
De Aleph – 15 maart 2018

Door: Robert-Jan Gruijthuijzen



Waarom musiceren belangrijk is voor de ontwikkeling van (de) mens(en). 
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I. Filosofische concepten: De oefenruimte vs. Het repetitiehok

Oefenruimte

Ruimte: 

Open zee / onbekrompenheid

Oefenen:

Herhaaldelijk bezig zijn met…

Repetitiehok

Hok: 

Concrete plek (LxBxH)

Repetitie: 

Opnieuw doen



II. Het repeteren in het repetitiehok

Plato’s ideëenwereld Concrete plek waarbinnen we dingen opnieuw doen



II. Het repeteren in het repetitiehok
Drieluik Jeroen Bosch (Hooiwagen)



II. Het repeteren in het repetitiehok

Drieluik Jeroen Bosch (Hooiwagen) Plato
Over poëzie: ‘Dat we geen enkele vorm toelieten van poëzie 
die nabootst. Want het lijkt me inmiddels, nu we de 
verschillende delen van de ziel hebben onderscheiden, nóg 
duidelijker dat zoiets absoluut ontoelaatbaar is.’

Verderop: 

‘Moeten we dan niet aannemen dat alle dichters, Homeros
voorop, nabootsers zijn van schijnbeelden van de deugd en 
van waarover ze verder schrijven, en dat ze niet aan de 
waarheid toekomen? Ze zijn er toch net zo aan toe als de 
schilder waarover we het net hadden? Die zal iets maken 
wat op een schoenmaker lijkt in de ogen van lui die even 
weinig van schoenmaken weten als hijzelf en die alleen op 
kleur en vorm afgaan.’

‘Zonder meer.’

(Uit: Politeia, hoofdstuk 10, paragrafen 595a–608b.)



II. Het repeteren in het repetitiehok

Plato’s ideeënwereld Concrete plek waarbinnen we dingen opnieuw doen



II. Het repeteren in het repetitiehok 

Wantrouwen / dogmatisme Vertrouwen / vrijheid



II. Het repeteren in het repetitiehok 

Bert van de Kamp: “Is muziek kunst?”

Captain Beefheart: “Ja, maar je mag het niet zeggen!”. 



II. Het repeteren in het repetitiehok 

The Loss of Humanity (Brian Eno)
Vanaf minuut 19. 

The Song Machine (J. Seabrook) 



II. Het repeteren in het repetitiehok

Debilisering van het mensenpark (slavenmoraal)

latijn debilis, (< ∗de-
habilis) [verlamd, gebrekkig, zwak]

Debilisering van het mensenpark:

Verlamming van de wereld van 
mensen. 

Eigenschappen

Verlamming 

Verzwakking (slavenmoraal)

Apathie

Trucjes aanleren (nep)

Pragmatisme (wat werkt…)

Demystificatie

Dehumanisering



III. Het musiceren in de oefenruimte 

Oefenruimte

Ruimte: 

Open zee / onbekrompenheid

Oefenen:

Herhaaldelijk bezig zijn met…

Dus: het herhaaldelijk, 
onbekrompen bezig zijn in open zee. 

Vrijheid (ruimte, lucht, openheid)



III. Het musiceren in de oefenruimte 
(Empirische benadering)

Patroonherkenning

Intonatie
Pitch

Melodie

Ritme

Dynamiek

Muzikaliteit (niet taal!) is 
aangeboren!

Prof. Dr. Henkjan Honing



III. Het musiceren in de oefenruimte 
(Empirische benadering)

Patroon als zelf-deceptie

- Dopamine aanmaak

Twee opties: 
- “Believing a pattern is real when it is not”
- “Not believing it is real when it is not”. 

Gevaar (wantrouwen) als 
overlevingsstrategie en reden om 
achter ieder patroon een idee te zien. 

Michael Shermer (kanttekening) 



Voorbeelden van zelfbedrog (patronen)



III. Het musiceren in de oefenruimte 
(Empirische benadering)

Musiceren als telepathie / verbinding

- Gemeenschappelijk brein

- Synchroniciteit

- Muzikanten ervaren dynamiek

- Muzikanten ervaren elkaar

- Muziek is ontastbaar

- Integratie zonder waarheid/idee!

- Afstemming / coördinatie

Brein netwerk / synchroniciteit



III. Het musiceren in 
de oefenruimte 
(Empirische benadering)

Musiceren als persoonlijke ontwikkeling

Vuurwerk in het brein (3:20m)

+

Erik Scherder

- Emotioneel

- Rationeel 

- Motorisch

- Grote baansystemen activeren

(Broca & Wernicke / Taalverwerking & Taalverwerving) 

• Erik Scherder



III. Het musiceren in 
de oefenruimte 
(Empirische benadering)

Muziek & humaniteit

Herseninfarct

Muziek brengt het verleden 
dichterbij!

Muziektherapie

Mensen kunnen niet spreken 
maar wel zingen!

Alzheimer



III. Het musiceren in de oefenruimte 
(Fenomenologische benadering)

Wat is fenomenologie? 

“Een tak van de moderne filosofie die 
zich bezighoudt met de beschrijving en 
classificatie van verschijnselen.”

Verschijnsel: directe, intuïtieve ervaring. 

Niet: Hoe we DENKEN over de wereld

Wel: Hoe we de wereld direct en 
intuïtief ervaren!

Muziekervaring

- In de wereld zijn

- De ervaring een te zijn met de muziek

- De ervaring een te zijn met het 
muziekinstrument

- Verbinden met instrumenten

- Ervaring van de wereld waarin we zijn



III. Het musiceren in de oefenruimte 
(Fenomenologische benadering)

Being in the world (documentaire)

Filosoof: Martin Heidegger

Bassplayer: 2:43m

Plato: 3:45m

Flamenco: 47:00m

Ervaring van eenheid, coherentie, 
geheel, organisatie, organische 
flow, openheid en wederzijdse 
afhankelijkheid en communicatie. 

Film

http://fmovies.yt/watch/zdK16Qx
1-being-in-the-world.html

http://fmovies.yt/watch/zdK16Qx1-being-in-the-world.html


III. Het musiceren in de oefenruimte 
(Fenomenologische benadering)

Ervaring van geluid (noise pollution) 

Vraag: Welke geluiden hebben we 
ervaren? 

• Denk ook aan: factor tijd en factor ruimte!

• Denk tevens aan: noise pollution als de moderne manier 
van (de ervaring van het) zijn in-de-wereld. 

R. Murray Schafer (Luisteren)



III. Het musiceren in de oefenruimte 
(Fenomenologische benadering)

Fases in het leren bespelen van een muziekinstrument

1. Musiceren = overleven

2. Samen spelen = communicatie

3. Improviseren = creëren

4. Shared space = songwriter

5. Miscommunicatie = strijd 

6. Persoonlijke en collectieve vrijheid = vallen automatisch samen

7. Voorbij het systeem, voorbij Plato en het repetitiehok = oefenruimte



IV. Musiceren & Integreren: Een nieuw toekomstperspectief

Muziekintegratie in de 21ste eeuw

I. Intercultureel

II. Interdisciplinair

III. Interpersoonlijk

* Muziek kan prachtig maar ook 
confronterend en pijnlijk zijn. 

* Wetteloze communicatie

* Leiders en volgers

(Kaarina Marjanen – Laurea University of 
Applied Science - Finland)



Waarom musiceren belangrijk is voor de ontwikkeling van (de) mens(en). 

“In de beperking toont zich de meester”
(Goethe)

“Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt” (Schiller)

Zukunftsmusiker
(Frans Liszt & Richard Wagner)



Zijn er nog vragen?


