van 

tijdslagen. Dit geeft me aanleiding tot een idee van muzikale ruimtelijkheid. Ik richt me terug 

op de onzichtbare wereld. Een gitaarriff komt op de voorgrond. Op een bepaald moment 

wordt deze noematische focus onderbroken door een stevige drumbeat. Ik ervaar een 

verschil in tijdslaag: de gitaarriff en drumbeat hebben elk hun eigen temporele activiteit, 

zonder dat het ervaren wordt als een volledige mengelmoes. Wat me daarnaast direct opvalt, 

is dat de muziek dikker wordt. Doordat de tijdslaag van de drumbeat erbij komt, heb ik de 

ervaring dat er meer onzichtbare zijnden in de kamer aanwezig zijn. De kamer is dus 

inderdaad precies voller dan daarnet. Hoewel ik nergens extra zijnden zie in de kamer, heb ik 

wel de indruk dat de kamer minder leeg is. Ik onderga m.a.w. een sterke levendige ruimtelijke 

ervaring zoals de theorie van Schenker deed vermoeden. Maar kan dit wel? Is de muzikale 

wereld geen wereld zonder ruimte, de enige zuivere tijdskunst zoals Silvio Senn zegt (Senn, 

1986, p. 12)? Ook de bekende filosoof Strawson verdedigt deze stelling in Individuals (1971). 

De geluidswereld is volgens hem een No-Space World:  

The fact is that where sense experience is not only auditory in character, but also at 

least tactual and kinaesthetic as well – we can sometimes as sign spatial predicates on 

the strength of hearing alone. But from this fact it does not follow that where this 

experience is supposed to be exclusively auditory in character, there would be any 

place for spatial concepts at all. I think it is obvious that there would be no such place. 

(Strawson, 1971, p. 65) 

Is dit echter geen vooroordeel over de onzichtbare auditieve wereld? Ontvouwt zich in de 

echo’s van de muziek niet naast het tijdelijke ook het ruimtelijke? Het fenomeen dat luisteren 

dieren kan oriënteren in een ruimte is niet onbekend. Echolocatie is een manier die veel 

dieren (zoals vleermuizen) gebruiken om zichzelf te lokaliseren binnen de wereld. Dat het 

auditieve ruimtelijke kenmerken heeft is dus zeker, maar de vraag is of de mens dat ook zo 

ervaart. Ik heb de indruk van wel wanneer ik me in bovenstaande muzikale ervaring bevond 

en verschillende tijdslagen als een harmonie percipieerde. De muziek lijkt een ruimte in te 

nemen en ik zie geen reden om zijn ruimtelijkheid te ontkennen. Een correcte 
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transcendentale reductie zorgt ervoor dat de vooroordelen over zo’n analytische No-Space 

World worden opgeschort. Ik moet me richten naar de ervaring van de muziek zelf en daarin 

merk ik dat de muziek inderdaad een ruimte inneemt. De temporaliteit van de muziek kan 

niet op zo’n gestroomlijnde en duidelijke manier worden ervaren als de muziek geen ruimte 

zou innemen. Ruimte en tijd zijn m.a.w. constituenten van de muzikale ervaring die volledig 

afhankelijk van elkaar zijn. Het is zoals de fenomenoloog Mikel Dufrenne (1910-1995) in zijn 

werk The Phenomenology of Aesthetic Experience (1973) zei: “time cannot be measured except by 

movements in space” (Dufrenne, 1973, p. 264). Tijd heeft de ruimte nodig om zijn existentie 

te uiten. De neo-kantiaan Ernst Cassirer (1874-1945) stelt dat elke vorm van zijn zich pas kan 

ontvouwen wanneer het een bepaalde locatie inneemt. Dat iets is betekent dat iets een locatie 

kent: 

It is only when a content is determined in space, when it is distinguished by fixed 

boundaries from the undifferentiated totality of space, that it gains its own real form: 

the act of ‘setting out’ and differentiating, of existere, first gives it the form of 

independent “existence”. (Cassirer, 1970, p. 204) 

Tijd en ruimte zijn dus verstrengeld in de muzikale ervaring. De fenomenologische opdracht 

houdt dus net als bij de temporaliteit in zo goed mogelijk te beschrijven hoe men ruimte 

ervaart in de muziek. (Clifton, 1983, pp. 137-139); (Ihde, 2007, pp. 57-61); (Dufrenne, 1973); 

(Cassirer, 1970) 

 

Dit is echter geen makkelijke opdracht. De ervaring van de ruimte in de muziek lijkt immers 

totaal verschillend met het dagelijkse idee van visuele fysische ruimte. De muziek neemt 

visueel echter geen plaats in beslag, het is enkel binnen zijn auditieve dimensie dat de ruimte 

zich laat horen. Het is dus moeilijk om deze muzikale ruimte te beschrijven zonder al te veel 

visuele metaforen te hanteren. Dit komt doordat de mens niet geleerd heeft om te luisteren 

naar de muziek als een object in de ruimte. Het geluid werd gemathematiseerd tot ruimtelijke 

grafieken (bijvoorbeeld grafieken van golven of trillingen) die de betekenis van zijn 

uniekheid lieten vervagen. De auditieve crisis is op die manier heel duidelijk aanwezig bij de 

ervaring van de muzikale ruimte, omdat het opmerken van ruimtestructuren zo sterk 

verstrengeld is geraakt met het visuele zintuig. Het is dus van belang om hier ook nog eens 

te benadrukken dat de ideeën van sense-atomism en de dominantie van het visuele achterwege 

moeten gelaten worden in het volgende fenomenologisch onderzoek (zie hoofdstuk 1). Ik 
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moet met concrete voorbeelden bekijken binnen welke ruimte de tijdelijke muziek wordt 

ervaren. (Ihde, 2007, pp. 57-67) 

2.3.2 De verschijning van de muzikale ruimte  

Ik concentreer me op de muziek die door mijn kamer blijft galmen. Ik hoor dat er 

verschillende muzikale geluiden de kamer opvullen. Ik ervaar de muziek als hol, scherp, 

donker, hoog, laag, rond of net eerder als bubbelend of dof zonder dat ik visueel objecten 

aanschouw die zo’n kenmerken bezitten. Op welke manier ervaar ik dan die 

spatiale/vormelijke beschrijvingen? Zoals gezien in hoofdstuk 1 is de ervaring met de 

muzikale wereld ingebed in mijn globale ervaring van andere zintuigen. De ervaring van 

spatiale termen in de muziek is een voorbeeld van synesthesie, waar zintuigen op specifieke 

manieren gaan samenwerken waardoor de ervaring van bijvoorbeeld het luisteren een 

levendige en rijkere dimensie vertoont. Hoewel de muziek empirisch gezien niet echt donker 

of scherp is, ga ik als persoon in confrontatie met de muziek wel een betekenis van 

donkerheid of scherpheid constitueren. Deze synesthetische constitutie is een cruciale 

manier om de ruimtelijkheid in de muziek te kunnen ervaren. Tegengesteld aan het zien van 

de fysische lengte, breedte en diepte van objecten, constitueer ik deze aspecten in een 

fenomenologisch bredere onzichtbare ruimte. Net zoals ik de sappigheid van een sinaasappel 

kan zien, hoor ik de hoogte of de scherpte in de muziek. De synesthesie die hier voor zorgt 

wordt volgens Merleau-Ponty niet geconstitueerd door de menselijke geest, maar wel 

onbewust door het menselijk lichaam dat voor hem de primaire bron is van 

kennisverwerving (Clifton, 1983, pp. 65-67); (Ihde, 2007): 

Synaesthetic perception is the rule, and we are unaware of it only because scientific 

knowledge shifts the centre of gravity of experience, so that we have unlearned how to 

see, hear, and generally speaking, feel, in order to deduce, from our bodily organization 

and the world as the physicist conceives it, what we are to see, hear, and feel. (Merleau-

Ponty, 1967, p. 229) 

De constitutie door mijn onbewuste lichaam geeft een ruimtelijke betekenis aan de muzikale 

onzichtbare sfeer. De muziek zelf is niet echt scherp of hoog, maar het is mijn lichaam dat 

deze kwaliteitsbetekenis constitueert. Scherpte van de muziek is een beschrijving van mijn 

lichamelijk gedrag: ik neem in relatie tot de muziek onbewust een attitude van scherpte aan 

en ik constitueer dit tot een muzikale ruimtelijke betekenis: “it is my body which produces 
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its effects on tone quality, and it is only because of my body that there can be any talk of 

quality at all” (Bowman, 1998, p. 273). Het lichaam leert me dus prereflexieve betekenissen, 

zonder dat mijn geest daar direct aan te pas komt. Deze betekenissen uiten zich ook onbewust 

in lichamelijke expressies zoals motorische en bewegingservaringen. Op welke manier het 

lichamelijk gedrag van de mens in dialoog gaat met de muziek aan de hand van motorische 

muzikale expressies wordt verder belicht in hoofdstuk 3 (cfr. infra). Een belangrijke 

opmerking is dat de constitutie van de ruimtelijke betekenis van de muziek niet zomaar 

vanzelf verloopt. Om de muzikale ruimte te kunnen ervaren, moet de luisteraar betrokken 

zijn op de muziek. Een melodie wordt pas ervaren wanneer ik mezelf betrek op de melodie. 

Er is zoals Heidegger zegt een regio van zorg, van aandacht nodig om de melodie te ervaren. 

Het is een vorm van in-de-wereld-zijn waar een persoonlijk engagement nodig is om een 

constitutie te doen plaatsvinden. Het is pas onder de vorm van een betrokkenheid dat de 

muziek een betekenis krijgt. Zonder aandacht hiervoor wordt het ervaren als betekenisloos 

geruis, als voedingsbodem van de auditieve crisis. (Heidegger, 1998, pp. 235-293); (Clifton, 

1983, pp. 65-70); (Clifton, 1983, pp. 140-142) 

 

Op het moment dat ik me persoonlijk betrek op de muziek, hoor ik de muzikale ruimte omdat 

mijn lichaam prereflexief bepaalde attitudes aanneemt, die onbewust een muzikale wereld 

van ruimtelijke betekenissen constitueren. Ik kan de scherpte in de muziek horen omdat mijn 

lichaam al een idee heeft over wat die scherpte juist betekent. Hoewel de constitutie zelf niet 

op een directe manier door de geest wordt bewerkstelligd, word ik wel bewust van zijn 

resultaten als ik me betrek op de muziek en me afvraag welke ruimtelijke muzikale 

kenmerken ik nu juist ervaar. Het eerste wat opvalt, is dat de muzikale sfeer tot me spreekt 

in een soort sterke omgevende ruimte. Hoe ik mijn lichaam ook draai, de muziek blijft 

aanwezig. Ik ben volledig ondergedompeld in de muzikale sfeer. Dit is een verschil met 

alledaagse geluiden die eerder worden ervaren op een eendimensionale directe manier. De 

grootte van de omvang is een gevolg van de grootte van de betrokkenheid. Zo geeft Don Ihde 

een voorbeeld van een vriend die door geleidelijke doofheid minder betrokken geraakt op 

muziek en daardoor de muziek ook als minder omvangrijk waarneemt (Ihde, 2007, p. 78). 

(Ihde, 2007, pp. 73-83); (Clifton, 1983, pp. 65-70) 

 

Als ik me betrek op de muzikale wereld, verschijnt binnen de omvangrijke ruimte de muziek 

in de eerste plaats als textuur. Ik hoor de duraties, de intensiteit, de registers en de 
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toonkwaliteiten als een textuur: het klinkt scherp, ruw of eerder rond. De textuur wordt 

echter niet statisch ervaren maar leeft in een temporaliteit. De muziek wordt ervaren als een 

flow van actuele intentionele fasen. Als ik voor een langere periode naar de muziek luister, 

gaat de textuur plots omhoog en naar beneden en ervaar ik het eerste duidelijke ruimtelijk 

fenomeen: een muzikale lijn. (Clifton, 1983, p. 69) 

2.3.3 De ervaring van een muzikale lijn 

Het ervaren van een muzikale lijn is een soort openen van de ruimte doorheen de tijd. De 

textuur komt tot leven en creëert tijdelijke ruimtelijke ervaringen van bijvoorbeeld 

gebroken, vallende of continue lijnen. De variëteiten die de muzikale lijnen kenmerken 

kunnen bestudeerd worden door verschillende muziekstukken met aandacht te beluisteren 

of zich te concentreren op één enkel muziekstuk. De dunste en eenvoudigste muzikale lijn is 

de enkelvoudige lijn. Deze ruimtelijke structuur komt het vaakst voor bij de beluistering van 

monofone (eenstemmige) muziek. Eén enkele toon gaat zich uitbreiden in de ruimte en tijd. 

De primaire impressie van de toon wordt vergezeld door retentions en protentions, waardoor 

ze zich uit in een ervaring van een eenvoudige samengestelde melodie. Het is door de 

drievoudige intentionele structuur dat de opeenvolging van de ene toon in volume verbreedt 

en dat het een extra aanwezigheidsfactor krijgt op de achtergrond van gewone 

achtergrondgeluiden. Hierdoor raak ik als waarnemer betrokken op de muziek en ervaar ik 

de muzikale lijn. (Clifton, 1983, pp. 143-144); (Ihde, 2007, pp. 61-68) 

 

Een muzikale lijn wordt ook ruimer waargenomen als een dikke of dunne lijn of eerder als 

een fluctuerende lijn die zich voortplant volgens een soort constante. De vorm van de lijn 

wordt bepaald door verschillende factoren in de muziek of kan afhangen van de plaats 

waaruit de luisteraar de muziek ervaart. Zo toont Clifton met een gedetailleerde analyse aan 

de hand van muzieknotaties aan hoe de muziek van de Gregoriaanse gezangen de waarnemer 

eerder een ervaring van een dunne muzikale lijn geeft. Naarmate er in de fenomenologische 

ruimte van de muziek echter meer accenten ontstaan, wordt de ervaring van de lijn 

complexer. De graad van complexiteit van de muzikale lijn wordt hier bepaald door een 

afwisseling van minstens 5 muzikale parameters: contour, breedte, afstand, timbre en 

ritmische niveaus. Daarnaast zorgt de fysieke ruimte waarin ik me als luisteraar bevind ook 

voor een andere ruimtelijke ervaring. Zo gaan Gregoriaanse gezangen anders klinken in een 

kerk dan in een concertzaal. Uiteraard kan je voor veel verschillende soorten muziekstukken 
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gaan bestuderen hoe de ruimtelijke structuur wordt ervaren, maar de uitkomst daarvan is 

vaak heel subjectief. De reden hiervoor is dat elke mens dingen op een andere manier ervaart 

en beschrijft, omwille van een specifieke context. Omwille van sociale en historische 

invloeden kan ik Gregoriaanse muziek niet op de dezelfde manier ervaren zoals een persoon 

die leefde in de Karolingische periode.20 Het voornaamste is dat hiermee wel duidelijk is 

gemaakt dat de ruimtelijke constituent aanwezig moet zijn om te kunnen spreken van 

muzikale ervaring. Welke ruimtelijke structuur dan net aanwezig is in de ervaring is van 

secundair belang. Met de muzikale lijn is een basisvorm van muzikale ruimtelijke structuur 

aangeduid. In het volgende deeltje sta ik nog even stil bij twee complexere muzikale vormen 

van ruimtelijkheid die voortbouwen op de ervaring met muzikale lijnen: reliëf- en 

dieptestructuur. (Clifton, 1983, pp. 143-155); (Bowman, 1998, p. 274) 

2.3.4 Ruimtelijke oppervlakte en diepte in muziek 

Bij het luisteren naar complexere muziekstukken ontstaan er meerdere muzikale lijnen die 

door elkaar bewegen. Op deze manier wordt de muziek niet meer ervaren als een gewone lijn, 

maar eerder als een oppervlakte met reliëf. Verschillende factoren (van contextuele tot 

muzikale) zorgen ervoor dat, net zoals bij een gewone muzikale lijn, zo’n ervaring tot stand 

komt. Een opvallend verschil echter is dat bij de ervaring met oppervlaktestructuren de 

textuur van de muziek een langere tijd nodig heeft om zich als een eenheid te laten horen. 

De fenomenologische muzikale ruimte vult zich doorheen de tijd op met meerdere geluiden. 

Deze geluiden worden ervaren als bewegende noties die bijvoorbeeld naar boven of beneden 

gaan en naar mij toe komen of eerder van me weggaan. De ervaring dat de geluiden een soort 

van rand of grens bezitten zorgt ervoor dat ze een karaktertrek krijgen die tot mij spreekt in 

de vorm van muziekoppervlakten. Het is heel moeilijk om met de juiste woorden te 

beschrijven hoe het is om zoiets te ervaren, maar het lijkt alsof ik een landschap kan horen 

in de muziek. Het is een soort complexe synesthesie die deze ervaring veroorzaakt (zie 

eerder). Het is te vergelijken met de meer dagelijkse ervaring van het horen van een vliegtuig: 

ik hoor de omvang en grootte van het vliegtuig op een bepaalde manier in het geluid dat het 

produceert. (Clifton, 1983, pp. 155-156); (Ihde, 2007, pp. 68-69) 

 

                                                             
20 Dit geldt ook voor mensen die de Karolingische periode leefden. Ook voor de Gregoriaanse muzieknotaties 

werd er immers muziek ervaren en beschreven op alternatieve manieren (Clifton, 1983, pp. 153-155).  
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Clifton onderscheidt verschillende soorten van muziekoppervlakten: met zeer weinig 

verandering en met een graad van laag, gemiddeld of hoog reliëf.21 Hij analyseert aan de hand 

van verschillende muziekstukken hoe deze ruimtelijke vormen tot uiting komen. Ook hier 

spelen net zoals bij de ervaring van muzikale lijnen, verschillende muzikale veranderingen 

in parameters en contextuele verandering in de fysieke ruimte waar de muziek wordt 

geluisterd, een rol: elke mens constitueert de muzikale oppervlakten op een andere manier. 

Sommigen ervaren auditieve landschappen met veel verschillende identiteiten, anderen 

horen meer afgevlakte reliëfs. (Clifton, 1983, pp. 155-178); (Ihde, 2007, pp. 61-71) 

 

Naast muziekoppervlakten kan ik ook een soort diepte ervaren in de muziek, die ook weer 

helemaal verschillend is van de diepte in een visuele ruimte. De ervaring van visuele diepte 

is bepaald door een relatie tussen de omvang van en de afstand tot een object: hoe verder een 

object van me verwijderd is, hoe kleiner de omvang. Als ik in de fenomenologische ruimte 

van de muziek bepaalde geluiden op de voorgrond of eerder op de achtergrond ervaar, heeft 

dit echter niets te maken met de omvang van het gehoorde object, maar eerder met de 

eigenschappen van de textuur in de muziek (bv. dynamiek of toonkleur). Ook gaat een object 

in de muziek niet slechter hoorbaar zijn wanneer het verder van me verwijderd lijkt. Dit geldt 

wel bij een visueel object, waarvoor de afstand een belangrijke rol speelt in de zichtbaarheid 

ervan. Een derde verschil ligt in het feit dat een geluid in de muziek ervaren kan worden 

doorheen verschillende ruimten, zonder met elkaar vermengd te raken. Dit staat bekend als 

de eerder aangehaalde idee van tijdslagen. Op eenzelfde moment kan ik een ervaring hebben 

van twee muzikale geluiden, die twee verschillende ruimten innemen en zich voortplanten 

volgens hun eigen temporaliteit, zonder dat ze in een chaotisch mengsel terecht komen. 

Visueel gezien is dit onmogelijk: als je twee kleuren bij elkaar voegt, krijg je vanzelf een 

nieuwe synthetische kleur. (Clifton, 1983, pp. 178-180) 

 

Het laatste verschil tussen visuele en auditieve diepte hangt samen met het laatstgenoemde: 

de muzikale geluiden bewegen in hun eigen ruimte op een specifieke manier en wanneer zij 

kruisen met elkaar moet dit niet noodzakelijk invloed hebben op de beide objecten. Het is de 

 

                                                             
21 Ik ga niet verder in op het verschil tussen deze muziekoppervlakten. Voor een gedetailleerde analyses ervan 

zie (Clifton, 1983, pp. 155-178) 
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manier van temporele beweging die de diepte in de muziek bepaalt, niet de kruising. Dit is 

anders bij visuele objecten: twee objecten moeten daarbij niet bewegen om diepte te kunnen 

ervaren en wanneer ze elkaar wel zouden kruisen dan zouden ze botsen tegen elkaar, 

waardoor het wel invloed heeft op de visuele diepte. Het ervaren van visuele diepte heeft 

eerder iets passiefs, terwijl de ervaring van muzikale diepte actief is. Temporele beweging is 

de essentie van auditieve diepte: “Tones . . . approach us, come to us, and, surrounding us, 

drift on; they fill space, shaping themselves in temporal sequences” (Strauss, 1966, p. 7). De 

ervaring met muzikale diepte kent dus zijn eigen specifieke ruimtelijke structuren, die weinig 

tot niets met de alledaagse visuele fysische ruimte te maken hebben. Clifton bestudeert aan 

de hand van verdere voorbeelden hoe specifieke muzikale diepte-noties (bijvoorbeeld 

tijdslagen, afstand en specifieke bewegingen) tot het gehoor komen.22 Hier geldt opnieuw de 

opmerking dat de manier waarop de ruimtelijke structuren van muzikale diepte tot uiting 

komen in de ervaring bepaald worden door verschillende muzikale en contextuele factoren. 

(Strauss, 1966); (Clifton, 1983, pp. 178-202) 

 

Uiteraard is het mogelijk dat er nog verscheidene andere ruimtelijke vormen in de muziek 

kunnen worden ervaren, maar omwille van de draagwijdte van deze scriptie ga ik hier niet 

verder op in.23 Dit hoofdstuk heeft aangetoond hoe structuren van tijd en ruimte 

samenwerken om de muziek te constitueren tot een complexe muzikale ervaring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Zie (Clifton, 1983) en (Strauss, 1966) voor meer analyses van voorbeelden.  
23

 Zie ook hier (Clifton, 1983) voor verdere gedetailleerde analyses. 
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Hoofdstuk 3 Muzikale sfeerschepping: een gevoelsmatig 

spel met muzikale geluiden 

“Wees realistisch, denk het onmogelijke”  
 
Ernst Bloch 

3.1 Muziek als sfeerscheppend quasi-subject 

3.1.1 Homo Ludens: de spelende muzische mens. 

De complexe tijdsanalyse van Husserl heeft duidelijk gemaakt dat ik als luisteraar de muziek 

ervaar als een temporeel object. De muziek maakt de tijd hoorbaar en bezorgt de luisteraar 

een tijdservaring. De manier waarop deze tijdservaring tot stand komt, leidde tot de notie 

van de absolute flow: ik ervaar muziek doorheen een flow die een dubbele intentionele 

structuur bevat. Deze structuur constitueert een eenheid en verschijning van de flow zelf, 

maar ook van verschillende actuele fasen van de manifestaties van dat bewustzijn. De actuele 

fasen zijn manieren waarop het bewustzijn zich uit wanneer het muziek ervaart: in perceptie, 

in representatie etc. Elke fase van de absolute flow constitueert de muziek als een temporeel 

object, omdat ze opgebouwd is door drie intentionele momenten: retention, primal impression 

en protention. De retentions zorgen voor het directe bewustzijn van het verleden, dat in elke 

actuele fase van de muzikale waarneming verstrijkt; de protentions zorgen voor het directe 

bewustzijn van de toekomst, dat in elke actuele fase van de muzikale waarneming heel 

dichtbij is; en de primal impressions zorgen voor het directe bewustzijn van het heden, dat in 

elke actuele fase van de muzikale waarneming aanwezig is. Op deze manier wordt zowel 

duidelijk dat de muziek een temporeel object is, maar ook dat elke fase van de muzikale 

ervaring slechts tijdelijk aanwezig is. Toen ik met meer aandacht naar de muziek luisterde, 

vielen er meer temporele vormen op en ontstonden nieuwe betekenisconstituties. De 

ruimteanalyse heeft daarnaast duidelijk gemaakt dat de muziek ook de ruimte hoorbaar 

maakt: in de echo’s van de muziek kan men de ruimtelijkheid van de muziek ervaren. De 

ruimtelijke structuren van muziek worden onbewust geconstitueerd door prereflexieve 
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betekenissen via het lichaam, waardoor bijvoorbeeld ervaringen met muzikale lijnen en 

oppervlakte ontstaan. (zie hoofdstuk 2) 

 

De noematische constituenten van zowel ruimte en tijd, tonen aan dat een ervaring met 

muziek alleen tot uiting komt wanneer de luisteraar zich ervoor openstelt met verwondering 

en appreciatie. Enkel een attitude waarbij de luisteraar de kans geeft om de muziek in zijn 

eigen temporele vormelijkheden te laten spreken, kan leiden tot betekenisvorming. Op deze 

manier krijgt de muziek haar eigen stem terug en wordt zij niet gebombardeerd met 

objectieve analyses, waardoor zij in een crisis belandt. Deze vaststelling heeft geleid tot de 

idee dat een muzikale ervaring pas ontstaat in een soort betrokken communicatie met de 

muziek. Dufrenne kenmerkt de muziek daarom als een quasi-subject: “It is an object whose 

mode of presence is very much like that of another person. Like encounters with actual 

human subjects, the quasi subject invokes and invites exploration of its ‘interiority’” 

(Bowman, 1998, p. 265). De muzikale ervaring is op die manier “a sort of communion between 

the object and myself” (Dufrenne, 1973, p. 375). Net zoals bij een gesprek met een persoon, 

duurt de communicatie een tijd lang, vooraleer de volledige draagwijdte en betekenis van de 

ander duidelijk wordt. Dit geldt ook zo voor de relatie tot de muziek. (Smith J. F., 1979, pp. 15-

20); (Bowman, 1998, pp. 263-267); (Dufrenne, 1973) 

 

Door de eerste aandachtige communicatie tussen mij en de muziek te bestuderen heeft de 

muziek haar innerlijke structuren van tijd en ruimte aan me getoond en ik heb getracht deze 

zo goed mogelijk te beschrijven. Wat me nog rest is blijven luisteren, blijven zoeken naar de 

echte stem van de muziek, om zo de verdere noematische structuren in de muzikale ervaring 

bloot te leggen. Het is in principe de tijd die zorgt voor de mogelijkheid tot communicatie: de 

tijd geeft me de kans om te luisteren naar de stem van de muziek. Binnen de absolute flow 

van mijn luisterervaring prikkelt de muziek mij, waardoor er een ontvouwing van fasen van 

ervaringen plaatsvindt: er is een moment waarop ik een muzikaal begin percipieer, terwijl ik 

op een ander moment beweeg op de melodieën. De momenten komen slechts tot uiting 

wanneer er sprake is van een betrokken communicatie met het quasi-subject. In dit opzicht 

lijkt een vorm van communicatieve betrokkenheid een vierde gevonden constituent van de 

muzikale ervaring. Maar hoe komt deze betrokkenheid tot stand en waarom is deze 

noodzakelijk voor een muzikale ervaring? De drie constituenten die ik reeds vond hebben 

namelijk allemaal een duidelijk karakter van noodzakelijkheid. Elke muzikale ervaring is in 

essentie een ervaring van auditieve zijnden, die zich uiten in tijd en ruimte-structuren. Om 
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deze vraag op te lossen is het dus nodig om het concept van communicatieve betrokkenheid 

in relatie tot de muziek als quasi-subject, verder uit te werken. 

 

Zoals hierboven gezegd heeft de vertoning van de innerlijkheid van de muziek nood aan een 

communicatieve fusie tussen object en subject: in elke fase van de muzikale ervaring vormen 

mijn zelf dat ervaart en de muziek die ervaren wordt een eenheid (Dufrenne, 1973, p. 375). Maar 

in welke soort ervaring uit zich deze communicatieve eenheid concreet? Verscheidene 

filosofen en psychologen stellen dat deze eenwording van communicatie het sterkst tot 

uiting komt in de spelende levenshouding. Dit doet automatisch denken aan het boek Homo 

Ludens (1938) van de bekende historicus Johan Huizinga (1872-1945) die de mens kenmerkt 

als een essentieel spelend wezen. De notie van het spel heeft volgens hem de volgende 

karakteristieken: 

Summing up the formal characteristics of play we might call it a free activity standing 

quite consciously outside “ordinary” life as being “not serious,” but at the same time 

absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material 

interest, and no profit can be gained of it. It proceeds within its own proper boundaries 

of time and space according to fixed rules and in an orderly manner. It promotes the 

formation of social groupings which tends to surround themselves with secrecy and to 

stress their difference from the common world by disguise or other means. (Huizinga, 

1970, p. 13) 

Het spel is een intermezzo in het dagelijkse bestaan en geeft de mens een kans tot een 

“stepping out of ‘real’ life into a temporary sphere of activity” (Huizinga, 1970, p. 9). Dit citaat 

kan echter aanleiding geven tot dualistisch denken. Het is belangrijk om te beseffen dat het 

spel zelf geen onwerkelijke illusie is tegenover de ‘echte realiteit’. Dit wordt echter wel 

beweerd door de Duitse filosoof Eugen Fink (1905-1975), een voormalig assistent en 

intellectueel nazaat van Husserl. Hij bestudeerde in een paper de notie van het spel op een 

ontologische manier: “Play is finite creativity in the magic dimension of illusion” (Fink, Saine, 

& Saine, 1968, p. 28) en de illusie is “an autonomous category of Being and embraces 

something specifically ‘unreal’ as a constitutive element of its reality” (Fink, Saine, & Saine, 

1968, p. 27). Eugen Fink slaat hier de bal mis. Het onderscheid tussen object en subject, of 

tussen realiteit en illusie, is een uitkomst van de tegenstelling tussen objectivisme en 

subjectivisme die, zoals aangetoond in hoofdstuk 1, vervaagt in de fenomenologische analyse. 

De wereld en de mens staan in de eerste plaats in relatie tot elkaar, wat als een eenheid 



 

70 

verschijnt in de ervaring. (Smith D. W., 2007, pp. 188-193); (Husserl, 1970) Hierdoor wordt het 

spel net niet een deel van de illusie, maar wel een moment waarop de mens en de reële wereld 

zich herenigen in communicatie en betrokkenheid: 

We should not say that play is outside of, or higher or lower than, reality, but rather, 

that it is a constitution of reality. Viewed in this light, reality no longer held up as a 

norm, and hence a nonnegotiable fact, but instead becomes defined, at least in part, by 

play. (Clifton, 1983, p. 73) 

Ook filosofen als John Dewey (1859-1952) en psychologen als D.W. Winnicott (1896-1971) 

ervaren het spel als een fundamentele eenheidsnotie. Dewey kenmerkt in zijn bekende werk 

Art as Experience (1934) het spel als een activiteit die alle artificiële vormen van dualisme 

overstijgt (Dewey, 1958, p. 279). Winnicott maakt in zijn Playing and Reality (1971) dan weer 

een duidelijke transcendentale wending zoals de Noorse muziekwetenschapper Joan-Roar 

Bjørkvold (°1943) aangeeft: 

De hele belevingsexistentie van de mens is gebaseerd op het spel. We zijn niet langer òf 

introvert òf extrovert. We beleven het bestaan in het gebied van overgangsfenomenen, 

in een spannende combinatie van subjectiviteit en objectieve waarneming. In het 

gebied dat ligt tussen de innerlijke werkelijkheid van het individu en de 

gemeenschappelijke werkelijkheid in een wereld die buiten het individu ligt. 

(Bjørkvold, 1992, p. 52) 

Bjørkvold analyseert verder op een inspirerende manier hoe de spelsituatie al van bij de 

geboorte van het kind duidelijk zichtbaar is. Het spelende kind leert op een creatieve manier 

om te gaan met de wereld en creëert daardoor een communicatie met de medemens en 

wereld. De spelsituatie is de bron van creativiteit die leidt tot nieuwe perspectieven en 

mogelijkheden en die de essentie van het leven kenmerkt. Dit doet denken aan de manier 

waarop Heidegger de mens als essentieel zorgend wezen definieert. De mens is fundamenteel 

in-de-wereld en de zorg is zijn primaire activiteit in omgang met de wereld (cfr. infra). 

(Bjørkvold, 1992, pp. 27-69); (Heidegger, 1998, pp. 80-92 en pp. 235-293) 

 

Bjørkvold legt een duidelijke relatie bloot tussen de omgang met muziek en het spel. De eerste 

vormen van spelende communicatie van de mens met de wereld zijn namelijk intern 

muzikaal. De diepe oorsprong van de muzikale ervaring is zelfs al aanwezig in het ongeboren 

kind: 
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Alle moeders weten het: een ongeboren kind reageert op geluid. Laat een acht maanden 

oude foetus het schelle geluid van een trompet horen, of sla met een vork op de rand 

van een bord: het ongeboren kind kan spontaan met een krachtige trap reageren. Alle 

moeders weten ook dat een ongeboren kind reageert op beweging. Als een 

hoogzwangere vrouw rustig wordt om te gaan slapen, wordt het kind vaak onrustig en 

protesteert het met felle schoppen: het wil verder meezweven in de deinende ritmes 

van de lichaamsbewegingen. (Bjørkvold, 1992, p. 15) 

De mogelijkheid van tijdelijke ritmische bewegingen van het geluid, eerder benoemd als een 

noodzakelijke constituent van de muzikale ervaring (zie hoofdstuk 2), is dus al aanwezig voor 

de geboorte van de mens. Als het kind uiteindelijk geboren wordt volgt de eerste 

uitdrukkelijke muzikale communicatie: 

De oerschreeuw op het ogenblik van de geboorte heeft een existentiële 

uitdrukkingskracht waarmee alle muzische uitingen in het latere leven verbonden zijn. 

De muzische mens ontmoet de wereld. Het kind verbreekt de lange stilte van de 

zwangerschap en schreeuwt –letterlijk- of zijn leven ervan afhangt. In deze meest 

kritieke van alle levensfasen komt het kind in aanraking met de stem van de moeder- 

als direct, levend geluid. (Bjørkvold, 1992, p. 27) 

De spelende communicatie tussen de moeder en het kind is dus in de eerste plaats muzikaal: 

het kind schreeuwt, terwijl de moeder met een zingende stem haar nageslacht tot rust tracht 

te brengen. Wanneer het kind vervolgens groeit, uit de communicatie met de buitenwereld 

zich in een melodische babytaal. Bjørkvold beschrijft verder hoe kinderen vanaf de leeftijd 

van drie jaar in contact komen met andere kinderen. Hij toont aan dat de spelende 

kindercultuur ontstaat via spelletjes die een sterk muzikaal karakter bevatten. Hij doet dit 

door concreet en empirisch onderzoek in kinderculturen uit o.a. Rusland en Noorwegen. Zijn 

conclusie is dat het zingen van liedjes en het gebruik van zangwoorden essentieel is voor 

kinderen om te kunnen communiceren met de buitenwereld. Verder in zijn boek bestudeert 

Bjørkvold hoe de spelende communicatie met muziek in alle levensfasen de mens vorm geeft 

op een essentiële manier. Dit komt vanzelfsprekend het sterkst tot uiting in de ambacht van 

de muziek: het spelen met geluiden is het model van de muzikale werkelijkheid. Hieruit kan 
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ik concluderen dat het concept van communicatieve betrokkenheid bij de muzikale ervaring 

enkel in een spelsituatie tot stand kan komen.24 (Bjørkvold, 1992, pp. 15-346) 

 

3.1.2 De creatie van muzikale sferen: de gevoelsmatige betrokkenheid als laatste 

constituent voor de muzikale ervaring 

Ik heb aangetoond dat de communicatieve eenheid tussen de luisteraar en de muziek tot 

uiting komt in activiteiten van het spel. De spelende levenshouding maakt het mogelijk om 

contact te leggen met de muziek als quasi-subject, die beweegt in zijn eigenheid van tijd en 

ruimte structuren. De muziek kan dus enkel ervaren worden als de luisteraar op een spelende 

wijze communiceert met de muziek. In het algemeen valt het op dat elke spelsituatie een 

creatief effect vertoont: door de spelervaring beleef ik een muzikaal fenomeen. De betekenis 

van muziek wordt enkel geconstitueerd binnen deze eenheid. 

Het creatief effect leidt tot nieuwe ruimten van 

betekenis. De manier waarop het spel dergelijke 

betekenissen creëert, wordt op een integrerende 

wijze uitgelegd door de hedendaagse filosoof Peter 

Sloterdijk (°1947), die dit een proces van 

sfeerschepping noemt. In zijn recente Sferen-trilogie 

(1998-2004) illustreert hij dit met het prachtige 

schilderij Bubbles (1887) van Sir John Everett Millais, 

dat ik omwille van zijn sprekend karakter wil tonen 

aan de lezer:  

 

AFBEELDING 5: Sfeerschepping, Bubbles van 

Millais.25  

 

                                                             
24

 Ook een filosoof als Clifton bestudeert in Music as Heard: A Study in Applied Phenomenology (1983) verder welke 

precieze spel-ervaringen verder gerelateerd zijn aan de muzikale ervaring. Zo argumenteert hij dat o.a. de 

noties van het rituele, het agonische, het aleatorische en het komische tot uiting komen in het muzische spel. 

Zie (Clifton, 1983, pp. 205-271) voor gedetailleerde analyse hiervan. Omwille van de omvang van deze scriptie is 

het voldoende om te beseffen dat de notie van het spel noodzakelijk is voor de muzikale ervaring. 
25

 Deze afbeelding komt uit (Sloterdijk, 2003, p. 14) 
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Sloterdijk beschrijft op een beladen manier de geschilderde situatie. Een kind op een balkon 

blaast zeepbellen en kijkt met een heftige verwondering hoe het sop zich beweegt doorheen 

de lucht. Hij volgt de bel met een begeleidende aandacht tot op het moment dat hij kapot 

springt en hij verbaasd achter blijft. Maar het spel gaat door: het kind blaast opnieuw 

zeepbellen en elke keer weer opnieuw ontstaat er tussen het kind en de bel een soort 

“solidariteit die de rest van de wereld buitensluit” (Sloterdijk, 2003, p. 16), als een ruimte van 

nieuwe betekenissen: 

Door de extatische aandacht is het bewustzijn van het kind als het ware aan zijn 

lichamelijke bron ontstegen. Terwijl uitgeademde lucht normaal gesproken spoorloos 

in het niet verdwijnt, krijgt de door de bollen ingesloten ademlucht hier een 

kortstondig tweede leven. Terwijl de bellen zich in de ruimte voortbewegen, is hun 

maker letterlijk buiten zichzelf, namelijk bij hen en in hen. Opgenomen in de bollen 

heeft zijn exhalatie zich van hem losgemaakt en wordt door de bries bewaard en verder 

gedragen; tegelijkertijd heeft het kind zich aan zichzelf ontworsteld en verliest zich in 

het ademloze meevliegen van zijn aandacht door de bezielde ruimte. Zo wordt de 

zeepbel voor haar maker tot instrument van een verrassende zielsexpansie. Bel en 

blazer existeren samen in een veld dat door aandachtige betrokkenheid 

opengespannen is. Het kind, dat zijn zeepbellen op hun reis vergezelt, is geen 

cartesiaans subject dat vastzit in zijn dimensieloos denk-punt van waaruit het een ding 

mét dimensies op zijn baan door de ruimte observeert. Vol geestdrift en solidair met 

zijn iriserende bollen stort de experimentele speler zich in de open ruimte en verandert 

het gebied tussen oog en voorwerp in een bezielde sfeer. (Sloterdijk, 2003, p. 16) 

Sloterdijk probeert in zijn boek aan te tonen dat het in-de-wereld-zijn van de mens, waarover 

recente filosofen zoals Heidegger26 praten, zich noodzakelijk uit in een in-sferen-zijn. Het zijn-

in-sferen is de grondtoestand van het menselijke leven (Sloterdijk, 2003, p. 37). Mensen 

creëren sferen om te kunnen zijn wie ze zijn, in samen-zijn met anderen en de wereld. Deze 

bezielde sfeerschepping is constant in vernieuwend en kenmerkt volgens Sloterdijk de gehele 

mensheid: “alle geschiedenis is geschiedenis van bezielingsverhoudingen” (Sloterdijk, 2003, 

p. 41). (Sloterdijk, 2003, pp. 14-63) 

 

 

                                                             
26

 In hoofdstuk 2 van afdeling 1 van de Nederlandstalige versie van Sein Und Zeit (1927) legt Heidegger op een 

zeer grondige manier uit waarom het in-de-wereld-zijn de grondgesteldheid is van het erzijn. Zie (Heidegger, 1998, 

pp. 80-91). 
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Of je nu akkoord gaat met Sloterdijk of niet, ik ben het eens met o.a. Martine Huvenne dat de 

sfeerschepping een passende metafoor is om de ervaring met muziek te beschrijven. De 

spelervaring creëert de muzikale sferen, als een bezielde solidariteit met de muzikale 

geluiden. Zodra de klanken de ruimte opvullen kan ik met aandacht betrokken geraken op 

het quasi-subject. Hierdoor ontstaat er een muzikale sfeer als dynamische ruimte, waarin het 

onderscheid tussen subject en object wordt opgeheven. Het is een plaats waar de luisteraar 

en het muzikale geluid in elkaar opgaan, als een solidaire bezielingsverhouding. (Huvenne, 

2012, pp. 259-260) 

 

Hoewel het nu duidelijk is op welke manier de spelende sfeerschepping de muzikale ervaring 

tot stand kan brengen, is er nog geen volledige helderheid over de vraag welke voorwaarden 

er moeten voldaan worden om zo’n communicatie met de muzikale geluiden te verkrijgen. 

Niet elke mens is namelijk zo sterk betrokken tot de muziek. Een doorwinterde 

muziekrecensent zal een totaal andere muzikale ervaring kennen in vergelijking met iemand 

die helemaal geen interesse heeft voor muziek. Hierdoor is het logisch dat ik het bestaan van 

graden van muzikale sfeerschepping erken. Hoe groter de communicatie, hoe groter de 

mogelijkheid tot sfeerschepping. Maar wanneer is de muzikale sfeerschepping gewoon 

helemaal niet aanwezig? De volgende vraag die daarom verheldering nodig heeft is: welke 

momenten uit de absolute flow van het luisteren zijn noodzakelijk om een bepaalde graad 

van spelende communicatie met het auditieve te bewerkstelligen, waardoor er een 

constitutie/totstandkoming is van een ervaring met muzikale sferen? 

 

Volgens Clifton komen hier de laatste en beslissende constituenten van de muzikale ervaring 

naar voren. De graad van de spelende sfeerschepping wordt volgens hem bepaald door de 

aanwezigheid van uitingen van begrip en gevoel. Enkel in activiteiten van begrijpen en 

voelen t.o.v. de muzikale geluiden, kan de muzikale ervaring worden geconstitueerd 

langsheen een spelende sfeerschepping. De beleving van gevoel en begrip hangt volgens hem 

noodzakelijk samen, maar kan wel apart bekeken worden. Andere filosofen als Merleau-

Ponty, Heidegger en Dufrenne argumenteren dan weer dat het gevoel primordiaal is, omdat 

het gevoel er in de eerste plaats voor zorgt dat de muziek zich als een betekenis constitueert. 

Het in-sferen zijn/in-de-wereld-zijn kent immers zijn basis in het gevoel: “Feeling is the capacity 

to throw oneself into something which matters. This implies that feeling is essentially a 

movement toward something” (Clifton, 1983, p. 76). (Clifton, 1983, pp. 74-77); (Dufrenne, 

1973, p. 417); (Merleau-Ponty, 1967, p. 235); (Heidegger, 1998, pp. 179-186) 
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Het is belangrijk om op te merken dat deze definitie van gevoel niets meer of minder betekent 

dan de capaciteit om jezelf in een betrokken, stemmingsmatige relatie te brengen met iets 

anders. Heidegger praat over een algemene stemming die altijd aanwezig is in het erzijn en 

gericht is op iets anders: “Dat stemmingen bedorven worden en kunnen omslaan, zegt alleen 

maar dat het erzijn hoe dan ook altijd al is gestemd. (…) De stemming heeft telkens al het in-de-

wereld zijn als geheel ontsloten en maakt een zich-richten op…allereerst mogelijk” (Heidegger, 1998, 

p. 179 en 182). Het gevoel wordt dus niet begrepen als een mentale toestand, maar wel als de 

capaciteit om zich te betrekken op iets in de wereld. Door de noodzaak van een gevoel als 

noodzakelijke constituent te accepteren, wordt het duidelijk dat er graden van muzikale 

sfeerschepping bestaan. Hoewel het erzijn altijd in-de-wereld is, moet het niet in elke situatie 

waar het geluiden hoort, ook gericht zijn op deze geluiden. Het is de gevoelsmatige 

betrokkenheid die zorgt dat sommige mensen zelfs in het horen van alledaagse geluiden als 

regendruppels muzikale ervaringen kunnen beleven. Dit toont aan dat er bij elke mens een 

soort vrijheid aanwezig is om zich op iets specifieks te richten. Mensen die totaal geen 

interesse vertonen voor de auditieve wereld of zich niet openstellen om muziek te ervaren, 

gaan er amper op betrokken geraken en gaan de waardevolle en veranderlijke muzikale 

sfeerschepping niet snel ervaren. Volgend citaat van Heidegger zegt treffend waar het om 

draait, mits je het woord zien in horen verandert: “Juist in de rusteloze, aan stemmingen 

onderhevige, veranderlijke zien van de ‘wereld’ toont het terhandene zich in zijn specifieke 

werkelijkheid, die geen dag hetzelfde is” (Heidegger, 1998, p. 184). Clifton analyseert verder 

deze primordiale stemming van ontslotenheid en benoemt ze als een gevoel van possession: 

als ik muziek ervaar, is het in de eerste plaats ‘mijn’ muziek. Het is een verlengde van mijn 

zijn, omdat ik als waarnemer die deze possession voelt, geloof in het bestaan van de 

fenomenologische realiteit van de muziek. Bovendien voel ik dat de vrijheid bezit om mij naar 

iets in de wereld te richten en daardoor met mijn wil kies om mij te richten naar de muziek. 

Daardoor wordt deze muziek beschouwd in een regio van ontsloten zorg, waarin de muzikale 

sfeer zich openbaart.27 Uiteraard wordt het al dan niet hebben van zo’n gevoel ook mee 

bepaald door de context waarin de persoon leeft. Door de dominantie van het visuele, die ik 

in hoofdstuk 1 heb besproken, is de muzikale stem onderbelicht. Zoals ik in deze masterproef 

aantoon, vraagt het verscheidene transcendentale en eidetische reducties om de focus te 

 

                                                             
27

 Een verdere analyse van het gevoel van possession kan je vinden op (Clifton, 1983, pp. 272-298) 
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leggen op de essentie van de muziek. (Clifton, 1983, pp. 272-281); (Heidegger, 1998, pp. 179-

186) 

 

Ik wil daarnaast nog uitdrukkelijk opmerken dat de definitie van gevoel niets te maken heeft 

met de analytische discussie over de vraag of muziek emoties zoals droefheid of objecten 

zoals de zee (zoals in bekende discussie rond La Mer (1905) van Debussy) zou uitdrukken of 

representeren (het zogenaamde mimesis-denken dat de muziekesthetica lang heeft 

overheerst).28 De meer objectieve vraag of muziek iets uitdrukt dat er vooraf door 

bijvoorbeeld de componist is ingestoken, is vrij onzinnig als men stelt dat muziek een 

betekenis is die ontstaat in een altijd vernieuwd sfeer scheppend spel dat voor elke luisteraar 

verschillend is. De muziek zelf is geen vooraf vastgelegde representatie van een bepaalde 

emotie of een bepaald object dat reeds bestaat buiten de muziek. Dergelijke uitspraken zijn 

een gevolg van “de carcinogene cellen van het dualisme” (Campenhout, 1999, p. 130) die de 

meeste muziekfilosofieën van deze tijd in hun vlees dragen, zoals Herman Van Campenhout 

het zo mooi verwoordt in zijn boek Metamorfose: een filosofie van de muziek (1999).29 

(Campenhout, 1999, pp. 21-49 en 117-163) 

 

Hoewel Clifton gelooft dat het de gevoelsmatige relatie met de geluiden is die het spel met de 

muzikale klanken mogelijk maakt en de creatie van muzikale sferen bewerkstelligt, stelt hij 

wel dat dit gevoel constant in een dialectische relatie staat tot een vorm van begrijpen: “The 

dialectic between feeling and understanding is seen, then, as a process of checks and 

balances, with feeling appealing to and illuminating the path of reflection, while reflection 

enhances, sustains, and ratifies feeling” (Clifton, 1983, p. 77). Eigenlijk beschrijft Clifton hier 

de vaststelling dat, wanneer ik me richt naar iets, ik ook inherent probeer te begrijpen 

waarop ik me richt. Verwondering over iets, is altijd een vorm van willen begrijpen, die echter 

 

                                                             
28

 Voor meer informatie over de bekende discussie of bijvoorbeeld La Mer (1905) van Debussy de zee of gevoelens 

die met de zee te maken hebben representeert zie o.a. (Scruton, The Aesthetics Of Music, 1997); (Campenhout, 

1999, pp. 21-52) en (Walton, 1997, pp. 57-82) 
29 Er kan veel gezegd worden over de verschillende analytische muziekfilosofische tradities die momenteel in 

de academische wereld voorhanden zijn. Omdat deze filosofieën geen directe link hebben met een 

fenomenologische analyse van de muzikale ervaring, ga ik omwille van de omvang van deze scriptie niet verder 

in op deze debatten. Een overzicht van de tradities kan je wel vinden in de Routlegde Companion to Philosophy and 

Music (Gracyk & Kania, 2011). In o.a. (Walton, 1997) komen verschillende filosofen aan het woord die praten over 

de mogelijkheid of muziek een bepaalde emoties/objecten uitdrukt. 
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nooit volledig bevredigd kan worden. Het muzikale quasi-subject zoals Dufrenne het mooi 

zegt: “solicits both reflection (because it appears sufficiently coherent and autonomous to lay 

claim to an objective knowledge) and feeling (because it does not exhaust itself in such 

knowledge and calls for a more intimate relationship)” (Dufrenne, 1973, p. 425). (Clifton, 1983, 

pp. 74-80) 

 

Laat ik deze dialectiek tussen het voelen en het willen begrijpen illustreren door nog één 

keer, omwille van het sprekende karakter ervan, te kijken naar het prachtige schilderij van 

Millais (zie afbeelding 5 op pagina 72). Net zoals het kind één wordt met de zeepbel omdat 

het zich met een gevoel van verwondering wil richten naar de gestolde ademlucht, gaat de 

luisteraar één worden in de muzikale sfeer. Door de intense gevoelsmatige betrokkenheid 

van spelende aandacht, transformeert hij als het ware de geluiden in betekenisvolle muziek, 

die beweegt in zijn eigen tijd- en ruimtestructuren. De luisteraar richt zich op een spelende 

en gevoelsmatige manier naar dat wat hem verwondert in het auditieve en ondergaat 

hierdoor een metamorfose (om het in de woorden van Campenhout te zeggen) in een muzikale 

levendige sfeer, waardoor het onderscheid tussen de muzikale klanken en de luisteraar 

opgeheven wordt in een solidaire eenheid, en dit zolang de muziek voortduurt (Campenhout, 

1999, pp. 138-145). De woorden van T.S. Eliot zinderen hierbij door mijn hoofd: “Music heard 

so deeply, that it is not heard at all, but you are the music, while the music lasts” (Eliot, 1943, 

vers 210-212). Het is pas wanneer de muziek stopt, dat de eenheid verbroken wordt en enkel 

nog in de vorm van een vervaagde representatie in de geest kan teruggevonden worden. Net 

zoals het kind verbaasd en enigszins teleurgesteld achterblijft wanneer de zeepbel kapot 

springt, zal ik op het einde van het muziekstuk met rusteloze stemmingen terugdenken aan 

wat ik zojuist heb meegemaakt. Hoewel ik intens betrokken was op de muzikale sfeer, blijft 

de onbevattelijkheid van de muzikale ervaring nazinderen. De muziek is onbegrijpelijk en ik 

wacht geduldig op een nieuw moment waarop de muziek zich op een gevoelsmatige manier 

kan vertonen: in een volgende muzikale ervaring. Verderop in dit hoofdstuk kom ik terug op 

dit terugdenken aan en uitkijken naar een vorige/volgende ontmoeting met de muzikale 

sfeerschepping (cfr. infra).  

 

Zolang ik gevoelsmatig betrokken ben op de muzikale geluiden, zal de muziek blijven 

spreken. In de rest van dit laatste hoofdstuk wil ik verder ingaan op twee uitingen van deze 

spelende betrokkenheid. Ik tracht te beschrijven hoe ik de betrokkenheid met de muziek op 
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een vrij directe manier ervaar in mijn zijn. Zolang de muzikale sfeerschepping voortduurt 

ervaar ik namelijk verschillende gevoelsmatige uitingen in mijn absolute flow: op het ene 

moment begin ik te dansen op de muziek, terwijl ik op een ander moment moet terugdenken 

aan mijn overleden grootvader, omdat ik een associatie met hem en het nummer had gelegd 

in mijn bewustzijn. Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat het niet de muziek is 

die zelf de dans of een representatie van mijn grootvader uitdrukt als iets dat buiten de 

muziek bestaat. Het is zo dat het muziekstuk me wel gevoelsmatig raakt omdat ik er concreet 

op betrokken ben, waardoor ik telkens weer nieuwe muzikale sferen creëer. De muziek drukt 

namelijk enkel zichzelf uit binnen zijn tijd- en ruimte structuren (zoals gezien in hoofdstuk 

2). Ik kan dan wel denken aan mijn grootvader tijdens de muzikale ervaring, maar dit komt 

niet door de muziek zelf, wel door de gevoelsmatige betrokkenheid op één bepaald 

muziekstuk tijdens één bepaald moment, waarop ik pure subjectieve associaties leg met mijn 

grootvader in mijn geest (zie verder). (Campenhout, 1999, pp. 145-154); (Walton, 1997, pp. 57-

82) 

 

Ik ben ervan overtuigd dat de eenheid-scheppende betrokkenheid op de muziek, zich in de 

eerste plaats uit in zintuiglijke en motorische expressies in het lichaam. Daarnaast denk ik 

dat de betrokkenheid op de muziek zich ook kan uiten in de geest, onder de vorm van 

representaties. Deze twee verschillende vormen van gevoelsmatige uitingen die ontstaan in 

de muzikale sfeerschepping kunnen de betekenis van de muzikale ervaring verbreden en 

verrijken. De spelende en betrokken eenheidsfusie, waarin de luisteraar terecht komt 

wanneer hij muzikale sferen creëert, toont volgens mij aan dat muzikale ervaringen 

therapeutische, ethische en zelfs politieke krachten kunnen uitstralen. Omwille van de 

omvang van deze scriptie bestudeer ik deze gevoelsmatige uitingen enkel in hun basisnotie. 

De analyse zal tonen dat het in de eerste plaats de mens en niet de willoze wereld is, die het 

initiatief moet nemen om de muzikale ervaring tot stand te brengen en zijn waarde te 

herkennen. (cfr. infra) 
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3.2 Lichamelijke expressies als uitingen van de voeling met de muziek: 

een weg naar muziektherapie 

Reeds in hoofdstuk 2 werd duidelijk dat het lichaam een rol speelt in de constituering van 

ruimtelijke betekenissen in de muziek. Op een synesthetische manier zorgt het lichaam er 

volgens Merleau-Ponty voor dat de ruimte hoorbaar wordt gemaakt. Het is de kracht van het 

lichaam om op een prereflexieve manier een fenomenologische muzikale ruimte te 

constitueren. Dit houdt verband met het feit dat Merleau-Ponty de perceptie primair in de 

lichamelijkheid definieert. De mens is in de eerste plaats in-de-wereld door zijn zintuiglijke 

lichamelijkheid, waardoor kennis over de wereld eerst wordt geconstitueerd op een pre-

rationele manier. Het dus voor Merleau-Ponty onmogelijk dat de mens objecten ervaart, 

zonder er lichamelijk betrokken op te zijn. Het lichaam is geen object maar wel een 

onvoorwaardelijk deel van mijn zijn: “To say that it is always near me, always there for me, is 

to say that it is never really in front of me, that I cannot array it before my eyes, that it 

remains marginal to all my perceptions, that it is with me” (Merleau-Ponty, 1967, p. 90). Ik 

heb dus niet alleen een lichaam, ik ben in de eerste plaats als een lichaam in-de-wereld. 

Uiteraard is het voor Merleau-Ponty ook mogelijk om kennis te krijgen van dingen door 

erover te reflecteren via het bewustzijn, maar deze reflectie is een abstracte activiteit die zijn 

basis kent in het levendige lichaam. Het lichaam gaat op een directe levendige manier de 

wereld waarnemen, nog voor dat de geest hierin een rol speelt. Op een bepaalde manier bezit 

het lichaam dus een capaciteit om zich ergens op te richten, zonder dat daar een geestelijke 

intentie aan voorafgaat. Verscheidene onderzoekers noemen dit de corporeal intentionality 

(Leman, 2008, pp. 84-93). Merleau-Ponty vervangt het Cartesiaanse subject dat vanop afstand 

gericht is op de wereld, in de idee dat de mens in de eerste plaats een wezen is dat door zijn 

lichamelijkheid al op de wereld betrokken is en al in relatie staat met de wereld nog voor dat 

hij erover reflecteert. En zelfs als de mens reflecteert over de wereld, kan hij er zich nooit 

volledig van losrukken. Het lichaam en de wereld hangen op die manier onvoorwaardelijk 

samen in een eenheid, waarbij het onderscheid tussen object en subject verdwijnt:  

De levende lichamelijkheid verschijnt dus als het oorspronkelijke zin-gebeuren: ze 

geeft ons een “natuurlijke” wereld die geen objectief an sich is, maar door het beleefde 

lichaam wordt onthuld. Die wereld wordt niet- zoals in het idealisme- “gesteld”, maar 

verschijnt pas in de actief-receptieve dialoog van het lichaam en wereld. (Campenhout, 

1999, p. 121) 
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De oorsprong van deze omgang van de wereld met het lichaam blijft in de eerste plaats duister 

omdat deze zoals Campenhout verder zegt, “steeds aanwezig en tegelijk ook afwezig is, omdat 

hij, als we hem proberen te articuleren, er steeds al geweest is” (Campenhout, 1999, p. 121). 

Op dezelfde manier is de onbevattelijkheid van de oorsprong aanwezig in de muzikale 

sfeerschepping: ik ervaar op een spelende en gevoelsmatige manier de muzikale sfeer, maar 

op het moment dat ik haar probeer te articuleren of te begrijpen is haar oorspronkelijkheid 

al aangetast. (Bowman, 1998, pp. 259-263); (Merleau-Ponty, 1967); (Campenhout, 1999, pp. 

120-135); (Cimini, 2012); (Burke & Veken, 1993) 

 

Of je nu eens bent met Merleau-Ponty of niet, niemand zal ontkennen dat bijna elke mens in 

het lichaam sterke en/of zwakke zintuiglijke indrukken voelt tijdens het beluisteren van de 

muziek. De spelende betrokkenheid die de muzikale sfeerschepping creëert, uit zich op een 

directe manier in zintuiglijke expressies; ik hoor scherpe geluiden; ik voel me opgewekt; een 

tijd later voel ik me warm of voel ik hoe de rillingen door mijn lichaam zinderen; ik voel me 

eerst verrast en dan boos terwijl ik misschien op een ander moment eerder een gevoel van 

verveling ervaar. Belangrijk is om hier nogmaals te herhalen dat de muziek geen uitdrukking 

is van een bepaalde emotie op zich, maar dat de emotie die een luisteraar kan voelen bij de 

muziekbeluistering te maken heeft met het feit dat hij/zij altijd op een persoonlijke, 

vernieuwende gevoelsmatige manier, muzikale sferen creëert. Hierdoor is het dus perfect 

mogelijk dat iemand bij een muziekstuk dat door de meerderheid van de mens ervaren wordt 

als heel droevig, juist een ervaring van vrolijkheid gaat voelen. Ik ben tijdens het luisteren 

betrokken op de muziek zelf en niet op de emotie, want dat laatstgenoemde is een uiting van 

mijn gevoelsmatige betrokkenheid op de muziek. Elke eenheidsfusie tussen de luisteraar en 

de muziek, die ontstaat in het sfeerscheppend spel, is uniek en uit zich altijd in nieuwe 

zintuiglijke expressies, die kunnen gaan van herkenbare gevoelens tot heel specifieke 

affecten. (Campenhout, 1999, pp. 45-52); (Campenhout, 1999, pp. 145-154) 

 

De betekenis van de zintuiglijke indrukken wordt geconstitueerd door de lichamelijke 

betrokkenheid, zonder dat mijn geest hier een directe rol inspeelt. Omdat dit proces gebeurt 

nog voor dat ik me ervan bewust ben, is het heel moeilijk om juist te articuleren wat er wordt 

ervaren. Ik ben op zo’n actieve manier lichamelijk betrokken op de muzikale sfeer, dat 

verschillende rijke lichamelijke indrukken mij overvallen, zonder dat mijn geest weet wat er 

gebeurt. Dufrenne stelt dat het de “apotheosis of the sensuous” (Dufrenne, 1973, p. 11) is, die 
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de muzikale ervaring (en met uitbreiding de esthetische ervaring) zo verschillend en 

opvallend maakt in vergelijking met een gewone dagelijkse zintuigelijke ervaring. Het 

esthetisch zinnelijke is op een overheersende manier aanwezig in de ervaring, waardoor de 

‘gewone’ zintuiglijke ervaringen op de achtergrond van de fenomenologische ruimte 

belanden. (Dufrenne, 1973, pp. 137-155); (Bowman, 1998, pp. 264-265) 

 

Hoewel de zintuiglijke expressies duidelijk aanwezig zijn, uit de betrokkenheid van het 

lichaam op de muziek zich ook in motorische expressies. Verschillende onderzoekers zoals 

Leman (2008) argumenteren dat er een bepaalde koppeling aanwezig moet zijn tussen wat ik 

direct ervaar met het lichaam (de perceptie) en hoe ik hier motorisch op reageer (de actie) 

(Leman, 2008, pp. 84-93). De zintuiglijke indrukken vormen op die manier een soort basis die 

uitloopt in motorische expressies. Omwille van de omvang van deze scriptie ga ik hier niet 

verder op in.30 Hoewel het dus niet volledig duidelijk is hoe zintuiglijke indrukken worden 

omgezet in motorische acties, is het wel frappant dat mijn gevoelsmatige betrokkenheid op 

de muziek zich uit in heel onbewuste directe bewegingen: ik begin spontaan te dansen, ik 

imiteer ritmisch met mijn hand de drumbeat of ik beweeg me al walsend door de kamer. Dit 

is net zoals bij de zintuiglijke expressies een uitvloeiing van het feit dat mijn lichaam zich al 

op een prereflexieve manier betrokken heeft op de muzikale geluiden. Deze gevoelsmatige 

uiting van betrokkenheid kan zo sterk aanwezig zijn in het lichaam, dat het soms echt bijna 

onmogelijk is voor de luisteraar om tegen de motorische actie in te gaan. Dit leidt tot het idee 

dat het waarnemen en ook het creëren van bepaalde muzikale geluiden gepaard gaat met 

typische motorische bewegingen die worden benoemd als musical gestures. Een interessant en 

welbekend fenomeen hiervan is entrainment. Wanneer ik luister naar een bepaald 

muziekstuk, terwijl ik bijvoorbeeld aan het lopen ben, gaat mijn lichaam op een onbewuste 

manier zijn motorische expressies afstellen op de beats per minute in de muziek. De verklaring 

daarvoor zou liggen in het feit dat zowel de muziek als het lichaam oscillerende systemen 

zijn. Vanuit experimenten met metronomen weten we dat zo’n systeem zich na een bepaalde 

tijd in zijn natuurlijke toestand gaat synchroniseren met het andere systeem. Omdat enkel 

 

                                                             
30

 De verklaring waarom bepaalde zintuiglijke indrukken leiden tot motorische expressies is vanzelfsprekend 

geen voer voor fenomenologische analyses, omdat het bij de fenomenoloog in eerste instantie draait om het 

beschrijven van ervaringen i.p.v. het verklaren ervan. De verklaring voor de koppeling tussen perceptie en actie 

wordt momenteel vooral onderzocht in de neurologie (zie (Leman, 2008, pp. 77-102)). 
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het lichaam, en niet de muziek, van nature uit altijd een frequentie bevat van ongeveer twee 

hertz (wat overeenkomt met 120 beats per minute), zal het heel gemakkelijk met muziek rond 

de 120 beats per minute synchroniseren.31 (Leman, 2008, pp. 137-182); (Lesaffre & Leman, 2013) 

 

Doordat de betrokkenheid op muzikale geluiden op een prereflexieve en dus heel directe 

manier ervaren wordt in zintuiglijke en motorische expressies, is het in de eerste plaats de 

mens zelf die moet nadenken over de draagwijdte van de betekenis van de lichamelijke 

uitingen in de muzikale ervaring. Omdat een muzikale ervaring een ervaring is die 

wereldwijd verspreid is en zich op een zeer duidelijke manier uit in het levendige lichaam, 

zou ze kunnen gebruikt worden voor therapeutische doeleinden. De spelende betrokkenheid 

die voor de muzikale sfeerschepping zo cruciaal is en zich op een heftige gevoelsmatige 

manier kan uiten, werd al meermaals beschouwd als een ervaring die cruciaal is voor de 

viering van het menselijke leven. Dit blijkt o.a. uit het volgend citaat van de psycholoog 

Winnicott, die muziekwetenschapper Bjørkvold opnieuw uitgebreid aanhaalt zijn boek:  

Deze creatieve belevingswijze laat het individu weten dat het leven waard is geleefd te 

worden en is tegengesteld aan een berustende houding ten aanzien van de 

werkelijkheid, waarin de wereld en haar details geaccepteerd worden, maar alleen als 

iets waar men zich naar moet richten, of als iets waaraan men zich moet aanpassen. 

Deze berusting wordt op de voet gevolgd door de hopeloosheid van het individu en 

houdt verband met het idee dat niets er meer toe doet en dat het leven geen waarde 

meer heeft… Deze wijze van in de wereld staan wordt door de psychiatrie als een ziekte 

gezien. Op de een of andere manier schuilt in onze theorie het geloof dat de creatieve 

levenswijze een gezonde is en dat een berustende houding een zieke levensbasis is. 

(Bjørkvold, 1992, pp. 52-53) 

Met deze overtuiging in het achterhoofd zou de muzikale ervaring kunnen gebruikt worden 

bij mensen die hun voeling met zintuiglijke en/of motorische indrukken deels verloren 

hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen die depressies doormaken en waarbij 

vooral het opvangen van zintuiglijke indrukken is afgestompt. Als deze mensen op het 

moment van hun depressie of in het verleden grote muziekliefhebbers zijn/waren, kan het 
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 Voor meer informatie over musical gestures en entrainment verwijst ik door naar het onderzoekscentrum IPEM 

in Gent, dat vooral onderzoek doet naar de lichamelijke uitingen van muzikale betrokkenheid. Zie o.a. (Leman, 

2008); (Lesaffre & Leman, 2013); (Godoy & Leman, 2010) en hun website: http://www.ipem.ugent.be/. 
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opwekken van muzikale ervaringen zorgen voor een betere voeling met hun zintuigen. Ook 

kan de muzikale ervaring gebruikt worden bij mensen met o.a. de ziekte van Parkinson, 

waarbij vooral het motorische deel van het lichaam is aangetast. Muziek kan bijvoorbeeld via 

het fenomeen van entrainment zorgen voor het uitvoeren van vlottere motorische 

bewegingen met meer precisie. Omwille van de omvang van deze scriptie ga ik hier niet 

verder op in.32 Mijn voornaamste doel was om aan te tonen dat de spelende betrokkenheid bij 

de muzikale sfeerschepping zich in de eerste plaats uit in expressies in het lichaam. Daarnaast 

wilde ik aantonen dat muzikale ervaringen therapeutische krachten kunnen uitstralen. Deze 

twee doelen zijn hiermee volgens mij bereikt. (Lesaffre & Leman, 2013, pp. 85-112) 

3.3 Representaties als uitingen van voeling met de muziek: een weg 

naar een muzikale ethiek  

3.3.1 Welke representaties? 

Ik heb doorheen deze scriptie meermaals vermeld dat het representationeel bewustzijn een 

belangrijke rol speelt in de muzikale sfeerschepping. De eenheidsfusie die ontstaat tussen mij 

en de muziek uit zich in de basis misschien vooral met zintuiglijke en motorische expressies 

in het lichaam, maar volgens mij spelen uitingen onder de vorm van representaties in de 

geest ook een rol. Ik herhaal nogmaals dat er vooral in de analytische muziekfilosofie een 

hele discussie gaande is of muziek op zichzelf iets letterlijk kan representeren zoals een reële 

emotie (bv. boosheid) of een reëel object (bv. de zee). Ik denk dat deze discussie net zoals Van 

Campenhout (1999) zegt een resultaat is van het dualisme dat er nog altijd heerst in de 

muziekfilosofie. De representaties zijn geen vooraf bepaalde uitdrukkingen die in de muziek 

zitten, maar zijn wel uitingen van een zeer persoonlijke en altijd vernieuwende muzikale 

sfeerschepping. Er liggen in de muziek geen representaties op voorhand vast, die elke 

luisteraar zal ervaren, maar dit betekent niet dat de luisteraar zijn gevoelsmatige 

communicatie met de muziek niet kan uiten op een persoonlijke manier in representaties. Er 

is geen fictionele wereld van vaststaande representaties (werkwereld) die de muziek vanzelf 
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 Meer informatie over de therapeutische kracht van muzikale ervaringen kan je vinden op o.a. (Wigram, 2002); 

(Lesaffre & Leman, 2013); (Leman, 2008); (Gracyk & Kania, 2011, pp. 603-613); (Croom, 2012) 
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op roept, maar “The absence of a work world does not, however, prevent the listener’s 

imagination from running wild, as she participates in her game of make-believe” (Walton, 

1997, p. 82). (Campenhout, 1999, pp. 45-52 en 130-135); (Walton, 1997) 

Ik ben van mening dat het representationeel bewustzijn geprikkeld wordt door de 

betrokkenheid op de muzikale sfeer, omdat het lichamelijke alleen niet de volledige 

draagwijdte van het gevoelsmatige aspect in de muzikale ervaring kan vatten. Het is immers 

zo dat de uitingen van lichamelijke expressies niet kunnen zorgen voor een muzikale 

sfeerschepping, waarin een herinnering aan mijn overleden grootvader een enorm intense 

emotioneel beladen ervaring met zich mee brengt. Ik ben het eens met het feit dat de 

gevoelsmatige betrokkenheid voor een deel op een prereflexieve manier tot uiting komt in 

het lichaam, maar door het spel van muzikale betrokkenheid zal ook mijn geest geprikkeld 

worden. Deze prikkeling van de geest uit zich in de eerste plaats in mijn representationeel 

bewustzijn. Net zoals Dufrenne geloof ik dat de samenwerking met de verbeelding 

noodzakelijk is om een sterkere diepte in de expressies te verkrijgen:  

Where Merleau-Ponty insisted that perceptual experience need not extend beyond the 

sensuous surface, Dufrenne believes the notion of ‘the bodily’ is insufficient to account 

for the “thinkening” of this surface, for its “depth” of expression. (…) Dufrenne posits 

a middle term, imagination, that transforms physical presence into a special, ‘aesthetic 

feeling’. (Bowman, 1998, p. 264) 

Zoals in hoofdstuk 2 aangetoond, karakteriseert Husserl the secondary memory als een 

representationeel bewustzijn dat de identiteit van een object dat in het verleden werd 

waargenomen, representeert in het heden. Dit kan gaan over bestaande objecten (bv. een 

stoel) of onbestaande objecten (bv. een vliegende olifant), waarbij het laatstgenoemde een 

samenstelling is van eigenschappen van bestaande objecten of van objecten in het algemeen 

(bv. een typische eigenschap van een vogel + een olifant). Ook kunnen gebeurtennissen 

worden gerepresenteerd, die kunnen gezien worden als relaties tussen objecten. De 

waarnemer kan daarnaast gebruik maken van the secondary expectation die, op basis van 

representaties van het verleden, kan vooruitkijken in de toekomst. De manier waarop the 

secondary memory en the secondary expectation in relatie staan tot andere bewustzijnsdaden, is 

voldoende besproken in hoofdstuk 2. Husserl benadrukt dat het object niet via een beeld 

wordt gerepresenteerd maar wel via een identiteit (Husserl, 1991, pp. 184-192). De reden 

hiervoor was dat de beeldtheorie interne problemen bevat en te sterk doordrongen is van 
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uitingen van het visuele denken. Husserl denkt dat het verschijnend object bij een 

representationele ervaring hetzelfde is als bij een presentationele ervaring, maar dat de 

bewustzijnsdaad volledig verschillend is, waardoor het gerepresenteerde object eerder een 

vervaging is van het gepresenteerde object. De vraag of Husserl al dan niet gelijk heeft en het 

onderzoek naar de specifieke werking van het representationele bewustzijn is uiterst 

interessant, maar zou gemakkelijk kunnen leiden tot een geheel nieuwe scriptie. Omwille van 

die reden ga ik hier dan ook niet verder op in.33 (zie hoofdstuk 2); (Husserl, 1991); (Elliott, 

2005) 

 

Het voornaamste is dat ik erken dat ik naast het ervaren van lichamelijke expressies ook 

gebeurtenissen en objecten (al dan niet in combinatie met eigenschappen van andere 

objecten) in mijn bewustzijn representeer, wanneer ik op een spelende wijze betrokken ben 

op de muzikale geluiden. Op het moment dat het refrein van Wish you were here (1975) van 

Pink Floyd door mijn kamer galmt, denk ik in een bepaalde situatie terug aan mijn overleden 

grootvader, terwijl ik mogelijk bij een volgende muzikale confrontatie met het nummer op 

een nostalgische wijze terugdenk aan mijn jeugd. Een andere persoon gaat dan misschien aan 

niets speciaals denken bij het luisteren van dat muziekstuk. De representaties die opgewekt 

worden wanneer ik me betrokken voel op een om het even welk muzikaal geluid, hebben 

telkens weer een uniek karakter met een bepaalde graad van sterkte. Daarnaast is het 

belangrijk te erkennen dat de representaties mijn lichamelijke expressies of de voeling met 

andere representaties, kunnen vergroten: de gedachten aan mijn grootvader zorgen mogelijk 

voor de expressie van rillingen op mijn lichaam of voor nieuwe gedachten over de stervende 

mens in het algemeen.34 Omdat de muziek op zichzelf niets specifieks uitdrukt, maar toch in 

betrokkenheid leidt tot muzikale sfeerscheppingen met overvloedige uitingen van 

lichamelijke expressies en fantasierijke representaties, is de draagwijdte van de betekenis die 

uit de muzikale ervaring kan worden geput oneindig:  

Muziek is ‘iets uit niets’: als zij zonder woorden is, geen tekst begeleidt, laat zij van alle 

kunsten de grootste vrijheid aan fantasie en emotie. Muziek is immers geen mimesis in 
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 Voor meer informatie hierover kan je o.a. terecht bij (Elliott, 2005) die een analyse maakt over de rol van 

representaties Husserl en Heidegger.  
34

 Voor een studie naar de verdere relatie tussen representaties en het maken en luisteren naar muziek zie o.a. 

(Copland, 1952) en (Gracyk & Kania, 2011, pp. 113-122) 
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de zin van nabootsing, hebben wij gezegd: zij verbeeldt niets van het bestaande maar 

verklankt al het mogelijk. (Oosthout, 2012, p. 189) 

Naast representaties die tijdens de muzikale sfeerschepping ontstaan en kunnen zorgen voor 

een nog sterkere betrokkenheid op de muziek, zijn de representaties die mij doen 

terugdenken aan of vooruitkijken op een vorige/volgende muzikale sfeerschepping van 

groot belang, om de waarde van de muzikale ervaring beter in te schatten. Muziek krijgt voor 

vele mensen pas een heel grote betekenis wanneer ze telkens weer opnieuw muzikale 

ervaringen doormaken. Wanneer de muzikale sfeerschepping stopt en er een verlangen 

ontstaat om meer muzikale ervaringen te krijgen, representeert het bewustzijn vaak het 

muzieknummer zelf of de situatie waar het muzieknummer werd afgespeeld. Op deze manier 

besef ik dat het muziekstuk een bepaalde betekenis heeft voor mij en kan ik uit kijken naar 

een volgende muzikale sfeerschepping. De spelende betrokkenheid op de muziek kan 

gedurende heel mijn leven veranderen, waardoor ik altijd op een vernieuwende wijze andere 

betekenissen geef aan meer specifieke muzikale sfeerscheppingen. Zo creëert elke mens 

uiteindelijk een persoonlijke voorkeur voor bepaalde muziekgenres en een zekere graad van 

muzische sfeerschepping die constant in ontwikkeling is. Dit kan bijvoorbeeld ook leiden tot 

een zeer intense betrokkenheid op heel specifieke muziekstukken, waarbij de veelvuldige 

expressies en representaties kunnen leiden tot heel gedetailleerde analyses over één 

welbepaalde band, waar verbanden worden gelegd met zaken uit de gehele samenleving. Zo’n 

filosofische analyse werd bijvoorbeeld uitgevoerd op de Engelse alternatieve rockband 

Radiohead door Brandon W. Forbes en George A. Reisch (2009). (Forbes & Reisch, 2009) 

3.3.2 Het muzikale samen-zijn is inherent ethisch 

Hoewel de muzikale sfeerschepping bij elke mens op een andere manier geuit wordt in 

lichamelijke expressies en geestelijke representaties, creëert elke spelende betrokkenheid 

zoals eerder gezien een eenheid tussen de luisteraar en de muziek. Op deze manier is de 

creatie van een muzikale sfeer vanzelf een samen-zijn zoals Sloterdijk het zo treffend 

verwoordt: 

In haar grondvorm is de sfeer een tweelingbel, een ellipsoïde geestes- en 

belevingsruimte met minstens twee polair naar elkaar toegewende en bij elkaar 

horende bewoners. Leven in sferen betekent dus wonen in het gemeenschappelijke 

subtiele. (Sloterdijk, 2003, p. 35) 
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In de muzikale bezielingsverhouding ben ik dus niet alleen betrokken op de muziek, maar op 

een bepaalde manier ook altijd op mijzelf. Het samen-zijn zorgt er immers voor dat ik niet 

enkel een zorgende houding aanneem tegenover de muziek, maar eveneens tegenover mijn 

eigen-zijn. Op deze manier kan de muzikale ervaring gezien worden als een poging tot 

zelfkennis. Via de mogelijkheid om terug te denken aan muzikale ervaringen aan de hand van 

representaties, wordt het besef gecreëerd hoe belangrijk muziek voor de luisteraar kan zijn. 

Sociologe Tia De Nora (1958°) bestudeerde bijvoorbeeld in haar artikel Music as a technology of 

the self (1999) via diepte-interviews hoe muziek invloed heeft op de identiteitsvorming bij 

vrouwen tussen de leeftijd van 18 en 78 jaar uit de Verenigde Staten en het Verenigd 

Koninkrijk. Hier toont ze o.a. dat “In relation to the self, music provides a rich array of 

cultural resources fors elf-constitution and reconstitution over time” (DeNora, 1999, p. 53). 

(Sloterdijk, 2003); (DeNora, 1999); (Campenhout, 1999, p. 168) 

 

Omdat het samen-zijn enkel tot stand komt onder de voorwaarde van de gevoelsmatige 

betrokkenheid, heeft de muzikale sfeercreatie hierdoor ook inherent een ethisch karakter. 

Door de eenheidsverhouding is de muzikale ervaring vanzelf al een liefdevolle communicatie 

tussen mij en de muziek. Hoewel dit samen-zijn zich in de eerste plaats toont binnen de 

eenheid zelf, kan het zich ook uiten in andere vormen van samen-zijn. Vele muziekliefhebbers 

voelen zich aangetrokken tot de componisten en de uitvoerders van het muziekstuk en een 

grote meerderheid van de mensen ervaart de muziek samen met anderen in concertzalen of 

op festivals. Muziek wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om een sterkere groepsidentiteit op te 

bouwen in specifieke sociale groepen. De manier waarop ethiek en muziek op een ruimere 

manier met elkaar gelinkt worden en welke betekenis dit dan kan hebben in een grotere 

sociale, culturele en politieke context, is een heel interessant debat dat gaande is in de 

muziekesthetica en waarover meerdere masterproeven kunnen worden neergepend. Dit gaat 

van onderzoekers die op een heel precieze manier de relatie tussen de ethische ervaring en 

de ervaring van het luisteren aantonen, maar daarbij ook oog hebben voor situaties waarin 

muziek op een onethische manier gebruikt kan worden35 (Nielsen & Cobussen, 2012), tot 

onderzoekers die op een heel uitdrukkelijke manier argumenteren dat de ethische relatie 

tussen muziek en de mens leidt tot een nieuwe concept van ‘het goede leven’, dat kan 
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 Zo geven de auteurs het voorbeeld van het gebruik van muziek bij martelingen. (Nielsen & Cobussen, 2012, p. 

11) 
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toegepast worden op fenomenen in de samenleving of op de samenleving in haar geheel 

(Higgins K. M., 2012); (Higgins K. , 1991). Een opvallende stem in dit debat is opnieuw Herman 

van Campenhout. Hij argumenteert dat de esthetische muziekbeleving in zijn kern ethisch is 

en een model kan vormen voor een goede samenleving, maar dat dit ook intrinsiek altijd een 

utopisch model zal blijven. De sprong van het samen-zijn met het muziekstuk naar het samen-

handelen in een ethische en politieke ordening, is voor hem een onmogelijke overbrugging 

tussen twee fundamentele bestaansniveaus. Een glimp van het muzische samen-zijn kan zich 

enkel tonen in het samen uitvoeren en bespelen van de kunst.36 (Campenhout, 1999, pp. 167-

173) 

 

Hoe ethiek en muziek in een grotere context met elkaar gelinkt worden is dan misschien niet 

volledig duidelijk, in zijn kern is de muzikale ervaring een ontmoetingsplaats tussen de mens 

en de muzikale geluiden. De muzische bezielingsverhouding is een vorm van gevoelsmatige 

communicatie, die in zijn diepste essentie een viering van het spreken en het luisteren 

belichaamt. Dat communicatieve aspect heeft de mens cruciaal nodig om zijn grondexistentie 

van in-de-wereld-zijn te vrijwaren en de wereld in de eerste plaats vol verwondering te delen, 

in plaats van te bezitten. Ik ben er van overtuigd dat dit op zich al een levensbelangrijke 

ethische vaststelling is. (Smith J. F., 1979, p. 35) 

3.4 De muzikale ervaring is onbevattelijk, maar o zo waardevol! 

De manier waarop de gevoelsmatige betrokkenheid op de muzikale geluiden zich uit in 

lichaam en geest, toonde aan dat de draagwijdte van de betekenis van de muzikale ervaring 

ongekende hoogtes kan aannemen. Doordat ik me openstelde op een spelende en aandachtige 

manier, was de muziek als quasi-subject in staat zelf te communiceren met mij als luisteraar. 

De eenheidsfusie die hierdoor ontstond, zorgde telkens weer voor een nieuwe muzikale 

sfeerschepping, die therapeutische, ethische, sociale en zelfs politieke betekenissen kan 
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 Van Campenhout neemt de tegenstelling tussen werken (poiein) en samen-handelen (prattein) van de Duitse 

filosofe Hannah Arendt (1906- 1975) over om zijn punt te maken. Deze twee bestaansniveaus zijn fundamenteel 

gescheiden om verschillende redenen die ik omwille van de omvang van deze scriptie niet kan toelichten. De 

kern van het probleem zit vooral in feit dat de ethische niet-talig dimensie van het kunstwerk botst met de 

talige dimensie van het ethisch politieke. Zie voor meer informatie (Campenhout, 1999, pp. 167-195) 
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uitstralen. Dit leidt tot de vaststelling dat elke muzikale ervaring inherent levendig en 

constant in verandering is. Daarom is het eindeloos lang neerpennen van zijn essentie geen 

zekerheid om de volledige draagwijdte ervan te kunnen vatten. De opmerking die ik in het 

begin van deze scriptie maakte geldt op het einde nog altijd. Om iets over de muzikale 

ervaring te vertellen, kan ik enkel een structureel gebied uittekenen, waarin subjectieve 

elementen ronddwalen en voor lege plaatsen zorgen die geen enkele beschrijving ooit kan 

opvullen. Elke ontmoeting met de muziek is anders en kent een unieke sfeerschepping.  

Toch is deze fenomenologische opdracht zinvol geweest omdat het de vergeten stem van de 

wereld uit zijn crisis heeft gehaald, door de muziek zelf te laten spreken en haar structureel 

karakter te laten tonen. De manier waarop dit gebeurde vereiste een aandachtige auditieve 

communicatie, die nodig is om de menselijke dialoog en het samen-zijn in de wereld te 

vergroten. Het willen overheersen maakte plaats voor een lieflijke verwondering en een 

dankbare acceptatie om de muziek in de eerste plaats te ervaren in haar eigen unieke 

gedaante. De wereld zit vol magische geluiden en stemmen die eindeloze muzikale verhalen 

kunnen vertellen, maar de mens moet goed luisteren om deze te kunnen ervaren in hun 

gehele rijkdom. Het bewustzijn dient zich volledig onder te dompelen in de muzische 

sfeerschepping, om zijn volledige betekenis te ondervinden en te delen. Ervaringen zijn zoals 

creatieve ideeën en: 

Ideas are like fish. If you want to catch little fish, you can stay in the shallow water. But 

if you want to catch the big fish, you’ve got to go deeper. Down deep, the fish are more 

powerful and more pure. They’re huge and abstract. And they’re very beautiful. (Lynch, 

2006, p. 1) 

De muziek is onvertaalbaar en een poging om zijn gehele aard en waarde te vatten is absurd. 

De lege plaats die door de verwondering liefdevol aanvaard wordt, blijft altijd bestaan. Enkel 

door in het spreken het unieke karakter van de muziek terug te vinden en haar ten volle te 

ervaren, kan de schoonheid en de waarde ervan worden erkend. (Clifton, 1983, pp. 296-298) 
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Conclusie 

In deze masterproef heb ik me gewaagd aan een fenomenologie van de muzikale ervaring, 

met als doel een antwoord te bieden op de hoofdvraag ‘wat is de aard en waarde van de muzische 

belevingsexistentie?’. Om dit vraagstuk af te ronden trek ik de nodige conclusies uit mijn 

bevindingen. In het eerste hoofdstuk stond de totstandkoming van de hoofdvraag centraal. Deze 

kent zijn oorsprong in de crisisnotie van Edmund Husserl. Husserl leerde me hoe de 

geschiedenis van het westerse denken gekenmerkt is door betekenisvervaging. De 

hedendaagse wetenschap boekt schijnaar het ene succes na het andere, maar ze bevindt zich 

juist in een diepe menselijke crisis, omdat zij zodanig abstraheert en loskomt van elke vorm 

van menselijke subjectiviteit. Door een heroriëntatie van de wetenschapsgeschiedenis toont 

Husserl aan hoe de leefwereld als oorsprong van elke humane activiteit, doorheen de 

menselijke historiek verloren is gegaan. Vooral de Euclidische meetkunde van de oude 

Grieken en de natuurwetenschappelijke methode van Galileo waren cruciaal in dit proces. Elk 

aspect van de werkelijkheid werd bewerkt aan de hand van wiskundige idealisaties, waardoor 

uiteindelijk zelfs de leefwereld met het ontstaan van de psychologie een mathematische 

omwenteling onderging. Door deze wiskundige benadering van de wereld is het contact met 

de leefwereld volledig zoek geraakt en hebben de veelvuldige wetenschappelijke analyses 

hun betekenis verloren, waardoor er een menselijke crisis is ontstaan. 

 

Zo kwam ik bij de idee dat deze vergaande mathematisatie van de werkelijkheid visueel van 

aard is. Al bij de Grieken was het zijn van de dingen pas duidelijk in het licht. De vorm waarin 

de werkelijkheid concreet voor het oog en de rede verscheen was in bijna het gehele 

filosofische denken dé belangrijkste invalshoek die tot de waarheid zou leiden. Op deze 

manier is onder meer het auditieve aspect van de wereld onderbelicht geraakt. De dominante 

visuele invalshoek heeft de betekenis van de geluiden doen vervagen, waardoor we kunnen 

spreken van een auditieve crisis. Het is binnen deze auditieve crisis dat de hoofdvraag van 

deze masterproef zich stelt. Omdat de muziek een deel is van het geluidsaspect van de wereld, 
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was de vraag naar de betekenis van het auditieve een noodzakelijke stap voor het verdere 

onderzoek. 

 

De fenomenologische methodiek is een mogelijke uitweg voor deze auditieve crisis. De 

fenomenologie haalt haar kracht uit het verleggen van de focus van het object in mijn 

bewustzijn naar het bewustzijn van het object. Daardoor gaat alle aandacht naar de beleefde 

intentionele ervaringen, als basis voor elke verdere analyse. Het doel is om de fenomenen in 

de eerste plaats zelf te laten spreken, waardoor ze zich kunnen tonen in de menselijke 

beleving volgens hun eigen unieke karakteristieken. De essentiële structuren van zo’n 

ervaring zijn de noemata. De fenomenologie tracht zo goed mogelijk de noematische 

constituenten van een ervaring te beschrijven, door het uitvoeren van verscheidene 

fenomenologische reducties. Dit komt neer op een soort negatieve methodologie: aan de hand 

van een verduidelijking van wat het fenomeen niet is, blijft uiteindelijk de essentie van het 

fenomeen zelf over, waardoor zijn betekenis wordt hersteld. Deze methodiek was een 

uitgelezen kans om de betekenis van het auditieve te verduidelijken. Langs transcendentale en 

eidetische reducties beschreef ik hoe de ervaring met het auditieve, het onzichtbare aan de 

hand van geluiden hoorbaar maakt. Daaruit bleek dat de ervaring met het auditieve een 

levendig en altijd veranderlijk karakter heeft. Daarnaast leerden de reducties me ook dat de 

luisterervaring ingebed is in een meer globale belevingsexistentie.  

 

Met de verduidelijking van het auditieve aspect van de werkelijkheid, ontstond er een 

opening naar de muzische beleving. Muziek is een fenomeen dat zich in de eerste plaats uit 

in een auditieve ervaring. Een belangrijke transcendentale reductie toonde aan dat de 

discussie over het verschil tussen geluid en muziek onzinnig is, en dat de focus moet liggen 

op de levendige muzikale ervaring zelf. Hoewel de muziek zich enkel in zijn volledigheid kan 

tonen in de ervaring, is de beschrijving van de muzikale ervaring toch nuttig. Door de 

kritische dialoog wordt de betekenis van het muzikale explicieter gemaakt, waardoor er 

wordt stilgestaan bij de aard en de ruimere waarde ervan in de wereld. Een fenomenologie 

van de muzikale ervaring is een manier om langsheen blijvende verwondering het 

structurele gebied uit te tekenen, waarin de subjectieve elementen ronddwalen en voor lege 

plaatsen zorgen die geen enkele beschrijving ooit kan opvullen. Dit besef moet echter geen 

einde van het onderzoek betekenen, omdat de zoektocht naar de noematische constituenten 

aantoont dat er meer is dan louter een mening of een pure objectieve idealisatie van de 

fenomenen.  
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In het tweede hoofdstuk legde ik de fundamentele basisstructuren van de muzikale ervaring 

bloot. Muziek spreekt als een fenomeen binnen een tijdelijk én ruimtelijk kader. In de 

exploratie van de ervaring met de muzikale tijd ontrafelde ik stap per stap het tijdsbewustzijn 

van Husserl. De centrale vraag was hoe het mogelijk is om een temporeel uitgebreid object 

doorheen een directe perceptuele fase te ervaren. Omdat Husserl het antwoord zocht in een 

fenomenologische analyse van de ervaring met een melodie, was dit uiterst relevant voor 

mijn onderzoek. De uitdaging van Husserl was tweezijdig. Ten eerste moest hij aantonen hoe 

de modificatie van de ervaring tussen verleden, tegenwoordige en toekomstige tijdsfasen 

ervoor zorgt dat een melodie toch als een temporeel geheel wordt ervaren. Daarnaast moest 

hij aantonen dat deze modificatie puur in het perceptuele bewustzijn wordt bewerkstelligd. 

 

Husserl heeft op deze uitdaging een belangrijke aanzet tot antwoord kunnen bieden. Een 

uitwerking van de drie afhankelijke intentionele momenten van het bewustzijn lieten toe om  

te begrijpen hoe de modificatie tussen het verleden, het heden en de toekomst tot stand 

kwam. Met de heroriëntatie van het tijdsbewustzijn in zijn latere geschriften werd de vraag 

naar de locatie van deze modificatie echter opnieuw onduidelijk. De vaststelling dat de 

ervaring met een melodie zichzelf volgens temporele fasen ontvouwt, was cruciaal om er 

toch een beter zicht op te krijgen. De nieuwe terminologie van retention, primal impression en 

protention en de dubbele intentionaliteit van de absolute flow toonde aan dat elke fase van het 

bewustzijn zelf verloopt via een drievoudige intentionele structuur.  

 

Dit was noodzakelijk om de manier te verduidelijken waarop elke actuele fase van het 

bewustzijn vergezeld wordt door het directe bewustzijn van het heden dat aanwezig is, het 

verleden dat verstreken is en de toekomst die nabij is. De locatie van de temporele modificatie 

ligt op deze manier niet in de perceptie zelf, maar wel in de absolute flow. Ik denk echter dat 

er nog verdere analyse nodig is, om preciezer uit te leggen hoe de connectie tussen deze 

verschillende bewustzijnsfasen gebeurt. Ook kan verder onderzoek de karakteristieken van 

de absolute flow zelf uitdiepen. Vanuit de algemene tijdsbeleving met een temporeel object 

zoals muziek, ben ik verder ingegaan op een aantal andere temporele vormen die een rol 

spelen in de muzikale ervaring. De belangrijkste basisvormen zijn continuïteit, de muzikale 

begin en eindnoties, muzikaal contrast, onderbreking en uiteindelijk de ervaring met 

tijdslagen. Deze groep van temporele vormen zijn de noematische tijdsconstituenten van de 
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muzikale ervaring. Verder onderzoek kan echter uitsluitsel geven over het feit of er nog meer 

essentiële tijdstructuren zijn. 

 

Ik sloot het tweede hoofdstuk af met een beschrijving van de ruimtelijke structuren van de 

muzikale ervaring. Daarbij weerlegde ik de theorieën die beweren dat er geen ruimte wordt 

ervaren in muziek. Elke ervaring neemt om te bestaan noodzakelijk een bepaalde ruimte in. 

Zo zorgt een aandachtige luisterervaring voor een contact met de fenomenologische 

muzikale ruimte. Hierin werd duidelijk dat de ruimtelijke structuur in de muziek zich in de 

eerste plaats vertoont als een textuur. Daarnaast is de ervaring met muzikale lijnen 

welbekend. Ook muzikale oppervlakten met een graad van reliëf en de notie van de muzikale 

diepte, zijn noematische ruimteconstituenten van de muzikale ervaring. Om deze muzikale 

ruimtestructuren te ervaren is de rol van het lichaam cruciaal: een vorm van complexe 

synesthesie zorgt voor een prereflexieve betekenisconstitutie van de muzikale ruimte. 

 

In het derde en laatste hoofdstuk van deze masterproef trok ik deze bevindingen door naar 

de manier waarop de communicatie met muzikale geluiden leidt tot een muzikale 

sfeerschepping. De analyse van de muzikale tijd én ruimte maakte duidelijk dat het 

noodzakelijk is om op een aandachtige en betrokken manier te luisteren naar muziek, wil ze 

haar noematische structuren kunnen tonen in de ervaring. De communicatie maakt de 

muziek tot een quasi-subject. Het is een object dat heel sterk op een andere persoon lijkt en 

het nodigt de luisteraar uit om zijn innerlijkheid te exploreren. Op deze manier ontstaat er 

een soort eenheidsfusie tussen de luisteraar en de muzikale geluiden. Deze eenheidsfusie uit 

zich in de notie van het spel. Het is door de spelende activiteit dat een communicatieve en 

betrokken beleving met muziek kan plaatsvinden. Op deze manier heeft de spelende situatie 

het effect van een creatie: de muzikale betekenis wordt enkel geconstitueerd binnen deze 

eenheidsnotie. Ik vergeleek dit, met het door Peter Sloterdijk aangehaalde schilderij Bubbles 

van Millais. In de spelende activiteit met geluiden ontstaat er een muzikale sfeer, die uiting 

is van een bezielde solidariteit tussen de luisteraar en de muziek. De graad van muzikale 

sfeerschepping is evenredig met de graad van uitingen van gevoel tegenover de muziek. De 

muzikale ervaring kan enkel plaatsvinden als de luisteraar de capaciteit bezit om zich op een 

stemmingsmatige manier in relatie te brengen met de muzikale geluiden. Door uitdrukkelijk 

afstand te nemen van het muzikale mimesis-denken, is het duidelijk geworden dat de muziek 
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blijft spreken tot de luisteraar, zolang hij er op een gevoelsmatige manier betrokken is. Het 

is de muzikale vorm van in-de-wereld-zijn, de grondexistentie van het menselijke wezen. 

 

Deze gevoelsmatige sfeerschepping uit zich op twee manieren. De spelende betrokkenheid 

op de muziek, toont zich vooreerst in het lichaam in de vorm van zintuiglijke en motorische 

expressies. Dit opent een deur naar een rijkere beleving van de muziek, die o.a. 

therapeutische krachten kan uitstralen. Daarnaast uit de gevoelsmatigheid zich ook onder de 

vorm van representaties in het bewustzijn. Representaties tijdens en na het beluisteren van 

de muziek zorgen voor een intensere beleving van de muzikale geluiden, waardoor de mens 

de waarde van de muzikale ervaring telkens hoger inschat. Dit leidt o.a. tot het besef dat de 

muzikale sfeerschepping inherent is aan een ethisch samen-zijn, en tot de erkenning dat het 

muzikale sociale en zelfs politieke krachten kan uitstralen. De muzikale ervaring zelf blijft 

echter tot op een zekere hoogte ongrijpbaar, omwille van het altijd levendige en 

veranderlijke karakter, dat niet finaal door woorden kan worden vastgesteld. Het bewustzijn 

is steeds dieper in de muzikale sfeerschepping ondergedompeld, waardoor diepgevoelde 

betekenisconstituties kunnen worden ervaren.  

 

Met dit fenomenologisch onderzoek heeft de muziek haar betekenis, die verloren was gegaan 

in de crisis, teruggekregen. Het lijkt erop dat niet de wetenschappelijke idealisatie van de 

muzikale wereld, maar wél een beschrijving van de getoonde fundamenten van de muzikale 

ervaring een oplossing biedt voor de betekenisvervaging. Met deze descriptieve invalshoek 

is het duidelijk geworden dat de muzikale ervaring bepaald wordt door vier noematische 

constituenten die zich telkens op hun eigen manier uiten in de menselijke beleving: het 

auditieve, de tijd, de ruimte en de gevoelsmatige spelende betrokkenheid. 

 

Dit structurele gebied maakt enerzijds duidelijk dat de betekenis van de muziek zich in 

rijkelijke dimensies kan vertonen, die een fundamentele waarde kunnen hebben voor de 

mens. Anderzijds blijft echter de aard en waarde van de muzische belevingsexistentie 

ondoorgrondelijk. De articulatie van de oorsprong ervan zorgt immers vanzelf voor een 

aantasting. Het muzikale quasi-subject is een integrerend persoon, met een onbevattelijke 

complexiteit die verder reikt dan de mens ooit kan begrijpen. Ik spoor met deze conclusie 

dan ook aan om langs blijvende fenomenologische verwondering de muzikale stem in de 

eerste plaats aan de wereld terug te geven door ze te ervaren en te delen in plaats van ze te 

bezitten. In die zin zijn verdere invalshoeken vooral zinvol als ze een poging inhouden om de 
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muziek zélf te laten spreken, in plaats van haar te bombarderen met talrijke analytische 

interpretaties.  

 

De fenomenoloog heeft de plicht om kritisch afstand te nemen van dergelijke onderzoeken, 

om voluit de schoonheid en de onvertaalbaarheid van de muziek te accepteren met de 

liefdevolle verwondering van een kind, zoals voorgesteld in het schilderij van Millais. Ik hoop 

met deze masterproef te hebben bijgedragen aan dit fundamenteel proces van menselijk 

spreken en luisteren.  

 

Tomas Serrien, augustus 2014 
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