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Ecologie is een hot topic, en niet louter omwille 

van de opwarming van de aarde. Zelfs binnen 

de musicologie is het incorporeren van een eco-

logisch perspectief een opkomende trend. Ruim 

gedefinieerd beschouwt ecologie de relatie tus-

sen een organisme en zijn omgeving. Daarmee 

situeert ze zich als wetenschap op een kruis-

punt van biologie, psychologie en kennisleer.1 

Ook het muzikaal handelen van de mens, en 

in het bijzonder het luisteren, kan gezien wor-

den als interactie tussen een organisme en zijn 

omgeving.2 Ways of Listening van Eric Clarke is 

één van de eerste concrete toepassingen van de 

ecologische benadering binnen het veelzijdige 

domein van de muziek. Het boek formuleert 

interessante alternatieve invalshoeken voor de 

studie van diverse muzikale uitingen. Door 

een fris taalgebruik en een bondige schrijfstijl 

slaagt Clarke er vrij goed in toegankelijkheid 

aan diepgang te paren.

De ondertitel An Ecological Approach to the Per-

ception of Musical Meaning stelt in drie stappen 

het diafragma in van Ways of Listening. Clarke 

onderzoekt (1) de betekenis die aan muziek 

wordt toegekend op basis van (2) de waarne-

ming, en doet dit (3) vanuit een ecologisch 

perspectief. Daarvoor grijpt hij expliciet terug 

naar de theorie van de Amerikaanse psycho-

loog James Gibson3 en komt zo tot een percep-

tiemodel met als basis een directe (spontane) 

resonantie tussen klanken en de menselijke 

ervaring: 

“In	 ecological	 theory,	 perception	 and	

meaning	 are	 closely	 related.	 When	 people	

perceive	what	 is	happening	around	 them,	 they	

are	trying	to	understand,	and	to	adapt	to,	what	

is	 going	 on.	 In	 this	 sense	 they	 are	 engaged	

with	 the	meanings	 of	 the	 events	 in	 their	 own	

environment.”	(p.	6-7)	

De luisteraar is dus actief op zoek naar informa-

tie en stemt verder aan de hand van een proces 

van ‘perceptual learning’ zijn perceptiestrate-

gieën af op zijn omgeving. Dat gebeurt boven-

dien vanuit een functionele optiek: de prikkels 

worden beoordeeld volgens de wijze waarop 

ze aansluiten bij de behoeften en wensen van 

de ontvanger. Op basis van constanten (‘inva-

riants’) binnen de alledaagse ervaring kunnen 

objecten dan geclassificeerd worden volgens 

hun (potentiële) functie. Daartoe introduceer-

de Gibson het neologisme ‘affordance’, te om-

schrijven als een mogelijke toepassing van een 

object die beantwoordt aan de actieve perceptie 

van een subject.4 Enigszins verhelderend is de 

muzikale toepassing door Clarke: “A violin, for 

example, affords burning, but social factors en-

sure that this is rather remote affordance” (p. 

38). In een kleine vijftig pagina’s slaagt Ways 

of Listening erin de krachtlijnen van het eco-
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1	 Een	beschouwing	met	betrekking	tot	‘ecologie’	in	veel	van	haar	betekenissen	is	Kalevi	Kull,	“Semiotic	Ecology:	

Different	Natures	in	the	Semiosphere”,	Sign System Studies	26	(1998),	pp.	344-371.

2	 Een	brede	muzikale	toepassing	is	Mark	Reybrouck,	“Biological	Roots	of	Musical	Epistemology:	Functional	

Cycles,	Umwelt,	 and	 Enactive	 Listening”,	Semiotica	 134	 (2001),	 pp.	 599-633.	 Recent	 verscheen	 ook	 John	

G.	Neuhoff	 (red.),	Ecological Psychoacoustics,	Amsterdam	etc.:	 Elsevier	 2004,	dat	het	 ‘lower	 level’	 van	de	

psychoakoestiek	tracht	te	verbinden	met	het	‘higher	level’	van	de	muzikale	betekenisgeving.

3	 Clarke	verwijst	hoofdzakelijk	naar	Gibsons	The Senses Considered as a Perceptual System,	Boston:	Houghton	

Mifflin	1966.	Gibson	zelf	paste	zijn	ecologische	theorie	in	eerste	instantie	toe	binnen	het	visuele	domein:		

The Ecological Approach to Visual Perception.	Hillsdale:	Lawrence	Erlbaum	1979.

4	 Zie	ook	James	J.	Gibson,	“The	Theory	of	Affordances”,	in:	Robert	Shaw	en	John	Bransford	(red.),	Perceiving, 

Acting, and Knowing. Toward an Ecological Psychology,	Hillsdale:	Lawrence	Erlbaum	1977,	pp.	67-83.
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logische model uit te tekenen en toe te passen 

op het gehoor, en meer bepaald het muzikale 

luisteren. Een analyse van Jimi Hendrix’ decon-

structie van het Amerikaanse volkslied op het 

Woodstock Festival in 1969 (hoofdstuk 2) dient 

als eerste volledig uitgewerkte illustratie.

Gibsons oorspronkelijke model is niet geheel 

onproblematisch en ook de muzikale verta-

ling ervan bevat heikele punten. De ecologische 

benadering is immers geworteld in algemeen 

filosofische (meta)opvattingen, maar heeft 

evenzeer implicaties op het niveau van de con-

crete toepassing. Het is ontegensprekelijk een 

verrijking voor zijn boek dat Clarke de vele 

discussiepunten niet ontwijkt maar overgaat 

tot genuanceerde stellingnames. In verband 

met de bestaande perceptietheorieën uit onder 

meer de cognitieve musicologie distantieert hij 

zich bijvoorbeeld van de representationele as-

pecten van muzikale betekenisgeving. Daarin 

wordt hij gesteund door Gibsons overtuiging 

dat perceptie een continu proces is dat plaats-

vindt in real time (waarnemen is onmiddellijk 

actief betekenis geven) en niet aan de hand van 

(a posteriori) mentale voorstellingen. Zo levert 

Clarke kritiek op de ‘mental imagery’ van de 

meeste cognitieve theorieën, in het bijzonder 

de  ‘information-processing approach’ (p. 11). 

De ecologische benadering vormt volgens hem 

een alternatief “that gives a coherent account 

of the directness of listeners’ perceptual res-

ponses to a variety of environmental attributes, 

ranging from the spatial location and physical 

source of musical sounds, to their structural 

function and cultural and ideological value” (p. 

46). De vraag is echter of deze ‘directness’ niet 

vooral (en zelfs uitsluitend) van toepassing is 

bij een eerste kennismaking met een bepaald 

muziekfragment en of ze naast een perceptie-

psychologische verdienste ook een meerwaarde 

inhoudt met betrekking tot minder eenduidige 

muzikale aspecten, zoals de structurele opbouw 

of de culturele betekenis.

De kritiek van Clarke op de cognitieve benade-

ring lijkt vooral gericht op een computationele 

invulling ervan: als een model dat gebaseerd is op 

geformaliseerde regels en veelal normatieve en 

hiërarchisch gestructureerde mentale schema’s. 

Alternatieven waarbij het optimisme van de ar-

tificiële intelligentie is ingeruild voor de neuro-

biologische subtiliteiten van de menselijke her-

senen,5 of bepaalde stromingen binnen de taal-

kunde die het generatieve model van Chomsky 

hebben verlaten,6 komen nauwelijks aan bod. In 

zekere zin sluiten die nochtans evengoed aan bij 

de ecologische benadering als de door Clarke wel 

aangehaalde connectionistische theorie (p. 25).7 

Misschien moet de verhouding tussen ‘immedi-

ate experience’ en ‘mental processing’ beschouwd 

worden als een epistemologische nuance, veeleer 

dan als een wig tussen twee strekkingen. Vanuit 

dat perspectief valt een visie te bepleiten die de 

temporele continuïteit van de muzikale ervaring 

benadrukt, maar tegelijk het representationele 

karakter (vaak in ruimtelijke termen) van de 

menselijke conceptvorming erkent.8 Aanslui-

tend daarbij zijn er de recentere ontwikkelingen 

binnen de diverse takken van de systematische 

muziekwetenschap die de muzikale ervaring 

inbedden in een breder geheel van perceptuele 

factoren. In zijn derde hoofdstuk verrijkt Clarke 

dan ook zijn oorspronkelijke Gibsoniaanse uit-

gangspunt met aanvullende inzichten omtrent 

het verband tussen luisterervaring en de domei-

nen van actie en beweging. Hij benadrukt daar-

bij de kracht en de verdere mogelijkheden van 

deze metaforen: 

5	 Zoals	Gerald	M.	Edelman,	Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind,	New	York:	BasicBooks	1992.

6	 Zoals	Ronald	W.	Langacker,	Foundations of Cognitive Grammar,	Stanford	etc.:	Stanford	University	Press	1987-

1991.

7	 Binnen	 deze	 ‘articial	 intelligence’-variant	 op	 ‘perceptual	 learning’	 werd	 inmiddels	 ook	 een	 ART-model	

(‘Adaptive	Resonance	Theory’)	ontwikkeld	dat	nog	nauwer	aansluit	bij	de	 ‘directness’	van	de	ecologische	

benadering,	cf.	Harold	E.	Fiske,	Connectionist Models of Musical Thinking,	Lewinston	etc.:	The	Edwin	Meller	

Press	2004.

8	 Een	evenwicht	tussen	temporaliteit	en	spatialiteit	wordt	bijvoorbeeld	bereikt	in	de	definitie	van	de	notie	‘musical	

object’	door	Rolf	Inge	Godøy,	Formalization and Epistemology,	Oslo:	Scandinavian	University	Press	1997.
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“Using	the	similarity	with	optical	flow,	texture	

gradients,	 coordinated	 versus	 independent	

component	 behavior,	 and	 so	on	 (the	basis	 for	

which	 is	 already	 established	 within	 auditory	

scene	analysis	research9),	it	would	be	relatively	

straightforward	to	establish	empirically	what	the	

musical/acoustical	 conditions	 are	 that	 specify	

collision,	 rupture,	 emergence,	 unidirectional	

movement,	 or	 movement	 with	 frequent	

directional	change,	and	so	on.	It	simply	has	not	

yet	been	done.”	(p.	80)

Een kanttekening bij het vorige citaat omvat ei-

genlijk een algemene appreciatie van Ways of  

Listening: de auteur geeft blijk van een stellig opti-

misme en schetst op overtuigende wijze een inter-

disciplinair kader voor zijn muzikale benadering. 

Soms is het discours echter zodanig gestroom-

lijnd dat het boek zich vooral lijkt te richten op 

uitgerekend die muziek waarbij de ecologische 

toepassing ‘relatively straightforward’ kan gebeu-

ren. Nochtans schrikt Clarke er niet voor terug 

om naar aanleiding van de vaak fundamentele 

thema’s die hij aansnijdt de inzichten en accenten 

van verschillende verwante disciplines kritisch 

te evalueren. In zijn besluit gaat hij in op de ver-

houding van zijn ecologische benadering tot de 

muziekpsychologie en het empirische onderzoek. 

De commentaren van Clarke geven blijk van een 

grondige kennis van het domein en verschaffen 

een overzichtelijke methodologische analyse er-

van. Wijzend op de mogelijkheden en valkuilen 

binnen andere benaderingen stelt Clarke ook 

waardevolle vraagtekens bij zijn eigen theorie. 

Doorheen het boek rijst bij zowel lezer als auteur 

bijvoorbeeld de vraag over wiens luisterervaring 

het nu eigenlijk gaat. Clarke maskeert daarom-

trent op geen enkel ogenblik de introspectiviteit 

van zijn muzikale analyses, noch poogt hij zijn 

conclusies krampachtig een universele ‘weten-

schappelijke’ status te geven. De besproken luiste-

rervaring is dan ook in de eerste plaats die van de 

auteur, wiens bevindingen echter worden veralge-

meend door een grote herkenbaarheid.

De aangehaalde muzikale voorbeelden bestrij-

ken een breed spectrum aan stijlen en genres, 

met onder andere nummers van Jimi Hendrix, 

Frank Zappa en Polly Jean Harvey naast gecano-

niseerde ‘klassieke’ composities uit de Westerse 

muziekgeschiedenis van Wolfgang Amadeus 

Mozart tot Alban Berg. Deze variëteit sluit aan 

bij de visie dat de toepasbaarheid van de ecolo-

gische benadering als perceptietheorie principi-

eel onafhankelijk is van het ervaren object. Toch 

kunnen de geselecteerde voorbeelden gezien 

worden als bewuste keuzes in functie van enkele 

specifieke kenmerken die in het bijzonder pas-

sen binnen het ecologische discours. Hendrix 

en Zappa hebben een sociaal-kritische dimensie 

die zich leent voor een analyse van buitenmu-

zikale connotaties en van de rol van het subject 

in de muzikale context (hoofdstuk 4). Hetzelfde 

geldt voor de narratieve opzet van Harveys Taut. 

Dat neemt niet weg dat Clarke erin slaagt in zijn 

analyses een rijkdom aan muzikale parameters 

te bespreken waarvan sommige (zoals textuur 

en timbre) traditioneel vaak onderbelicht wor-

den. Bij de overstap naar het klassieke reper-

toire daarentegen beperkt hij zich wat de relatie 

subject-muziek betreft tot min of meer voor de 

hand liggende fenomenen als het neoclassicisme 

en de zogeheten ‘Haydn-humor’. Het is verdedig-

baar dat een theorie zich laat ondersteunen door 

analyses die vanuit pragmatisch en pedagogisch 

opzicht zorgvuldig gekozen zijn. De selectie die 

Clarke maakt, lijkt soms echter iets té zorgvul-

dig, wat enige scepsis opwekt ten aanzien van het 

succes van de overdracht van zijn theorie naar 

andere muziekvoorbeelden.

Een domein dat zo in eerste instantie buiten het 

bereik van de ecologische benadering lijkt te val-

len, is dat van de ‘autonome’ muziek. Indien er 

uitsluitend belang wordt gehecht aan “what is 

directly specified by environmental information 

– not what a perceiving organism can interpret 

in, or construct from, a stimulus” (p. 17-18) 

wordt interpretatie als essentieel aspect van elke 

vorm van ‘kunstmuziek’ trouwens genegeerd. In 

zijn vijfde hoofdstuk neemt Clarke deze schijn-

bare incompatibiliteit op als een uitdaging en 

acht hij het “important to consider what the 

ecological approach has to say about this tradi-

9	 Albert	S.	Bregman,	Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound,	Cambridge	(MA)	etc.:	MIT	

Press	1990.
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tion [of Western art music]” (p. 127). Dat leidt 

tot een reeks overwegingen die enerzijds ecologi-

sche argumenten aanbrengen ter ondersteuning 

van meer traditionele attitudes (de structurele 

luisterhouding bijvoorbeeld) en anderzijds het 

concept van ‘muzikale autonomie’ alsdusdanig 

bevragen. Met veelvuldige referenties aan incon-

tournables als Adorno en Dahlhaus, aangevuld 

met recentere visies uit filosofisch, sociologisch, 

semiotisch en cognitief perspectief, vormt dit 

hoofdstuk wellicht één van de interessantste van 

het hele boek. Het toont in ieder geval aan dat de 

ecologische benadering van Clarke op pertinen-

te wijze de confrontatie aankan met de vigerende 

methodes en inzichten. Terugkomend op een 

hoger geciteerde passus blijkt het optimistische 

‘relatively straightforward’ intellectueel waarde-

voller naarmate de nadruk op het eerste woord 

komt te liggen.

Het zesde en laatste hoofdstuk bevat een be-

spreking van het eerste deel van Beethovens 

Strijkkwartet in a-klein, opus 132. Het verliest 

door een voornamelijk semiotische (topische) 

uitgangspositie10 voor een deel de veelzijdigheid 

die enkele bladzijden eerder werd bereikt. In een 

relatief uitvoerige analyse komen de sterke en 

zwakke punten van Clarkes benadering tot ui-

ting. De focus van het ecologisch-semiotische 

perspectief is een diepgaande bespreking van het 

muzikale materiaal, die echter eerder descriptief 

dan verklarend moet worden genoemd. De ele-

gante verwoording van een ‘blow-by-blow ac-

count’ (p. 179) van het muzikale verloop wordt 

naderhand wel gekoppeld aan een duiding van 

bepaalde ‘structural events’ (ibidem). Vooral 

door de sterke nadruk op luisterervaring en 

temporaliteit, gekoppeld aan een uitbreiding van 

het aantal bestudeerde parameters, betekent die 

werkwijze een meerwaarde ten opzichte van een 

traditionele structuuranalyse. Daarnaast verleent 

het rijke taalgebruik van Clarke zijn bevindin-

gen een soort intuïtieve overtuigingskracht die 

meer formalistische analyses al eens ontberen. 

Reeds Kerman bediende zich van een fraaie re-

toriek met betrekking tot de openingsmaten van 

opus 132. Formuleringen als “The violin arpeg-

gio in bar 9 (...) is like a scream; the premature 

tonic chord in bar 10 is like a hand clapped over 

the mouth”11 werden echter nog niet even con-

sequent ondersteund door verwijzingen naar 

inzichten uit de muziekpsychologie en aanver-

wante disciplines. Bij Clarke is dat wel het geval, 

waardoor zijn retoriek (in zekere zin net zoals 

de ecologische benadering zelf) een spontane 

‘directness’ koppelt aan een wetenschappelijke 

onderbouwing.

De titel Ways of Listening laat een band ver-

moeden met David Sudnows Ways of the Hand, 

een fascinerende ‘blow-by-blow account’ van 

de evolutie van een jazzpianist wiens handen 

op zoek gaan naar de kunst van het improvi-

seren. Clarke zelf opperde in een recensie van 

de herziene uitgave van Ways of the Hand dat 

“[r]eaders will differ in whether they find the 

language (...) of the book maddening or en-

lightening”.12 Het valt te verwachten dat zoiets 

eveneens geldt voor zijn eigen Ways of Listening. 

Desalniettemin wijst het boek aan de hand van 

een duidelijk gestructureerd discours op de uit-

eenlopende mogelijkheden van een ecologische 

benadering van muziek. Daarbij slaagt Clarke 

erin om ondanks een relatief beperkt aantal 

bladzijden een veelheid van muzikale registers 

te bespelen en tegelijkertijd fundamentele dis-

cussiepunten niet uit de weg te gaan.

(Simon Van Damme is als aspirant van het 

F.W.O. Vlaanderen verbonden aan de onder-

zoekseenheid musicologie van de Katholieke Uni-

versiteit Leuven.)

10	 Clarke	vermeldt	als	voornaamste	bronnen:	Robert	S.	Hatten,	“Interpreting	the	First	Movement	of	Beethoven’s	

Op.	132:	The	Limits	of	Modernist	and	Postmodernist	Analogies”,	congresbijdrage	voor	Beethoven and the 

Music of the 20th Century, Century of Apocalypse and Hope,	Krakau,	11	april	2001;	en	Kofi	Agawu,	Playing with 

Signs. A Semiotic Interpretation of Classic Music,	Princeton	etc.:	Princeton	University	Press	1991.

11	 Joseph	Kerman,	The Beethoven Quartets,	Londen	etc.:	Oxford	University	Press	1968,	p.	244.

12	 Eric	F.	Clarke,	“David	Sudnow,	Ways of the Hand: A Rewritten Account,	Cambridge	(MA)	etc.:	MIT	Press	2002”	

(recensie),	Music & Letters,	84/1	(2003),	p.	336.
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