
In dit artikel schets ik een aantal uitgangspun-
ten voor algoritmen die een continue stroom 
van willekeurige bits zoals geproduceerd 
door ‘random number generators’ (RNG’s) 
kunnen omzetten naar een in principe onein-
dige reeks van unieke muzikale composities. 
Deze uitgangspunten zijn gebruikt voor het 
ontwerpen van systemen die online en in 
real-time willekeurige muziek produceren. 
In de periode 2009-2013 werd zo’n systeem 
ontwikkeld onder de naam RT-ISMF (‘Real-time 
Indeterminate Synthetic Music Feedback’)1. In 
het kader van experimenteel psychologisch 
onderzoek werd gekeken of deze muziek tot 
bijzondere ervaringen van proefpersonen kon 
leiden2 en of er misschien sprake kon zijn psy-
chokinetische effecten.3 Ook wanneer zulke 
effecten niet optreden, is synthetische muziek 
die door toeval tot stand komt psychologisch 
gezien interessant. Omdat de muziek instru-
mentaal is, is het zogenaamde ‘pure muziek’. 
In zulke muziek worden door de luisteraar wel 
emoties herkend, maar ze worden niet ervaren 
als ‘van een levend wezen’ (zoals bij zang).4 
In studies naar muziek en emotie wordt ver-
der onderscheid gemaakt tussen ‘conveyed 
emotions’ (emoties die door de maker worden 
uitgedrukt in muziek) en ‘elicited emotions’ 
(emoties die worden opgewekt ‘in’ de luiste-
raar).5 Deze afbakening lijkt uit te sluiten dat 
menselijke emoties kunnen worden overgedra-
gen middels door RNG’s geproduceerde mu-
ziek; levenloze apparaten zoals RNG’s kennen 
immers geen emoties. Wanneer we maximaal 
ruimte willen maken voor de eigen gevoelens 
van de luisteraar, dan kunnen we de invloed 
van ‘conveyed emotions’ uitsluiten door een 
algoritme dat continu nieuwe, unieke muziek 
produceert zonder een vooraf bepaalde artis-
tieke voorkeur, stijl of signatuur.6 De emoties 
die door zulke muziek worden opgeroepen 
kunnen dan worden geïnterpreteerd als pure, 
‘in’ de luisteraar opgewekte emoties die uit-

sluitend iets vertellen over – of reflecteren 
op – de subjectieve ervaringswereld van de 
luisteraar. Met dit doel voor ogen is RT-ISMF 
muziek sinds 2015 verder ontwikkeld en als 
webapplicatie onder de naam ‘Mindfeedback 
Music’ beschikbaar gesteld. De onderzoekers 
Dick Bierman en Jacob Jolij hebben deze mu-
ziek (in enigszins aangepaste vorm) gebruikt 
tijdens experimenten op het Lowlands festival 
in 2019, om te kijken of er verschillen zijn in 
muzikale waardering van luisteraars bij gebruik 
van pseudo- en kwantum-toevalsgeneratoren.7

Toeval als bron van muzikale 
beslissingen
Het gebruik toeval en algoritmen in muziek is 
beslist niet nieuw. Het systeem van Guido van 
Arezzo uit de tiende eeuw om melodie uit tekst 
af te leiden, Bachs Die Kunst Der Fuge, Haydns 
speelse methode om oneindig veel menuet-
trio’s te componeren of Mozarts poging een 
eindeloze reeks walsen te componeren met 
behulp van dobbelstenen, zijn slechts enkele 
voorbeelden.8 Door de opmars van computers 
in de tweede helft van de 20ste eeuw kregen 
wiskundige routines zoals fractals, L-systems 
en cellular automata grote aantrekkingskracht 
op kunstenaars: programma’s met relatief 
eenvoudige ‘regels’ kunnen uiterst complexe, 
en vaak visueel aantrekkelijke patronen pro-
duceren. Patronen die bovendien vormge-
lijkenis vertonen met natuurlijke processen 
zoals het ontstaan van planten, kristallen, 
wolkenluchten, etc.9 Mede om deze reden 
zijn deze wiskundige routines ook veelvul-
dig gebruikt voor het synthetisch genereren 
van muzikale structuren.10 Bij de hierboven 
genoemde voorbeelden is de fascinatie voor 
een wiskundige, algoritmische benadering van 
muziek vaak de primaire drijfveer; toeval wordt 
dan ‘slechts’ gebruikt om het algoritme aan 
te jagen met telkens nieuwe ‘input’. Heel an-
ders is het gebruik van toeval in bijvoorbeeld 
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Cage’s Aleatoric music (‘kans-muziek’). Cage 
gebruikt toeval expliciet met een metafysische 
betekenis. Hetzelfde geldt voor de Stochastic 
Music van Iannis Xenakis. Door te werken met 
kansvariabelen en kansruimten streeft Xenakis 
naar gelijkmatige distributie van muzikale ele-
menten. Zijn motief om te werken met toeval 
en probabiliteit is niet artistiek per se: vragen 
over ruimte, tijd en causaliteit zoals gesteld 
in de kwantumfysica, maar ook zijn fascinatie 
toeval te gebruiken om “iets te creëren uit 
niets” geven aan het gebruik van toeval een 
betekenis die voor Xenakis zover reikt als het 
“herdefiniëren van het universum in harmo-
nie met de creatieve natuur van de mens”.11 
“Stochastische wetten”, schrijft Xenakis, “zijn 
de parels van het hedendaagse denken. Deze 
wetten bepalen de regels van leven en groei.” 
Ondanks dat stochastische wetten “een fan-
tastisch gereedschap zijn voor het opzetten 
van een constructie” stelt het gebruik van 
toeval componisten ook voor de fundamentele 
vraag “welke minimale logische begrenzing 
nodig is voor het opzetten van een muzikale 
structuur.”12 Het zijn deze ‘minimale logische 
begrenzingen’ – en niet het stochastische 
proces! – waarmee de componist de gepro-
duceerde muziek onderwerpt aan een zijn 

signatuur, smaak of ‘stijl’. Willen we een reeks 
muziekstukken produceren die niet zijn onder-
worpen aan een bepaalde stijl, dan kunnen we 
toeval gebruiken om de beslissingen te nemen 
over dergelijke ‘logische begrenzingen’. Door 
zo te kijken naar toeval in muziek – daarbij ge-
holpen door definities en opvattingen van de 
in deze tekst genoemde componisten – kom ik 
tot een benadering van niet-deterministische 
muziek die ik niet eerder ben tegengekomen 
in de literatuur, maar die eenvoudig en goed 
bruikbaar is voor geautomatiseerde muziek-
composities met behulp van toevalsgenerato-
ren. Centraal in deze benadering is dat ieder 
element in de muziek het gevolg is van een of 
meer ‘muzikale beslissingen’ die door toeval 
kunnen worden genomen. Dit kunnen beslis-
singen zijn over ritme, duur, toonhoogte, sa-
menklank, expressie, dynamiek, etc. Al deze 
aspecten komen aan de orde. 

Herhaling en toeval
Er zijn oneindig veel manieren om het signaal 
van een random generator om te zetten in 
geluid. In dit artikel wil ik mij beperken tot de 
uitgangspunten voor een algoritme dat muziek 
produceert. Maar wat zijn precies de kenmer-
ken van muziek? Wat onderscheidt muziek van 
‘zomaar’ geluid? Levinson definieert muziek 
onder andere als ‘geluiden die op een tijdlijn 
zijn georganiseerd’. Muziek is niet alleen een 
kunst van geluiden, maar in belangrijke mate 
ook een kunst van tijd.13 Een van de fundamen-
tele aan tijd gerelateerde karakteristieken van 
de muzikale ervaring is herhaling. Het veelvul-
dige gebruik van herhaling in muziek doet zelfs 
vermoeden dat herhaling in muziek een aange-
boren, biologische functie heeft.14 Niet alleen 
bij mensen, maar ook bij dieren.15 Anders dan 
rijm in de gesproken taal, waar naast de klank 
ook de betekenis van woorden een rol speelt, 
heeft muziek vaker dan eens herhaling nodig 
voordat een patroon wordt herkend. Volgens 

Centraal in deze benadering is 
dat ieder element in de 

muziek het gevolg is van een 
of meer ‘muzikale beslissingen’ 

die door toeval kunnen 
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Schönberg is herhaling “het initiële stadium 
van formele muziektechnieken”.16 Door her-
haling in muziek krijgt de luisteraar houvast, 
treedt herkenning op en kan een reeks van 
emoties ontstaan.17 Herhaling heeft ook in-
vloed op de waardering van muziek: ongeacht 
de complexiteit, stijgt de appreciatie van mu-
ziek door herhaling.18 
Voor de componist Pierre Boulez is “de gehele 
geschiedenis van het Westen gevangen in het 
dilemma rondom repetitie, variatie, herken-
ning en het onbekende.”19 Lees hier in plaats 
‘het onbekende’ het woord ‘toeval’ en we 
hebben in een notendop de fascinatie voor 
het gebruik van toeval in muziek in de 20ste 
en 21ste eeuw te pakken. Deze fascinatie gaat 
verder dan muziek. Het gebruik van toeval in 
creatieve processen kan diepgaande motiva-
ties hebben, die nauw gerelateerd lijken aan 
ontwikkelingen in de levens- en natuurwe-
tenschappen. Ter illustratie hiervan kijken we 
naar het begrip ‘entropie’. Entropie is de mate 
waarin stoffen ‘uiteen vallen’ onder invloed 
van temperatuur. Een lage entropie vinden we 
bij een kristal dat een vaste vorm heeft. Smelt 
het kristal onder invloed van temperatuur, dan 
stijgt de entropie en wordt de vaste, kristallijne 
structuur van de atomen teniet gedaan: ze 
gaan hun weg in voortdurende veranderende, 
random bewegingen.20 Op het niveau van 
kwantumdeeltjes hebben levende organismen 
de ronduit wonderbaarlijke eigenschap dat ze 
bestaan uit een heel complex van stofwisse-
lingsystemen dat op effectieve wijze de maxi-
male entropie – dit is het ‘volledige verval’ of 
‘de dood’ – weet uit te stellen.21 Het organisme 
is in staat zich in stand te houden (te voeden) 
met het ‘geordende materiaal’22 uit zijn om-
geving. Wanneer we entropie voorstellen als 
een grootheid voor wanorde, dan is de om-
gekeerde grootheid (bekend onder de namen 
negatieve entropie, negentropie en syntropie) 
de grootheid voor orde.23 Maar, ook in een 

staat van minimale entropie (zoals de strakke 
‘levenloze’ structuur van een kristal) zal het 
organisme niet kunnen bestaan: het leven 
balanceert op een uiterst complex samenspel 
en evenwicht tussen processen, die kunnen 
variëren van volledig random tot zeer voor-
spelbaar.24 Hoe meer een organisme in staat 
is orde en wanorde te reguleren, hoe ‘intensie-
ver’ het kan leven.25 Herhaling lijkt hier van be-
lang te zijn, want alleen ervaringen die worden 
herhaald, worden relevant voor een biologisch 
systeem.26 Het organisme kan meer vastleg-
gen, waardoor ook de herinnering en het be-
wustzijn hoger worden.27 Het bewustzijn van 
warmbloedige dieren is zo hoog ontwikkeld, 
dat het – zoals bij mensen heel duidelijk is – 
zelfreflectie en creativiteit mogelijk maakt.28 
Met dit alles in het achterhoofd, is het niet zo 
gek om te bedenken dat een algoritme voor 
een muzikale compositie – wil het ‘resoneren’ 
met de menselijke geest – beslist een zekere 
mate van ordening en herhaling moet hebben, 

Het gebruik van toeval in 
creatieve processen kan diep-

gaande motivaties hebben, die 
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en natuurwetenschappen…
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die echter ook weer niet zo rigide moet zijn 
dat het ‘dood’ lijkt. We kunnen muziek dan 
ontleden als bestaand uit twee componenten: 
een creatief, scheppend en geordend element 
dat de entropie verkleint, en een onvoorzien, 
willekeurig element dat de entropie verhoogt. 
We kunnen hierbij bedenken dat muziek niet 
alleen ontworpen en ‘artificieel’29 is, maar ook 
geïnspireerd. Niet voor niets staat het Griekse 
mousike voor ‘de kunst van de Muzen’.30 

Wanneer we het geïnspireerde element van 
muziek als ‘willekeurig’ zien kan deze – in het 
algoritme – worden overgelaten aan toeval.31

Samengevat: hoezeer dit ook kan indruisen 
tegen een eerste, intuïtief idee van ‘random 
muziek’, kan een algoritme voor het geautoma-
tiseerd produceren van composities op basis 
van toeval niet bestaan zonder herhaling, 
structuur en logische muzikale begrenzingen. 
Een ‘willekeurige reeks noten’ zal niet als mu-
zikaal zal worden beleefd omdat muziek per 
definitie georganiseerd is. Maar, door een kort 
fragment volstrekt willekeurige noten een aan-
tal keer te herhalen kan het geheel echter al 
snel als muziek worden ervaren. Of, hoe vaak, 
hoe exact en op welke plaats in de muzikale 

compositie een bepaalde muzikale structuur 
herhaald moet worden is een muzikale beslis-
sing. Zo’n beslissing kan door toeval worden 
genomen. 

Het motief of figuur
Een stuk muziek bestaat uit een of meer muzi-
kale ideeën. Anton Webern noemt het “klein-
ste onafhankelijke deel in een muzikaal idee” 
een motief. Zo’n motief wordt herkenbaar door 
herhaling.32 Schönberg zegt over het motief dat 
“coherentie in muziek uitsluitend kan worden 
bereikt door motieven, hun transformaties en 
hun ontwikkeling”.33 Hiermee wordt bedoeld 
dat een motief kan worden uitgewerkt in aller-
lei variaties. Zelfs zonder expliciete herhaling, 
wanneer het motief enkel dient als een ab-
stracte onderliggende vorm die zich steeds an-
ders in de muziek manifesteert, kan het motief 
zorgen voor muzikale eenheid over de lengte 
van een gehele compositie.34 Verwant aan het 
motief is het figuur. Het figuur bestaat altijd 
uit een karakteristiek ritme en één of meer ka-
rakteristieke intervallen.35 Een motief kan ook 
bestaan uit een procedure. Niet alleen motief 
A en B, maar ook de in Muziekvoorbeeld-1 
beschreven manier om A met B te combineren 
kan als een motief worden beschouwd. Deze 
procedure is namelijk een abstracte onderlig-
gende vorm die zich muzikaal verschillend kan 
manifesteren. Ter illustratie: wisselen we A en 
B uit Muziekvoorbeeld-1, dan krijgen we met 
dezelfde procedure een heel ander resultaat – 
zie Muziekvoorbeeld-2. 
Wanneer er een aantal motieven beschikbaar 
is, kan door toeval worden beslist welke mo-
tieven waar en hoe deze in de compositie wor-
den gebruikt. Door herhaling en combinatie 
van motieven kunnen muzikale frasen worden 
gemaakt. In dit proces kunnen motieven al-
lerlei veranderingen ondergaan ten behoeve 
van de afwisseling en spanning. Denk bij-
voorbeeld aan willekeurige veranderingen van 

We kunnen muziek dan ontleden 
als bestaand uit twee componen-

ten: een creatief, scheppend 
en geordend element dat de 
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nootwaarden en toonafstanden, transposities, 
spiegelingen of rekenkundige combinaties van 
motieven. Met betrekking tot de constructie 
van motieven onderscheid ik het type motie-
ven die een procedure beschrijven (zoals het 
combineren en transformeren van ‘materiaal’ 
in Muziekvoorbeeld-1) en de motieven die kun-
nen worden uitgedrukt in ritme en melodische 
en/of harmonische intervallen. Op de laatste 
ga ik kort in. 

Het ritme
In het domein van de tijd – op de horizontale 
as – is vrijwel alle muziek isochronisch. Dit wil 

zeggen dat er een regelmatige periodieke puls 
is (de beat of tactus) die dient als referentie-
kader voor alle andere aan tijd gerelateerde 
kenmerken van de muziek.36 Deze puls – de 
ultieme uiting van de eerder besproken herha-
ling – maakt dat mensen kunnen meeklappen 
of dansen op muziek. Doordat men als indi-
vidu en als groep kan synchroniseren met een 
gemeenschappelijke ‘tijdgever’, coördineert de 
muzikale puls het gedrag van individuen tot 
een gezamenlijke, coherente en gesynchroni-
seerde muzikale gebeurtenis – of het nu gaat 
om de musici of de luisteraars.37 Een eenvou-
dige methode om een ritme van een motief 

Muziekvoorbeeld-1
In de eerste muziekregel worden motief A en 
B gebruikt om C te construeren. De procedu-
re in dit voorbeeld is dat B wordt getranspo-
neerd naar A en ieder element x uit A wordt 
vervangen door de gehele set elementen uit 
B, waarbij de nootwaarde (de duur) van alle 
nieuwe elementen in C wordt berekend als 
(Ax / 2) * By; een kwartnoot in zowel A en B 
resulteert dan in een achtste in C. De motie-
ven A en B zijn genoteerd zonder sleutel en 
toonsoort. Alleen de ritmische structuur en 
de relatieve toonafstanden zijn hier gegeven. 

Dit in tegenstelling tot C dat heel concreet 
is: het heeft een duidelijke tempo aandui-
ding, de sleutel geeft de toonhoogte aan en 
de toonsoort is genoteerd in D waardoor de 
toonafstand tussen de noten is bepaald. Merk 
ook op dat de ritmische structuren van A en 
B slechts in abstracte vorm terug te vinden 
zijn in C (A en B zijn ‘getransformeerd’ naar 
C). In de tweede muziekregel wordt de figuur 
C gebruikt als een muzikale frase. Eerst in de 
horizontaal gespiegelde vorm C’, en daarna 
herhaald in de originele vorm C. 

Muziekvoorbeeld-2
Wanneer A en B uit het vorige voorbeeld 
worden omgewisseld, ontstaat met dezelfde 

procedure (Ax / 2) * By een heel ander motief 
in C.
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te bepalen is eerst door toeval te beslissen in 
hoeveel maten en in welke maatsoort(en) het 
motief zal worden beschreven. Daarna kan 
door toeval de nootwaarde (de lengte) van 
de eerste noot (of rust) worden bepaald. Past 
de noot of rust in het motief, dan wordt op 
dezelfde manier de volgende noot berekend. 
Past de noot niet, dan wordt een nieuwe po-
ging gedaan, tot toeval een nootwaarde heeft 
gevonden die wel past. Dit gaat door tot het 
motief ‘vol’ is. 
Uit Muziekvoorbeeld-3 blijkt dat hoe korter de 
minimale nootwaarde is in een motief, hoe 
complexer het ritme kan worden. Ritmes kun-
nen zo complex worden dat ze niet meer te be-
grijpen zijn. Het algoritme moet ervoor zorgen 
dat er goede balans tussen begrijpelijkheid en 
spanning in het ritme ontstaat: 

Melodische intervallen 
Toch wel het meest kenmerkende aan vrijwel 
alle muziek is dat een bepaalde verzameling 
van toonhoogten wordt gebruikt om een melo-
die mee te maken. Deze verzameling noemen 
we een toonsysteem of toonladder.38 Iedere 
stap op deze ladder vertegenwoordigt in het 
systeem een specifieke toonhoogte. Deze ab-
stractie stelt ons in staat heel eenvoudig door 
toeval melodische – en later ook harmonische 
– structuren op te bouwen door middel van 
discrete getallen, die pas later in een door toe-
val nader te bepalen toonstelsel een specifieke 
toonhoogte krijgen. Bijvoorbeeld: de discrete 
stappen 0,1,2 stellen in de C majeur toonlad-
der – indien beginnend bij de C – de noten 
CDE voor, maar – indien beginnend bij E – krij-
gen we noten met andere toonafstanden, na-
melijk EFG. In het twaalftoonsysteem zouden 
de stappen 0,1,2 beginnend bij C resulteren in 
C, Cis en D met enkel halve toonafstanden. 
Motieven met een eerder bepaald ritme kun-
nen van een melodie worden voorzien door 
een getal te kiezen voor de eerste stap op 

de toonladder. De overige stappen op de 
notenbalk kunnen worden gekozen door de 
vorige stap te herhalen of deze met een getal 
te verhogen of te verlagen. Per motief of com-
positie kan een maximale afstand tussen 
stappen worden aangehouden. Ook kan, voor 
bijvoorbeeld een gehele compositie, worden 
gestreefd naar een normale verdeling39 van alle 
stapgroottes, zoals is geïllustreerd in de vierde 
regel van Muziekvoorbeeld-5. 

Meerdere stemmen en harmonie
Stein definieert harmonie als “de kunst en de 
wetenschap van het combineren van noten tot 
akkoorden (de verticale groepering van noten 
van verschillende toonhoogte), en het gebruik 
van akkoorden volgens bepaalde principes”.40 
De hier bedoelde principes bestrijken de ge-
hele muziekgeschiedenis; opvattingen over 
harmonie, dissonantie en consonantie blijken 
sterk afhankelijk te zijn van tijd en plaats.41 
Willen we muziek maken zonder vooraf be-
paalde voorkeur, dan laten we deze principes 
daarom zoveel mogelijk over aan toeval. Dit 
past bij de hedendaagse beleving van muziek. 
Al aan het begin van de 21ste eeuw emanci-
peert Schönberg consonant en dissonant met 
de woorden: “Wat dissonantie onderscheid 
van consonantie is niet een hogere of lagere 
mate van schoonheid, maar van begrijpelijk-
heid”.42 Zoals we eerder al zagen komt een 
belangrijk deel van de begrijpelijkheid van 
muziek tot stand door herhaling. Dissonant of 
‘niet harmonieus’ worden dan de noten en sa-
menklanken die afwijken van de meest promi-
nent aanwezige (lees: de meest voorkomende) 
principes – zie Muziekvoorbeeld-6 (afgebeeld 
op pagina 14).
Overigens kunnen de gelijktijdig klinkende 
noten (de ‘verticale groepering’) op een verge-
lijkbare manier als de melodische (‘horizonta-
le’) structuur tot stand komen. We kunnen met 
betrekking tot de samenklank bijvoorbeeld 



Muziekvoorbeeld-3
Willekeurige ritmes kunnen ontstaan wanneer 
de nootwaarden binnen een of meer maten 
door toeval worden bepaald. De eerste maat 
is moeilijk te begrijpen, wat in de tweede 
maat enigszins is opgelost door te eisen dat 

32ste en 16de noten alleen in paren van resp. 
4 en 2 mogen optreden. De overige maten 
laten zien dat door de limiet te verhogen voor 
de minimale nootwaarden minder complexe 
ritmes ontstaan. 

Muziekvoorbeeld-4
De stappen 0-1-2 op de notenbalk klinken 
anders op andere posities of in verschillende 
toonsystemen. 

Muziekvoorbeeld-5
Een ritmisch motief kan eenvoudig van melo-
die worden voorzien door stappen te herha-
len, te verhogen of te verlagen. Hoe hoger de 
maximale stapgrootte is, hoe ‘onrustiger’ de 
verdeling tussen de stappen kan worden. Een 
normale verdeling – zoals in de laatste regel 

– met meer kleine stappen dan grote, geeft 
een rustig maar toch spannend figuur. Merk 
op dat hier de grootst mogelijke stapgrootte 
(7 of-7) niet voorkomt. Deze is zeldzaam in 
geval een normale verdeling; kleinere stappen 
komen vaker voor.
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beslissingen maken over waar en of we een, 
twee, drie, vier of meer stappen op de toonlad-
der tegelijkertijd laten klinken, hoe klein of 
groot de minimale afstand tussen samenklin-
kende noten mag zijn, of de volgorde van de 
noten in de samenklank één of meerdere om-
keringen krijgt, of er sprake is van een nauwe 
of wijde ligging, etc. Deze regels kunnen 
afwijken onder bepaalde omstandigheden, 
zoals bij de beklemtoonde maatdelen. Zoals 
het voorbeeld laat zien, kan een kleine veran-
dering al snel tot drastisch anders klinkende 
resultaten leiden. 

Structuur en coherentie van 
een compositie
Coherentie komt tot stand wanneer de verschil-
lende delen van een muzikale entiteit op een 
zodanige manier met elkaar zijn verbonden 
dat de delen die op elkaar lijken prominent 
worden.43 Om deze reden is het gebruik van 
motieven in de hier beschreven benadering zo 
belangrijk. Zoals woorden bestaan uit letters, 
zo kan een frase bestaan uit noten, waarmee 
‘zinnen’ kunnen worden gevormd.44 Door mid-

del van herhalingen en variaties op de eerder 
genoemde motieven, kunnen frasen en zin-
nen worden samengesteld tot een coherent 
stukje muziek. Zo’n coherent stukje muziek 
kan weer een functie in een groter geheel 
hebben. Voorbeelden van zulke functies zijn 
legio, en worden afhankelijk van het soort 
muziek verschillend beschreven. Vrijwel alle 
populaire popmuziek gebruikt bijvoorbeeld 
liedstructuren waarin de verschillende delen 
functies hebben zoals introductie, couplet, 
refrein en de brug,45 terwijl, bijvoorbeeld, in 
klassieke muziek een sonate georganiseerd is 
in delen met functies zoals expositie, het mid-
denstuk met een ‘ontwikkeling’ en de reprise.46 
Wanneer, bijvoorbeeld, toonsoort en harmonie 
zijn afgestemd op deze functies (zoals een ma-
jeur-mineur wending van couplet naar refrein), 
ontstaat een coherent, muzikaal begrijpelijk 
geheel. 

Uitvoering
Tot nu toe is het geautomatiseerd samenstel-
len van een muzikale compositie besproken. 
Het synthetisch, maar op een natuurlijke, 

Muziekvoorbeeld-6
Door akkoorden te combineren met een me-
lodisch motief kunnen al snel voor het gehoor 
complexe structuren ontstaan. Dissonanten 
zijn in de eerste muziekregel dominant. 
Daardoor klinkt het D7 akkoord hier relatief 
minder ‘scherp’ dan in de tweede muziekre-
gel, waar consonanten dominant zijn. In de 

tweede regel is het melodisch motief zodanig 
aangepast dat de samenklank op de eerste 
of derde tel niet dissonant mag zijn. Door de 
beide muziekregels een aantal keer te herha-
len wordt het verschil tussen beide begrijpe-
lijker.
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‘menselijke’ en expressieve manier uitvoeren 
van genoteerde muziek is een onderzoeks-
gebied op zichzelf. Met expressief wordt be-
doeld dat er systematische afwijkingen in de 
uitvoering optreden die samenhangen met de 
interpretatie van de muziek.47 Tot op zekere 
hoogte kunnen zulke ‘expressieve afwijkingen’ 
geautomatiseerd worden. Zo heeft iedere mu-
zikant een eigen ‘profiel’ in het benadrukken 
van de maatsoort, het vertragen en versnellen 
het tempo, het accentueren van frasen, de 
minimale afwijkingen in het (niet) gelijktijdig 
spelen van noten uit een akkoord, etc.48 Door 
toeval te gebruiken om voor iedere uitvoering 
een nieuw ‘profiel’ op te stellen, kan variatie in 
de uitvoering worden bereikt. Voor instrumen-
ten zoals strijkers en blazers zijn er een groot 
aantal variabelen als het gaat om expressie; 
een violist kan met een strijkstok immers tal 
van geluiden produceren op een enkele snaar. 
Voor instrumenten waarbij een mechaniek de 
klank produceert – zoals een piano – zijn de 
digitaal aan te sturen expressieve middelen 
beperkt tot de aanslag (de velocity) en het ge-
bruik van de pedalen. 

Ten slotte
Met de hier beschreven uitgangspunten kun-
nen relatief eenvoudige algoritmen worden 
ontworpen die muziek genereren met een 
vrijwel oneindige diversiteit. Toch blijkt ieder 
algoritme – als je er maar lang genoeg naar 
luistert – een eigen ‘signatuur’ te hebben. 
Hieruit blijkt dat muzikale beslissingen – hoe 
formeel de benadering ook is – eigenlijk altijd 
wel iets zeggen over smaak, kennis, voor-
keur of cultuur. Geeft immers niet alleen al 
de keuze van een instrument een artistieke 
voorkeur, of zelfs een culturele identiteit aan? 
Beperkt het gebruik van, bijvoorbeeld, een 
diatonisch toonstelsel een algoritme niet tot 
het uitsluitend produceren van ‘westerse’ mu-
ziek? Waarom niet ook Maqam, het Arabische 

systeem gebruiken? Ook bij de uitvoering van 
de muziek, zelfs wanneer deze synthetisch is, 
kunnen vragen gesteld worden. Bijvoorbeeld 
waarom de stemming al dan niet gelijkzwe-
vend is, of waarom de ‘A’ al dan niet op 440 
Hertz is gestemd. Eén algoritme kan nooit alle 
muziek van de wereld beschrijven. Bezig zijn 
met toeval en muziek is – misschien juist van-
wege de impliciete praktische artistieke ken-
nis (de zogenaamde tacit knowledge49) die de 
auteur ‘toevoegt’ aan de algoritmen – wellicht 
meer een kunst dan een wetenschap. De in 
deze tekst genoemde wetenschappers en com-
ponisten hebben mij geïnspireerd om op een 
bepaalde manier muziek te maken; ik heb er 
plezier in daarbij een vrijwel onmogelijk doel 
voor ogen te hebben, namelijk een machine50 
te bouwen die eindeloos nieuwe, verrassende 
en onderhoudende muziek produceert. 
Dit heeft tot nog toe geresulteerd in soms 
schitterende muziekfragmenten, maar ook in 
bijzonder vreemde muziek waar geen touw aan 
vast te knopen valt. Toen een radiopresentator 
mijn muziek beluisterde die tijdens Lowlands 
2019 door Bierman en Jolij werd gebruikt 
voor onderzoek, vond hij het lijken op muziek 
“zoals dat door iemand gespeeld wordt op de 
piano in een stationshal”.51 Precies dat is de 
bedoeling. n

Alle muziekvoorbeelden uit dit artikel zijn te 
beluisteren op de website:
www.iebele.nl

Noten
1 Abel, 2017, p. 110-131; 2013 (Journal of Nonlocality); 

2 ICRL Technical Report, 2013

3 ICRL Technical Report, 2010

4 Davies, p. 177-179.

5 Juslin & Sloboda, p. 583-632.

6 Abel, 2013 (Journal of Nonlocality) 

7 Zie onderzoeken van Bierman en Jolij in dit nummer van TvPBO

8 Nierhaus, p. 1, 22-38; Fernández; Hedges, p. 180.
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9 Zie voor een uitgebreide discussie met diverse wetenschap-

pers over het gebruik van toeval in mijn beeldende werk 

Manifestaties van Bewustzijn – Gesprekken over kunst, weten-

schap en spiritualiteit (Abel, 2009-2017).

10 Zie Hsu&Hsu; Worth&Stepney; Eduardo.

11 Xenakis, p. 255-261.

12 Xenakis, p. 17.

13 Levinson, p. 273.

14 Margulis (2014), p. 5.

15 Bultrug walvissen, bijvoorbeeld, zingen complexe structuren van 

individuele noten en frasen waarvan sommige delen herhaald 

worden, mogelijk ter ondersteuning van het geheugen, vergelijk-

baar met de functie van rijm in gedichten en verzen. Zie Fitch, p. 

192.

16 Campbell, p. 155.

17 Margulis (2013).

18 Madison, 2017.

19 Campbell, p. 154.

20 Schrödinger, p. 72. 

21 Schrödinger, p. 73.

22 Dit zijn ‘geordende materialen’ zoals planten en dieren, maar 

ook energie (warmte en zonlicht) en alle stoffen die nodig zijn 

voor de stofwisseling zoals (water, zuurstof, vitaminen, metalen, 

enzymen… de lijst is eindeloos). 

23 Schrödinger, p. 72-73.

24 Zulk een samenspel zouden we een ‘chaotisch’ kunnen noemen: 

iedere soort heeft een bepaalde, herkenbare uiting die niet ge-

heel voorspelbaar, maar ook niet geheel random is. Schrödinger, 

p. 70. 

25 Schrödinger, p. 74-75. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot regulatie 

van de lichaamstemperatuur draagt bij aan de ontwikkeling van 

organismen. 

26 Schrödinger, p. 96.

27 Zie Roel van Wijk in Abel(2009-2017) p. 157.

28 Mensen kennen, wat betreft hun ‘coherentie in bewustzijn’, dan 

ook een grote afhankelijkheid ten opzichte van de warmteregu-

latie in de hersenen. Zie ook Abel, Manifestaties van bewustzijn 

(2009-2017) p. 157-158. 

29 Het Latijnse ‘artificialis’ betekent ‘kunstmatig, volgens de regels 

van de kunst (Bron: Etymologiebank.nl - Etymologisch woorden-

boek: de herkomst van onze woorden. Van Dale Lexicografie, 

Utrecht/Antwerpen, 1997)

30 Zie Liddell, H.G &, Scott, R. A Greek-English Lexicon. (Online: 

www.perseus.tufts.edu/hopper zoekterm “LSJ mousikh/”)

31 Willen we inspiratie expliciet koppelen aan de ‘grillen van de na-

tuur’, dan ligt het voor de hand voor dit doel een RNG te gebrui-

ken die als bron een natuurlijk proces heeft, zoals halfgeleider-

ruis of gedrag van lichtdeeltjes (zoals in zogenaamde “quantum 

RNG’s”).

32 Campbell, p. 157.

33 Campbell, noot 8, p. 155.

34 Campbell, p. 155-157; Zbikowski, p. 6.

35 Stein, p. 3-4.

36 Fitch, p. 197.

37 Merker, p. 316.

38 Fitch, p. 179.

39 Omdat er geen limieten zijn bij een normale verdeling, gebrui-

ken we in dit geval een zogenaamde ‘truncated’ normale distri-

butie. 

40 Stein, p. 241. Met een ‘verticale groepering’ wordt in de muziek 

‘gelijktijdig klinkend’ bedoeld.

41 Tenney, p. 1-5.

42 Schönberg. Style and Idea. Philosophical Library, 1950. 

Geciteerd uit Stein, p. 210.

43 Zbikowski, p8.

44 Stein, p. 233.

45 Appen, p. 3-6.

46 Stein, p 100-101.

47 Livingstone, p. 42.

48 Livingstone, p. 49.

49 Michael Polanyi. The Tacit Dimension. University of Chicago 

Press, 2009.

50 Ik heb het over een digitale machine. Een mooi voorbeeld van 

een analoge machine is het Zwei Man-Orchester van Mauricio 

Kagel (1973) in de collectie van het Kunstmuseum Den Haag.

51 Het Festival der Lage Landen. De Staat van Stasse. NPO Radio 2, 

14 augustus 2019.
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