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Inleiding

In deze masterthesis had ik graag het muziekleven van eigen bodem willen bespreken.
Dit stelde mij echter voor een keuzeprobleem. België is samengesteld uit drie gewesten,
Vlaanderen, Wallonië en Brussel met drie gemeenschappen, de Vlaamse, de Franse en
de Duitstalige. Tussen al deze regio’s en gemeenschappen bestaan wezenlijke culturele
verschillen en het is dan ook moeilijk om ze alle drie onder één noemer samen te vatten.
Een studie over Belgische muziek zou snel resulteren in een verzameling van
deelstudies. Ik heb dan besloten mij tot muzikaal Vlaanderen te beperken.
Een allereerste vaststelling bij het Vlaamse muziekleven is de enorme
versnippering die er zich voordoet. In Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen
vergelijkt Mark Delaere het muzikale landschap met de bouwpolitiek die er in
Vlaanderen heerst. Gronden worden verkaveld in kleine perceeltjes die vervolgens door
onafhankelijke eigenaars naar eigen goeddunken vol worden gebouwd en waar een
ieder vrijelijk zijn of haar ding doet. Een allesoverheersende Vlaamse identiteit en
smaak bestaan er niet. Ook op cultureel gebied is dit het geval. Naar een typische
hedendaagse Vlaamse cultuur en nog minder naar een typische muziekcultuur met eigen
invalshoek, die zich onderscheidt van andere hedendaagse muziekstrekkingen uit
naburige landen, moeten we niet zoeken. De Vlaamse muziek in zichzelf is net zo goed
verkaveld en volgens ieders smaak verwerkt; stilistisch nestelen anachronistische
laatromantische werken er zich naast modernistische.1
Voor mijn thesis is, na veel muziek beluisteren, mijn keuze gevallen op de
Antwerpse componist Luc Van Hove (1957). Zijn werken worden regelmatig op
concertprogramma’s van gekende muziekcentra zoals De Singel in Antwerpen en de
Brusselse Bozar aangeboden. Opnames en muziekuitgaven van zijn oeuvre zijn iets
gemakkelijker beschikbaar dan composities van andere componisten. Verschillende
werken zijn beschikbaar via cd-opnames maar toch blijft, ook van hem, het aantal cdopnames aan de lage kant. Beschikbare opnames vinden, is niet altijd evident; er wordt
veel gecomponeerd maar door gebrek aan financiële middelen worden maar weinig
composities van Vlaamse componisten op cd opgenomen.
1

Emile Wennekes en Mark Delaere, Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen, p. 79.
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Ik heb besloten mij vooral te concentreren op Van Hoves werken voor piano. Van
Hove is naast componist eveneens een goede pianist en zijn natuurlijk
uitdrukkingsmiddel is dan ook de piano. De inperking tot pianomuziek biedt verder nog
enkele voordelen: de componist heeft al zijn aandacht kunnen wijden aan één enkel
instrument, zonder dat hij op het vlak van samenklank, tessituur en dynamiek aan
mogelijkheden heeft moeten inboeten; de piano laat immers een polyfone schrijfwijze
toe, tot tien stemmen, indien nodig. Het instrument bevat een zeer uitgebreide tessituur
en kan grote dynamische verschillen weergeven. In Contemporary Music in Flanders
II: Flemish Piano Music since 1950 verwoordt Jan Christiaens het zo:

Composing for piano has a propaedeutic function for composers: it is an ideal
training school, where certain compositional techniques can be tried out on a small
scale. This propaedeutic function is also evident in the fact that important
compositional innovations in 20th-century music were first detected in piano
music, before appearing in larger-scale applications.2

Toegepaste onderzoeksmethodes

Van Hoves oeuvre voor pianosolo is niet zeer uitgebreid:
- Vijf Preludiën opus 2 uit 1978
- Sonatine opus 11 uit 1982
- Five Inventions opus 20 uit 1987
- Dansen voor vier handen opus 23 voor twee piano’s uit 1988.
Deze vier composities voor piano horen zowel qua concept als qua periode min of meer
bij elkaar. De vier werken werden tussen 1978 en 1988 gecomponeerd, dus over een
tijdsspanne van ongeveer tien jaar. Ze zijn initieel voor piano gedacht en het zijn dus
geen transcripties. De piano wordt er solistisch gebruikt. De speelduur varieert tussen de
acht en de twaalf minuten en alle vier zijn ze zeer geschikt om als zelfstandige
composities te worden voorgesteld bij concertprogramma’s; echte speelmuziek is het.
Op gebied van harmonische taal zijn ze wel zeer verschillend. Het omvangrijke
2

Jan Christiaens, Some keys tot Flemish Piano Music since 1950, in Contemporary Music in Flanders II:
Flemish Piano Music since 1950, red. Mark Delaere en Joris Compeers, p. 7.
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klavierkwartet uit 2002 valt als kamermuziekwerk buiten het onderzoeksgebied van dit
werkstuk. Verder telt Van Hove onder zijn werken nog een concerto voor piano en
orkest, dat eveneens in een versie voor twee piano’s bestaat. Deze beide versies dateren
uit 1995 maar omdat dit werk oorspronkelijk als een werk voor piano en orkest werd
geconcipieerd, heb ik verkozen de versie voor twee piano’s hier niet te behandelen.
Van Hoves werken voor pianosolo dateren alle uit zijn vroege periode, vóór 1990.
Het was een periode van intens zoeken naar een eigen stijl; een periode waar hij, als
aankomend componist nieuwe compositietechnieken bestudeerde en toepaste. Zijn blik
was internationaal gericht en we vragen ons af of in deze vroege composities al een
fundament werd gelegd voor Van Hoves latere ‘einheitliche und souveräne
Kompositionstechnik’ zoals Delaere deze compositiestijl beschrijft.3 We zouden dan
ook willen nagaan of Van Hoves vroege pianocomposities hebben bijgedragen tot het
verwerven van een persoonlijke en consistente stijl. Hebben deze composities voor
piano inderdaad een ‘propaedeutic function’ gehad binnen Van Hoves volledige oeuvre,
zoals Jan Christiaens het stelt? Deze vraag zullen we zoveel mogelijk vanuit de
partituren zelf onderzoeken. Via analyses zullen we trachten de evolutie te achterhalen
die Van Hove als componist doormaakte in de periode van 1978 tot 1988.
Bij de analyses zullen verschillende analysetechnieken worden aangewend.
Het vroege opus 2, de Vijf Preludiën uit1978 is nog dodecafonisch van opzet en het zal
worden geanalyseerd via de gebruikelijke onderzoekstechnieken van reeksen bij
dodecafonische muziek. Vanaf de Sonatine opus 11 uit 1982 gaat Van Hove op zoek
naar nieuwe klankervaringen. De drie pianowerken uit de jaren tachtig, de Sonatine
opus 11, de Five Inventions opus 20 en de Dansen voor vier handen opus 23 vormen op
harmonisch gebied een min of meer samenhangend geheel. De tot dan toegepaste
analysemethodes schieten te kort om deze composities te kunnen analyseren en we
zullen dan ook een beroep moeten doen op meer recente analysemethodes. De pitchclass-settheorie van Allen Forte, een analysemethode uit de late jaren zeventig zal
hiervoor aangewezen zijn.

3

Mark Delaere, Luc Van Hove, in Musik in Geschichte und Gegenwart, IX, pp. 399-400.
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1. Situering

Alvorens over te gaan tot het meer muzikaal-technische, namelijk de analyses van de
pianowerken, willen we in dit eerste hoofdstuk een aantal algemeen maatschappelijke
situaties, die naar onze mening een impact op Van Hoves leven en ontwikkeling hebben
gehad, vanuit een bredere historische context belichten.

De Vlaamse muziekwereld tot het midden van de twintigste eeuw

België werd, na zijn oprichting in 1830, een sterk Fransgerichte natie met een goed
vertegenwoordigde Franstalige elite die dominant was in alle aspecten van het culturele
leven. Vlaanderen was in deze situatie duidelijk de mindere en al snel ontwikkelde zich
een Vlaams nationalistisch gedachtegoed dat naar gelijkheid streefde. In Brussel was al
in 1833, drie jaar na de onafhankelijkheid, het Conservatoire Royale de Musique
opgericht, dat als een exacte kopie van het Parijse muziekconservatorium gold. In
Antwerpen daarentegen wilde Peter Benoit een muziekinstelling stichten waar in de
Vlaamse taal werd onderwezen. Invloeden van Oost-Europese nationalistische
tendensen speelden bij dit besluit een niet onbelangrijke rol. Om zijn ideaal te kunnen
waarmaken, offerde Benoit zijn eigen carrière als componist en virtuoos op en hij
concentreerde zich volledig op zijn pedagogische missie. In zijn ogen diende muziek
hoofdzakelijk tot opvoeding van het volk en tot het verwerven van een eigen culturele
vrijheid.
Nauwelijks vertegenwoordigd op de internationale scène bleef Vlaanderen lange
tijd hangen in romantisch-nationalistische stromingen waarbij het voornaamste
streefdoel gericht was op culturele ontvoogding. Het begrip ‘cosmopolitisme’ was de
Vlamingen totaal vreemd en nieuwe muzikale stijlen, algemeen aanvaard in WestEuropa, werden nauwelijks geassimileerd. Dit in tegenstelling tot Brussel en Wallonië
die wel aansluiting hadden gezocht bij internationale tendensen. Tot diep in de
twintigste eeuw behield Vlaanderen zijn breedsprakerige romantische stijl: Jan Blockx
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(1859-1912), Lodewijk Mortelmans (1868-1952), Lodewijk De Vocht (1887-1977) en
Jef Van Hoof (1886-1956) manifesteerden zich als trouwe volgelingen van Benoit.4
Zelfs na de Tweede Wereldoorlog slaagde muzikaal Vlaanderen er niet in zich als
zelfstandig te profileren: romantische uitdrukkingswijzen, folklore-elementen en een
teruggrijpen naar typisch Vlaamse tradities vormden nog altijd de hoofdbestanddelen
van een lokale stijl die verbleekte naast internationale componisten zoals Stravinski en
Bartók. Als stilistische hoofdvereiste gold dat muziek dicht bij het volk moest staan en
de muzikale opdracht bestond erin de Vlaamse volksaard te vertolken in een eenvoudige
toonspraak die voor een groot publiek toegankelijk was. Wezenlijke vernieuwingen op
gebied van tonaliteit of ritme werden als te complex en te cerebraal gezien. De
intelligentsia die een meer vooruitstrevend ideaal nastreefden, vormden een kleine
minderheid die niet echt werd begrepen. In december 1945 beschreef Willem Pelemans
in de Vlaamse Gids in niet te verstane woorden de hopeloze toestand van de Vlaamse
muziek in de periode vlak vóór de Tweede Wereldoorlog en onder de Duitse bezetting:

Alvorens een nieuw, onafhankelijk tijdperk van onze nationale kunstontwikkeling
in te zetten, is het niet van belang ontbloot een bestek op te maken van de
verschillende positieve waarden en jonge strekkingen, welke zich thans in ons
beleven van de klankenkunst voordoen. Wij hebben vier jaar geleide muzikale
beoefening achter de rug. De bezetter bekommerde zich zeer weinig om onze
nationale produktie. Hij vertrouwde de inrichting van onze concert- en
radioprogramma’s toe aan enkelen van zijn trawanten en beperkte zijn toezicht tot
het verwijderen van Joodse toondichters en een systematisch inlassen van eigen
produktie en uitvoerders. Zijn Vlaamse en Waalse lakeien zijn veel verder gegaan.
In naam van het volk, van de nationale kultuur, van het verleden, waarover zij het
groot symbool van Peter Benoit zwaaiden, werden alle modernistische strekkingen
op de zwarte lijst gebracht.5

Deze passage spreekt voor zich; wie te modernistisch was vóór en gedurende de
oorlog, kon zich maar best heel rustig houden. Pas na 1945 probeerden Vlaamse
componisten heel langzaamaan aansluiting te vinden bij internationale stromingen.
4
5

Emile Wennekes en Mark Delaere, Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen, p. 78.
Corneel Mertens, Hedendaagse muziek in België, p. 27.
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Toch was dit niet zo vanzelfsprekend, omdat men nauwelijks op eigen modernistische
tradities kon terug vallen. David van de Woestijne (1915-1979), Louis De Meester
(1904-1987) en Karel Goeyvaerts (1923-1993) waren uitzonderingen die durfden
experimenteren met seriële en elektro-akoestische technieken. Zij vormden een
overgang van de neoromantische naar de modernistische generatie. Dank zij hen
ontstond er in Vlaanderen een grotere vertrouwdheid met hedendaagse tendensen en
kon het Vlaamse nationalisme eindelijk naar een tweede plaats worden verdrongen.6
Een componist die tussen vernieuwing en traditie een weg zocht, was Willem Kersters
(1929-1998). Op harmonisch vlak probeerde hij het oude tonaliteitsprincipe te
verzoenen met atonaliteit en dodecafonie, terwijl hij op constructief vlak via motivische
concentratie en celtechnieken aansluiting zocht met de jongste vernieuwingen.7

Ontwikkelingen in de cursus compositie

Midden de jaren zestig waaide er een frisse wind door de Vlaamse culturele wereld en
er stonden voor het kunstonderwijs, waar ook het muziekonderwijs toe behoorde,
hervormingen op de politieke agenda. Verouderde conservatoriumgebruiken werden
afgeschaft en nieuwe cursussen werden ingericht; zo kwam er eindelijk een nieuwe en
volwaardige opleiding compositie. Tot dan toe werd in alle Belgische koninklijke
conservatoria een befaamde componist tot directeur benoemd. Een componist werd in
die dagen immers beschouwd als een allround musicus, zowel op instrumentaal als op
theoretisch vlak. Samen met zijn beheerder-secretaris was hij verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van zijn conservatorium. Hij zat alle examens voor en werd dus geacht
op de hoogte te zijn van alle typische bijzonderheden van zowel de instrumentklassen
als van de theoretische cursussen notenleer, harmonie, contrapunt en fuga. De directeurcomponist was eveneens verantwoordelijk voor het inrichten van de
conservatoriumconcerten. Dit was de gangbare manier van werken zoals ze aan het
Parijse conservatorium werd toegepast.
Hoe was het nu in die dagen met het compositie-onderricht gesteld?
6

Emile Wennekes en Mark Delaere, Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen, pp. 34-35.
Tom Janssens, Veerle Bosmans en Bob De Nys, De suggestie van scheppen: Leven en werk van Willem
Kersters, p. 103.
7
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In het Jubileumjaarboek uit 1998, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarige
bestaan van het Antwerpse conservatorium, geeft Guido Persoons een mooie
beschrijving van de toenmalige situatie, die hij dan ook nog zal vergelijken met de
situatie uit de jaren zestig. Als een leerling van de theoretische vakken harmonie,
contrapunt en fuga ook de aandrang voelde om muziek te componeren, dan klopte hij
gewoon aan bij de directeur. Een georganiseerde cursus bestond er immers niet. In het
kabinet van de directeur werd het voorgelegde werk dan wel of niet grondig
doorgenomen. De compositieles bleef dus beperkt tot een korte controle. Vanaf 1966
zou er een mentaliteitsverandering optreden. Er werd toen aan de drie Nederlandstalige
koninklijke conservatoria een docent compositie aangesteld die voortaan enkel nog voor
zijn eigen cursus compositie verantwoordelijk was. Zo werd in Antwerpen Willem
Kersters aangesteld. Ook nieuw was dat voortaan de kandidaat-leerling een
toegangsproef moest afleggen waarbij hij werd getest op gehoor, praktische harmonie
en improvisatie. De student moest houder zijn van een Eerste Prijs harmonie en hij
moest enkele kleine proefcomposities inleveren waaruit bleek dat hij begaafd genoeg
was om de cursus te volgen.
Kersters was medeverantwoordelijk voor het opstellen van deze voorwaarden en
zou ze gedurende zijn hele loopbaan als docent compositie consequent toepassen. Hij
zou de cursus verder verfijnen door de vakken harmonie, contrapunt, analyse
instrumentatie en compositie meer op elkaar af te stellen. Als hoofdvakken werden de
vakken compositie en analyse gezien en de bijvakken waren harmonie en contrapunt.
Deze bijvakken konden door een andere docent worden gegeven. De bedoeling was wel
om hoofd- en bijvakken synchroon te laten verlopen in zes fases van telkens een half
schooljaar, zoals bij het Nederlandse systeem, en om af te stappen van het Belgische
systeem waarbij men in volledige studiejaren telde.8 Deze veranderingen aan de cursus
compositie waren ingegeven door de ervaringen die Kersters had opgedaan als docent
compositie aan het Maastrichts Conservatorium, waar hij sinds 1 november 1967
benoemd was. In zijn dagboek schreef hij hierover:

8

Guido Persoons, Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen, 1898-1998: Traditie en Vernieuwing,
in Wetenschappelijke publicatie door het Vlaams Conservatorium in samenwerking met de Vereniging
voor Muziekgeschiedenis, Antwerpen: 1998, pp. 43-45.
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Op 1 november word ik “docent” aan het “Conservatorium voor Muziek” te
Maastricht. Voorlopig houd ik het bij vijf lesuren.…Het blijkt al spoedig een
harde leerschool te zijn: het systeem verschilt grondig van de Belgische
opvattingen: de muziekanalyse staat centraal, en dit vak is nu juist in ons
muziekonderwijs vrijwel volledig onbekend. In de harmonieleer wordt vooral
aandacht besteed aan de functionele relaties, en op dat punt schiet de Belgische
(zeg maar Franse!) methode tekort. Matty Niël staat mij echter bij en na grondige
studie van Nederlandse en Duitse theoriewerken, krijg ik geleidelijk de stof onder
de knie. Had ik het vooraf geweten, ik zou het nooit hebben aangedurfd deze
functie te aanvaarden. Nu voel ik het aan als een rijkdom.9

Kersters was dus vol lof voor dit Nederlandse systeem en het was volgens deze
uitbreidingsideeën dat hij zijn Antwerpse cursus aanpaste. Uiteindelijk kon hij een
opbouw in zes fasen realiseren waarbij de voorlaatste en de laatste fase een werkelijke
uitbreiding van het bestaande muziekonderwijs inhielden. Zo werden in de vijfde fase
de seriële technieken besproken; hulpmiddelen hierbij waren: Anleitung zur
Zwölftonskomposition van Hans Jelinek en Zwölfton-Kontrapunktstudien van Ernst
Krenek met daarbij talrijke voorbeelden uit werken van Schönberg, Webern en Berg.
Vanaf de zesde fase werden de vakken harmonie, contrapunt en instrumentatie
geïntegreerd in de structuuranalyse van twintigste-eeuwse werken, gaande van
Schönberg en Webern over Strawinski, Bartók, Messiaen, Henze, Boulez, Berio,
Stockhausen, Lutoslawski en anderen. Naast deze theoretische onderbouw was de
student verplicht om zijn eigen compositieprogramma af te werken dat een achttal
composities van verschillende genres bevatte.10 Zoals op te merken valt, stond Kersters’
opleidingsideaal ver af van de laatromantische tendensen die op dat ogenblik, begin de
jaren zeventig, nog altijd gangbaar waren in Vlaanderen.
Het was volgens dit nieuwe systeem dat Luc Van Hove zijn opleiding kon
aanvatten aan het Antwerpse conservatorium. Het strekt Kersters tot eer dat hij zijn
studenten een open kijk op de wereld wilde meegeven die verder reikte dan het kleine
Vlaanderen en waarbij nieuwe stromingen eveneens werden aanvaard en verwerkt.
9

Willem Kersters, Dagboeknotities, p. 32.
Willem Kersters, Zin en on-zin van een compositieklas in Mededelingen van de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schonen Kunsten van België, pp. 78-87.
10
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Vroege Antwerpse jaren

In het kader van Van Hoves vroege composities voor klavier leek het ons opportuun om
ook even te blijven stilstaan bij de familiale achtergrond en bij de middelbare
schoolperiode die nog maar kort achter hem lag. Tijdens een lang gesprek met de auteur
in september 2009, vertelde Van Hove over zijn jeugd en zijn eerste jaren aan het
Antwerps conservatorium bij Willem Kersters.
Luc Van Hove werd in 1957 in Antwerpen geboren in een muziekminnend milieu.
Zijn ouders waren geen actieve muzikanten maar wel uitgesproken melomanen. Zij
baatten als kleine middenstanders een winkel in wijnen, sigaren en souvenirs uit. In hun
dagelijkse leven nam muziek een voorname plaats in en vooral opera was hun grote
passie. De producties van de Vlaamse Opera werden op de voet gevolgd. Respect voor
kunst met een grote ‘K’ was voor vader Van Hove een natuurlijke levenshouding en het
brede operarepertorium samen met de meesterwerken van de instrumentale klassieke
muziek maakten deel uit van de dagelijkse huiselijke sfeer. Het feit dat Arnold Van
Mill, bekende baszanger, een broer van Van Hoves moeder Helena van Mill was, zal bij
de muzikale voorkeuren wel een bepaalde rol hebben gespeeld. Rond het midden van de
twintigste eeuw was Van Mill een veel gevraagde Wagner-vertolker; hij behoorde tot de
zogenaamde ‘Gouden Eeuw’ van de Wagner-zangkunst.11
Moeder Van Hoves invloed was groot in het gezin. Opgegroeid in een streng
rooms-katholiek gezin in Schiedam waakte zij angstvallig over een degelijke katholieke
opvoeding. Volgens Van Hoves eigen woorden kende hij een strenge jeugd waarbij veel
belang werd gehecht aan culturele waarden.
Vanaf zijn zesde tot zijn vijftiende kreeg Van Hove privé-lessen voor piano van
Alfons Stout, componist, organist, pianist en koordirigent.12 De beschermende en
stimulerende familieomgeving bleken een ideale voedingsbodem voor een toekomstige
muzikale carrière. Als algemene schoolopleiding volgde Van Hove de lessen aan het
Antwerpse Jezuïetencollege, waar hij volgens familietraditie was ingeschreven in de
Grieks-Latijnse richting. Hier werd een stevige basis gelegd voor gedisciplineerd en

11

Arnold Van Mill, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold (geraadpleegd op 26-3-2010).
Flavie Roquet, Stout, Alfons Gerard Fidel (‘Fons’), in Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800,
p. 656.
12
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analytisch denken met tegelijkertijd veel aandacht voor het esthetische. Taal en poëzie
waren belangrijke onderdelen in de humaniora-afdeling.
Op zijn vijftiende trok Van Hove naar de muziekacademie van Borgerhout waar
hij in de klas van Frans Dubois zijn cursus notenleer in ijltempo afrondde. Dubois
merkte het uitzonderlijke talent van zijn student op en stelde hem voor om samen met
zijn humaniorastudies de cursus notenleer aan het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium af te werken. Als poësisstudent, op zestienjarige leeftijd,
behaalde Van Hove een eerste prijs voor notenleer. Frans Dubois en Willem Kersters
waren bevriende collega’s en zo kwam het dat Van Hove na het beëindigen van zijn
humaniorastudies meteen de lessen compositie bij Kersters kon volgen, naast andere
cursussen zoals piano, kamermuziek, muziekgeschiedenis, analyse, contrapunt en fuga.
Als toegangsexamen in Kersters’ compositieklas moest hij enkele zelf gecomponeerde
partituren voorleggen. Zijn pianospel en vlotheid in het improviseren werden eveneens
getest. Al snel bleek Van Hove eerder een denker dan een podiumbeest te zijn. Het
intellectuele boeide hem meer dan het zuiver interpretatieve. Het maatwerk, het bouwen
en het creatieve dat hoofdzakelijk werd meegegeven in de cursussen analyse, harmonie
en contrapunt trokken hem in het bijzonder aan. Hoewel Van Hove met glans zijn
pianostudies bij Lode Backx vervolmaakte, heeft hij nooit overwogen om een
concertcarrière uit te bouwen.
Van Hoves muziekbeleven was doordrongen door de klassieke canon. Veel van
het grote pianorepertorium had hij zelf gespeeld. Vooral de werken van Liszt en Chopin
waren een eerste stap bij het uitbouwen van een eigen klankentaal waarbij expressie en
kleurenrijkdom een belangrijke plaats innamen. Twintigste-eeuwse muziek was tot dan
nog onontgonnen terrein: buiten twee opera’s, Wozzeck van Alban Berg en Peter
Grimes van Benjamin Britten, had Van Hove er nog geen contact mee gehad. Wat
eveneens een impact op zijn muzikale vorming had, was zijn liefde voor film en
popmuziek.
Antwerpen was de biotoop van waaruit hij, samen met een groep jonge collegacomponisten met onder meer Wim Henderickx, later collega-docent analyse aan het
conservatorium te Antwerpen, de internationale muziekstromingen op de voet kon
volgen. Ze vormden een hechte vriendenkring waar men in onderlinge collegialiteit aan
een eigen ontwikkeling kon voortbouwen. Van Hove onderscheidde er zich als een
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rustige, kritische intellectueel met een aversie voor overdreven competitiegeest en
stoerdoenerij.13
Twee buitenlandse verblijven moeten nog worden vermeld omdat ze een blijvende
stempel hebben gedrukt: The International Workshop for Professional Choreographers
and Composers aan de universiteit van Surrey, in Guildford (Engeland) en een
vervolmakingscursus orkestdirectie aan het Mozarteum in Salzburg.14

13

Guido Persoons, ‘Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen, 1898-1998: Traditie en
Vernieuwing’, in Wetenschappelijke publicatie door het Vlaams Conservatorium in samenwerking met de
Vereniging voor Muziekgeschiedenis, Antwerpen: 1998, p. 43.
14
Flavie Roquet, Van Hove, Luc in Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, p. 800.
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2. Eerste composities: Vijf preludiën opus 2

Op eenentwintigjarige leeftijd, nog gedurende zijn studietijd bij Kersters, componeerde
Van Hove de Vijf Preludiën opus 2 voor piano. In volle vrijheid kon hij in deze periode
allerhande compositietechnieken uitproberen. Zo kan opus 2 worden beschouwd als een
experiment in de twaalftoonstechniek. Deze preludes werden in 1979 uitgegeven bij
Metropolis in Antwerpen.
Voor de Vijf Preludiën heeft Van Hove een reeks opgesteld die als basismateriaal
voor alle vijf de preludes dient (voorbeelden 1 tot en met 4).
Voorbeeld 1: basisreeks Po van de Vijf Preludiën opus 2.

Voorbeeld 2: Retrograde Ro van de Vijf Preludiën opus 2.

Voorbeeld 3: Inversie Io van de Vijf Preludiën opus 2.

Voorbeeld 4: Inversie van de retrograde RIo van de Vijf Preludiën opus 2.

Van Hove maakte mij erop attent dat de reeks kan worden opgesplitst in 3 cellen van
telkens 4 noten. Op deze wijze ontstaat er een indirecte chromatische benadrukking,
namelijk door de relaties f-fis, bes-b en cis-c, die als compositorisch materiaal zal
worden aangewend (voorbeeld 5).

14

Voorbeeld 5: cellenindeling met chromatiek van de Vijf Preludiën opus 2.

In het tweede, derde en vierde preludium zullen we zien we hoe Van Hove met deze
chromatiek speelt. Bij de afzonderlijke bespreking van de preludes zal hier verder op
worden ingegaan.
Als we nu de basisreeks in twee hexachorden opdelen, wordt er de suggestie van
een heletoonstoonladder gecreëerd: e-fis-bes-as (inversie) in het eerste hexachord en in
het tweede: b-cis-es. Zie hiervoor muziekvoorbeeld 6. Een mooi voorbeeld hiervan zien
we in het eerste preludium waar in de slotmaten een dalende heletoonsladder werd
afgeleid uit de beginakkoorden. In hetzelfde preludium is de overmatige drieklank es-gb als eindpunt van een muzikale zin, eveneens één van de hoofdingrediënten van de
heletoonstoonladder. Deze heletoonsladder kan harmonisch, als serieel element worden
verklaard omdat ze uit de reeks zelf is gegroeid. Dit betekent een verschil met het
gebruik ervan bij Debussy, waar de heletoonstoonladder eerder als expressief en
sfeerscheppend middel wordt gebruikt.15
Voorbeeld 6: hexachordverdeling van de reeks in de Vijf Preludiën opus 2.

Een derde kenmerk van de reeks is de’ invariantie’ waarbij gemeenschappelijke tonen
ontstaan tussen de P-en de I-reeks en eveneens tussen R-en de RI-reeks. Ook dit biedt
extra compositorische mogelijkheden. Voorbeelden hiervan gaan we onder meer
tegenkomen bij de analyse van het vijfde preludium.

15

Ton de Leeuw, Muziek van de twintigste eeuw, p. 129.
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Analyse

Door dezelfde dodecafonische reeks als basis voor de Vijf Preludiën opus 2 te nemen,
ontstaat er een sterke onderlinge samenhang tussen de vijf preludes. In feite zou men ze
als een kleine suite met vijf contrasterende delen kunnen beschouwen: Allegro, Molto
allegro, Largo, Andante en Presto. Alle zijn ze atonaal, met een vrij consequente
toepassing van de reeks in haar verschillende verschijningsvormen en transposities. Een
uiterst nauwkeurig aanduiden van andere parameters zoals dynamiek, accentuering en
pedaalgebruik kan als een gevolg van Van Hoves reeksdenken worden gezien.

Preludium nr. 1, Allegro

Het eerste preludium telt 20 maten en duurt ongeveer 30 seconden. De reeks wordt er in
haar basisvorm, P0 toegepast en in de getransponeerde vormen P2, P4, P8 en I0. Drie
zinnen van ongelijke lengte vormen samen een traditionele A-B-A-structuur:
A (maten1-7): hier wordt het thema in de reeks P0 gepresenteerd met een sterk
gemarkeerd ritme. Deze eerste frase maakt een curve f-ff-pp, om met een zucht in een
consonante kleine sext, b-g, te worden neergelegd. Opvallend is het sterk chromatische
karakter.
B stelt een kleine transitie voor in zestienden met versnellend karakter. Als einde ervan
krijgen we het vermeerderde kwintakkoord es-g-b dat, zoals hierboven beschreven, een
element van de heletoonsladder is. Met een open waaierbeweging en ‘meno mosso’
worden we naar A’ geleid.
In A’ wordt de reeks I0 gebruikt. In de linkerhand kunnen we het heletoonsgedeelte van
de reeks in breed dalende grote tertsen opmerken. Deze dalende grote tertsen zijn een
omkering van de kleine sexten, die we als beginakkoorden van de originele P0-reeks
zijn tegengekomen bij de aanvang van het preludium. Ze zijn afkomstig uit de reeks
zelf. Het tonale gevoel blijft uiteraard hetzelfde maar de logica van hun ontstaan is
verschillend.

16

Er volgt nog een kleine coda van twee maten die naar de twee laatste maten van de
eerste zin verwijst en waarbij de chromatische secundebeweging, gevolgd door een
stijgende kleine sext het consonante einde herneemt.
Dit eerste preludium heeft een consistente gesloten vorm door zijn driedeligheid, A-BA. Deze driedeligheid markeert tezelfdertijd de frasering. Twee basisintervallen, de
kleine sext en de grote secunde dragen het hele preludium. Het eenheidsgevoel wordt
eveneens versterkt door het gebruik van de kleine sext als beginakkoord van de P-reeks
en de herneming ervan als eindakkoord. Dit preludium ademt nog de geest en de
expressiviteit uit van Schönbergs Sechs kleine Klavierstücke opus 19.

Preludium nr. 2, Molto allegro

Het tweede preludium met zijn ritmische en dynamische karakter leunt nauw aan bij de
pianostijl van Bartók waarbij de piano als percussie-instrument wordt behandeld. De
reeksen R3, R9 en P3 dienen als thema, hoewel ze in dit geval niet tot het uiterste
consequent worden gevolgd. Het thema bestaat telkens uit een voor- en een nazin, beide
met een uitgesproken voortstuwend karakter.
Wat hier opvalt, is de chromatiek, ontstaan door opdeling van de basisreeks in
cellen. Dit zien we vooral in de voorzin waar als climax het verminderde octaaf b-bes,
gemarkeerd met accenten en sff, het eindpunt aangeeft. Bij de nazin herkent men
eenzelfde structuur: hier loopt de climax van de zin tot aan de sext c-a maar de
chromatiek speelt in dit geval geen leidende rol. Omwille van de symmetrie wordt deze
structuur nog een tweede keer herhaald waardoor we twee nieuwe hoogtepunten
krijgen: ges-es, zonder chromatische impact en als tweede hoogtepunt de tertsen gb/bes-d, wel weer met benadrukken van de chromatiek (voorbeeld 7).
Voorbeeld 7: Begin van de reeks van de Vijf Preludiën opus 2.
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Bijna de hele duur van het preludium speelt de linkerhand een ostinatobeweging,
evoluerend van es-ges over e-f naar g-b, met als eindostinato as-c.
In dit preludium gebruikt Van Hove de variatievorm: A-A’-A’’.
Bij het thema in de rechterhand, gebaseerd op de reeks R3, vallen de accenten om de
zeven tellen terwijl in de linkerhand, de ostinatobeweging bestaande uit kleine tertsen
en kleine deciemen, de accenten om de acht kwartnoten vallen. Dit heeft een
verrassende polyritmiek tot resultaat.
Dit preludium is in zijn geheel als volgt opgebouwd:
A (maten 1-16) geeft de reeks R3 als een thema met voor- en nazin. Dezelfde structuur
wordt eveneens als thema in een tritonustranspositie, T6, in de reeks R9 hernomen. De
linkerhand behoudt de ostinatobeweging es-bes die overgaat in e-f en g-b. Een korte
overgang met in de linkerhand de sexten, cis-a en c-as, beginnoten van de reeksen P4 en
P3 en in de rechterhand g-b, leidt naar een eerste variatie, A’.
In A’ (maten 17-21) heeft een omkering plaats: de reeks P3, als thema, ligt nu in de
linkerhand terwijl de rechterhand een gevarieerde ostinatobeweging van gebroken
tertsen en oktaven speelt. Na een overgang met het bekende grote secundemotief en een
dalende grote tertslijn c-as komen we in A’’.
A’’ (maten 22-27) herneemt het beginthema P3 in verbreding, als versterking in de
rechterhand terwijl de ostinatobeweging as-c, terug in de linkerhand ligt.
Er volgt nog een korte imitatieve coda, bestaande uit de chromatische beweging c-d-cis.
Het eindoctaaf a’-a laat opnieuw een consonante indruk na.
De terugkerend motivische kenmerken van het thema creëren in dit tweede preludium
een sterk eenheidsgevoel.

Preludium nr. 3, Largo

Dit zeer korte preludium, slechts 5 maten lang, leunt qua sfeer aan bij Debussy. Het is
een bijzonder stukje muziek, balancerend op de grens van de stilte, tussen ppp en pp,
met slechts een enkele korte, vluchtige lijn van zestienden als teken van beweging. Het
is doorlopend in een vierstemmige zetting geschreven en we kunnen er drie basisideeën
in onderscheiden: een eerste frase vertrekkend van de verminderde kwint a-es en
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afsluitend in de linkerhand op de beweging e-gis en f-g. Een tweede figuur vertrekkend
vanaf de kleine sext d-bes in een beweging van zestiende noten en eindigend op het
vierstemmige akkoord cis-b-bes-d. Een derde frase, in tritonustranspositie, begint bij de
terts e-gis, tegenpool van het beginakkoord a-es en eindigt met de figuur bes-d en b-cis.
De coda, bestaande uit slechts een akkoord, de verminderde kwint a-es, verwijst meteen
terug naar het beginakkoord a-es. De gebruikte reeksen in het derde preludium zijn: P0,
I6, RI0 en R6. Van Hove past in dit preludium een seriële techniek toe die we eveneens
terug vinden in het tweede deel van Anton Weberns Klaviervariaties opus 27.16 Bij deze
techniek worden de paren zo gecombineerd dat er gemeenschappelijke noten ontstaan.
De reeks P0 en I6 hebben als gemeenschappelijke noten b-c-cis. De reeksen RI0 en R6
hebben b-c-cis-fis als gemeenschappelijke noten. Dit reekskenmerk wordt ‘invariantie’
genoemd.

Preludium nr. 4, Andante

In deze driestemmige fuga komen we terug de traditionele drieledige vorm, A-B-A’
tegen. Het beginthema draagt de reeks P5 en het tegenthema is gebaseerd op de reeks
P11. De derde stem zet in met de reeks I5. Het B-gedeelte, meno mosso, kan als een
soort koraal worden beschouwd waar om beurten de brede koraalmelodie en de
tegenzang in vierde notenwaarden in twee afzonderlijke stemmen worden gebracht,
terwijl de derde stem een omspeling in achtste notenwaarden er rond borduurt.
Het A’-gedeelte duidt een terugkeer naar het beginthema aan met de reeksen P5 en R5.
Als slot volgt er nog een kleine coda waar driemaal in imitatie maar met verschillende
ritmes de verminderde kwint as-d, in gelijkzwevende stemming identiek aan de tritonus
gis-d, wordt voorgesteld. De totale lengte van het preludium dat in een imitatorischcontrapuntische stijl is gecomponeerd, bedraagt 25 maten. De gebruikte reeksen zijn P5,
R11, I5, I11. Hieruit blijkt dat Van Hove in deze fuga de tritonustranspositie, T6, als
vertrekpunt heeft genomen; een techniek die hij van Kersters heeft overgenomen.
A (maten 1-9): expositie van de drie stemmen volgens de reeksen P5 en I11. Drie
verschillende motieven komen aan bod. Motief 1 wordt getoond in voorbeeld 8:
16

Ton De Leeuw, Muziek van de twintigste eeuw, p. 163.
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Voorbeeld 8: eerste motief van het preludium nr. 4 van de Vijf Preludiën opus 2.

In voorbeeld 9 zien we een tweede beweeglijker motief in zestienden:
Voorbeeld 9: tweede motief in zestiendenbeweging van het preludium nr. 4 van de Vijf Preludiën opus 2.

Het derde motief (voorbeeld 10) komen we in het B-gedeelte, de koraalpassage, tegen:
Voorbeeld 10: koraalmotief van het preludium nr. 4 van de Vijf Preludiën opus 2.

Deze fuga is strikt serieel gedacht en reeksmatig heeft Van Hove geprobeerd alles tot in
de puntjes te doen kloppen.

Prelude nr. 5, Presto

Dit preludium in de vorm van een toccata doet ons, net zoals het tweede preludium,
sterk aan Bartók denken. Ook hier wordt de piano als percussie-instrument gebruikt en
ook dit preludium is een voorbeeld van dynamisme en sterke doelgerichtheid. Zoals in
het derde preludium wordt in dit preludium ook het reeksenkenmerk van de invariantie
toegepast. Zo ontstaan er tussen de reeksen P en I en tussen R en RI
gemeenschappelijke noten: de reeksen P6 en I6 hebben de tonen a-b gemeenschappelijk.
Juist deze twee tonen zal Van Hove dan extra gaan benadrukken. Bij de
tritonustranspositie zijn de gemeenschappelijke noten es-f en Van Hove zal aan deze
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twee ontbrekende tonen bijzondere aandacht schenken in de linkerhand onder de vorm
van een grote secunde. Dit zien we in het voorbeeld 11.
Voorbeeld 11: Prelude nr. 5 van de Vijf Preludiën opus 2. Invariantie in maten 1 en 2; benadrukte tonen
zijn a en b.

Het preludium nr. 5 is het omvangrijkste en is in een drieledige A-B-A’-vorm
geschreven. In een compacte stijl wordt een veelvoud aan reeksvormen door elkaar
verweven. In het A- en het B-gedeelte krijgen we de vormen P1, P7, R7 en de
beginreeks P0. Het is het meest schematische en het meest beredeneerde preludium van
de reeks: zo wordt onder meer in de voorzin de ontbrekende laatste noot, namelijk de e,
van de reeks P1 als een aparte figuur in een ternaire maatsoort benadrukt. Deze
werkwijze wordt herhaald in een tritonustranspositie waarbij in de reeks P7 de
ontbrekende toon bes ook weer als een stijgende figuur extra in de verf wordt gezet. Dit
procédé wordt in A’ herhaald.
Als attente student van Kersters paste Van Hove veelvuldig de overmatige
kwarttranspositie of tritonustranspositie toe die Kersters in zijn Zes Tweestemmige
Inventionen opus 16 had uitgewerkt. Kersters op zijn beurt was beïnvloed door
Messiaens ‘modes à transpositions limitées’. Ton de Leeuw verwoordt het als volgt:

De tritonus is het symmetrische middelpunt van de heletoonreeks en van de
chromatische reeks en hij krijgt des te meer invloed naarmate de tonaal
hiërarchische krachten van de diatoniek zwakker worden. Het is een interval
zonder eenduidige grondtoon…waardoor de beide tonen die het interval vormen
als gelijkwaardige tegenpolen werken.17
17

Ton de Leeuw, Muziek van de twintigste eeuw, p. 91.
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In zijn korte tweestemmige fugatische pianostukjes laat Kersters de twee stemmen
in elkaar vloeien volgens tritonusverwantschap. Dit doet hij zesmaal, een eerste maal cfis en in de zesde inventie wordt de tritonusverhouding omgedraaid, fis-c. Al snel blijkt
dit een weinig inspirerende compositietechniek te zijn en ze wordt dan ook niet meer
stelselmatig toegepast.18 In het vijfde preludium past Van Hove het procédé op een
intelligente wijze toe.

Besluit

Opus 2 laat ons een jonge en zoekende componist kennen die nog niet helemaal zijn
persoonlijke stijl heeft verworven en daarom de grote voorbeelden, Schönberg, Debussy
en Bartók navolgt. Zijn taal is modernistisch. Wat opvalt, is de expressiviteit van deze
korte preludes waarbij de reeks als melodie sterk op de voorgrond treedt. Van Hove
slaagde erin om doorheen deze kleine cyclus met contrasterende karakters een eenheid
te suggereren door het gebruik van dezelfde basisreeks. Ook het totaalconcept van de
Vijf Preludiën weerspiegelt een eenheidsdenken; dit wordt gerealiseerd door de
boogstructuur waaronder de vijf worden gerangschikt. De uiterste bewegingen, snel en
actief, omkaderen twee gedragen, zangerige bewegingen.
Enkele latere compositietechnieken zijn hier al in de kiem aanwezig. Zo zien we
hoe Van Hove vanuit bepaalde intervallen een gehele compositie kan opbouwen. Dit
kunnen we vaststellen in onder meer het eerste preludium waar de kleine sext en de
grote secunde als bouwstenen voor het preludium dienen. Het opbouwen van een
compositie aan de hand van vooraf vastgelegde intervallen is een compositietechniek
die we in de loop van dit masterwerkstuk nog vaker zullen tegen komen. We zullen deze
techniek dan in een breder uitgewerkte vorm als toonverzamelingen herkennen.
In het tweede preludium schrijft Van Hove ostinatobewegingen in de linkerhand.
Het idee van een constante ritmische onderlaag, zonder harmonische evolutie, zal later
verder worden verwerkt in zijn klankveldentechniek. De ostinatofiguren van het tweede
preludium missen nog snelheid en densiteit, ze staan nog mooi geritmeerd in een vast
metrum, maar het idee van ostinato’s als onderliggend klankdecor is wel al duidelijk
18

Tom Janssens, Veerle Bosmans, Bob De Nys, De suggestie van Scheppen, p. 36.
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aanwezig. Opus 2 dus enkel afdoen als ‘post-romantische jeugdwerken’, zoals Klaas
Coulembier ze benoemt, is misschien wel een beetje te streng beoordeeld.19 We kunnen
in deze vroege composities de eerste stappen van verdere muzikale ontwikkelingen
terug vinden. Het eenheidsdenken is er al in een eerste, weliswaar nog onvolgroeide
vorm waar te nemen. Het sterk constructivistische denken vanuit bepaalde intervallen en
motieven is ook al aanwezig.

19

Klaas Coulembier, Hove, Luc Van, in Index van de aangesloten componisten, CeBeDeM p. 1.
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3. Zoeken naar vernieuwing

Tijdens zijn Antwerpse studiejaren had Van Hove Kersters’ fascinatie voor Bartók
overgenomen: de sterke constructie, het spelen met motieven, het dwingende ritmische,
de grote drive bij toccata-achtige pianowerken waarbij nieuwe pianotechnieken werden
uitgeprobeerd en vooral ook het sfeer scheppen met klankkleuren. Al deze
stijlelementen had Van Hove verwerkt in eigen composities. Het tonale, het atonale en
de seriële technieken waren vertrouwde materie geworden en Van Hove zocht naar
spannende en vernieuwende uitdrukkingsmogelijkheden.
Van Bartók was het niet moeilijk om de lijn naar György Ligeti door te trekken.
Via Ligeti maakte Van Hove dan weer kennis met de Oost-Europese stroming van
klankveldencomponisten bij wie het klankmatige en de gestiek als uitdrukkingsmiddel
voor het muzikale denken werden gebruikt.20 Van Hove raakte uitermate geboeid door
het fenomeen klank en hij wilde gaan experimenteren met klanken en
klanksamenstellingen. Juist bij Ligeti en Lutoslawski vond hij antwoorden. Als
vertrekpunt voor een compositie werd niet langer een harmonisch of een ritmisch
gegeven genomen maar vanaf nu waren het de klankstructuren zelf die richtinggevend
zouden zijn. De beweging van de klanken en klankenmassa’s, de dynamiek en de
densiteit ervan werden nieuwe parameters. De structuur zelf van de klankenformatie
werd dus het vertrekpunt van een compositie. Vooral Ligeti was een meester in het
bouwen met dergelijke klankmassa’s en hij zou, meer nog dan Lutoslawski, als het
grote voorbeeld dienen voor Van Hove. Vooral Atmosphères, een werk voor orkest uit
1961, waar Ligeti de seriële technieken afwees en naar nieuwe klankmogelijkheden
zocht via het opvullen van klankgebieden, liet een sterke indruk na. Ligeti omschrijft
zijn nieuwe compositiestijl als volgt::

Het interval verliest hierdoor zijn individualiteit… De muziek gaat zich
manifesteren in lagen, die niet meer door het detail maar door een globale

20

Klaas Coulembier, Hove, Luc Van, in Index van de aangesloten componisten, CeBeDeM, p. 1.
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materiaalstaat worden gekenmerkt…Dergelijke lagen zijn te combineren, en
uiteraard gaat het dan niet meer om een exacte synchronisatie.21

Vanaf het begin van de jaren tachtig zal Van Hove duidelijk deze nieuwe weg
inslaan. Zijn visie over muziek richt zich vanaf nu naar muziek als zuivere
klankmaterie, maar wel met het behoud van een sterke constructivistische basis.22
Het jaar 1982 was een sleutelmoment. Het Kwintet voor Houtblazers opus 10 en
de Sonatine voor piano opus 11, beide uit 1982, waren de eerste werken die na een
grondige heroriëntering werden gecomponeerd. In het Kwintet opus 10, uitgegeven in
1982 door het Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie, CeBeDeM, volgde Van
Hove Lutoslawski’s voorbeeld door een gelimiteerde vorm van aleatoriek toe te passen.
Hierbij wordt de compositie opgedeeld in ‘kaders’ en elke muzikant speelt zijn eigen
kader. Deze kaders zijn aleatorisch in tijd, waarmee bedoeld wordt dat de samenklanken
uit de verschillende kaders toevallige samenklanken vormen in de tijd. Toch was Van
Hove niet zo gelukkig met deze vorm van klanktoevalligheden en buiten het opus 10
heeft hij er dan ook niet meer verder mee gewerkt. Deze vorm van onbepaaldheid is
maar een korte, voorbij gaande fase geweest in zijn compositorische ontwikkeling.
In de nieuwe stijl vormen het bewust ontworpen klankgebeuren en het zuiver
muzikale aspect zoals het precompositorisch werd uitgedacht, de essentie van de
muziek. De instrumentale, absolute muziek krijgt er een centrale plaats. Filosofische
beschouwingen, eigen ervaringen of emotionele momenten dienen eigenlijk nooit als
uitgangspunt.23 Zoals Van Hove zelf graag in eigen woorden in zijn lessen compositie
aan zijn studenten verduidelijkt, zijn de twaalf tonen van het oktaaf, het ‘tonige’
genoemd, waarmee hij het harmonische gegeven bedoelt, samen met het meetbare, het
‘vormende’ waarmee hij het ritme aanduidt, de elementen die in een meetbare
tijdsstructuur moeten worden gegoten. Dit ‘tonige’ en ‘vormende’ maken samen met de
‘lijnigheid’ die voor de melodie staat, één onlosmakelijk geheel, de compositie.
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Sonatine opus 11 voor piano solo
Dédiée aux victimes de Sabra et Shatila.

Algemene kenmerken

Van Hove was diep geschokt door de massamoorden die in de Palestijnse
vluchtelingenkampen in Beiroet, Sabra en Shatila, in 1982 werden uitgevoerd door de
Israëlische regering-Begin. Hij besloot zijn opus 11 op te dragen aan de slachtoffers van
deze wraakacties. De autograaf van het opus 11 werd in eigen beheer uitgegeven in
1985 in de reeks ‘Eigentijdse Muziek’. Alle aangehaalde muziekvoorbeelden zijn
gebaseerd op deze uitgave. Van Hove voegt een belangrijke mededeling toe aan deze
uitgave: de wijzigingstekens gelden slechts voor de noot waar ze vóór zijn geplaatst. Dit
is uiteraard essentieel voor het goed begrijpen van de partituur.
In de Sonatine opus 11 gebruikt Van Hove nog de benaming Sonatine maar in feite
hebben we hier te maken met een doorlopend geheel. Wel kunnen we intern drie grote
geledingen onderscheiden: een eerste geleding, Presto feroce, brutale; een tweede,
Mesto en als derde onderdeel Senza misura, molto presto feroce. Deze geledingen
komen overeen met die van een drieledige sonate: snel-traag-snel die samen een
overzichtelijke geslotenheid vormen. De geslotenheid van vorm wordt in opus 11 nog
benadrukt doordat in het derde deel de motieven van het eerste deel worden hernomen.
Op die manier ontstaat er een cyclus met een sterk eenheidsgevoel. Op het vlak van de
vorm respecteert Van Hove de traditie. De vormvastheid, één van Kersters’
stokpaardjes, blijft behouden, maar zal vanaf nu in dienst staan van de expressie. Vanaf
de opera 10 en 11 neemt Van Hove meer en meer afstand van het traditionele structureel
compositorisch denken. Het causaliteitsgebonden verloop, één van de belangrijkste
kenmerken van tonale composities, wordt stilaan verlaten. In de plaats daarvan komt het
componeren met klankmassa’s waarbij het element ‘tijd’ een belangrijke rol zal spelen.
Hier neemt Van Hove Ligeti’s visie over klankmassa’s, zoals ze werden toegepast in
Atmosphères, over. De tijd als een massief klankblok, zonder gerichtheid naar een
eindpunt wordt een nieuw element bij composities. Van een harmonisch
ontwikkelingsproces op basis van het traditionele doelgerichte denken met
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aantrekkingspolen van tonica en dominant is daarbij geen sprake meer. Dit principe
werd natuurlijk ook al bij de atonaliteit en dodecafonie grotendeels verlaten.
Traditionele parameters zoals harmonie en melodie komen niet langer op de eerste
plaats, maar moeten het veld ruimen voor nieuwe technieken zoals klankvelden,
clustergebruik en ostinatofiguren.
In de Sonatine opus 11 moeten we vaststellen dat Van Hove, ondanks deze
vernieuwende inzichten, toch nog een dodecafonische reeks als vertrekpunt neemt. De
reeks is samengesteld als een open waaiervorm (voorbeeld 12).

Voorbeeld 12: Basisreeks van de Sonatine opus 11: open waaiervorm.

Van Hove dacht dus nog reeksmatig, maar de seriële technieken werden niet langer
consequent toegepast. Dit was trouwens een algemene tendens die zichtbaar werd
omstreeks 1960 en waarbij het strikt seriële denken steeds verder afbrokkelde. Het
starre abstracte denken versoepelde en een streven naar grotere directheid en naar meer
expressiviteit kwam er voor in de plaats. De reeks was enkel nog onderhuids aanwezig
maar ze was haar thematisch karakter helemaal verloren. Ze zou voortaan alleen nog als
een regulerende structuur dienst doen. Volgens Ton de Leeuw dient een reeks in
dergelijke gevallen voornamelijk nog om kwantitatieve onderscheidingen of meetbare
verhoudingen aan te geven, zonder daarbij een thematische functie als melodie te
vervullen. Het thematische heeft zijn primaire betekenis verloren. De athematische
schrijfwijze waarbij het hoofdaccent op het interval met zijn motivische en ritmische
varianten ligt, is beweeglijker en elastischer dan de klassieke thematiek met haar
gebondenheid aan metrisch-harmonische krachten. Erwin Stein heeft het verschil als
volgt beschreven: ‘Melody is mostly formed, not as before, by melodic variation of
rhythmic motifs, but by rhythmic variation of melodic motifs.’24
Intervalverzamelingen zullen voortaan de rol van melodische motieven
overnemen. Ook in de Vijf Preludiën op. 2 speelden de intervalsamenstellingen al een
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Erwin Stein, zoals geciteerd in Ton De Leeuw, Muziek van de twintigste eeuw, p. 138.
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discrete rol maar vanaf opus 11 vormen ze een basisgegeven. In de sonatine dient de
intervallenverzameling dis-gis-cis-fis als basis voor het hele werk (voorbeeld 13). Deze
reeks is, net zoals bij de preludes, op te delen in vier cellen van telkens drie tonen. De
laatste toon van elke cel is een toon van de kwartenverzameling dis-gis-cis-fis
(voorbeeld 13).
Voorbeeld 13: Sonatine opus 11, celindeling van de basisreeks p. 1.

Als we even het begin de Sonatine bekijken, dan zien we na het beginakkoord bes-b-a-c,
naar de naam Bach, de twaalf chromatische halve tonen van de reeks. Deze reeks wordt
negen maal als een cellenstructuur behandeld. Ze wordt niet letterlijk herhaald, maar
onderling treden er inversies op; het harmonisch patroon blijft ongewijzigd, alleen
wordt de inwendige volgorde gewijzigd (voorbeeld 14).
Voorbeeld 14: Sonatine opus 11, deel van de beginreeks.
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Van Hoves werkwijze doet ons denken aan de klankveldentechniek die door György
Ligeti in de vroege jaren zestig werd toegepast, onder meer in Continuum voor
klavecimbelsolo uit 1968 (voorbeeld 15).
Voorbeeld 15: Klankveld, aanvangsmaten van Continuüm voor klavecimbelsolo van György Ligeti.

Dit klankveld wordt vervolgens uitgebreid met de tonen fis en ces.
Ook Ligeti’s klankveldentechniek was niet nieuw, want door Debussy werd ze al eerder
toegepast. Ton de Leeuw beschrijft een klankveld als een episode waarin harmonisch
gezien een grote rust heerst. De drijfkrachten der harmonische beweging zijn niet of
nauwelijks werkzaam.25 Ligeti beschrijft het fenomeen dan weer als:

eine Musik ohne Melodie, ohne Rhythmus, eine Musik in der die Gestalten - viele
wimmelnde kleine Gestalten - als Einzelheiten nicht mehr erkennbar, sondern
ineinander verflochten, mit einander verworben sind, in der die Farben
changieren.26

Deze beschrijving is in brede zin toepasbaar op de openingspassage van opus 11,
waarbij inderdaad kleine krioelende figuurtjes, als enkelingen niet langer herkenbaar
zijn. Toch moeten we een belangrijk verschil noteren tussen de klankvelden van Van
Hove en Ligeti. Bij Ligeti bestaat een klankveld uit slechts enkele tonen die uiterst snel,
prestissimo, moeten worden aangeslagen. Door de grote snelheid krijgen we het gevoel
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Ton de Leeuw, Muziek van de twintigste eeuw, p. 80.
Dirk Wieschollek, György Ligeti in Komponisten der Gegenwart, p. 12.
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dat de tonen in elkaar versmelten. In het voorwoord van Continuum verduidelijkt Ligeti
dit fenomeen:

‘Prestissimo = extrem schnell, so dass die Einzeltöne kaum mehr wahrzunehemen
sind, sondern zu einem Kontinuum verschmelzen. Sehr gleichmässig, ohne jede
Artikulation spielen. Das richtige Tempo wurde erreicht wenn das Stück (ohne die
Schluss-Pause) weniger als vier Minuten dauert.’27

Door deze extreme snelheid ontstaat er een soort tremolo en in deze tremolo ontstaan er
dan weer ongewilde tegenmelodieën. Ligeti zegt hierover:

In Continuum erklingen rhythmisch-melodische Konfigurationen, die als solche
nicht gespielt werden, sondern sich aus der Superposition zweier verschiedenen
Stimmen (in den beide Händen des Spielers) ergeben. Es handelt sich um
illusionäre Gebilde, ähnlich wie die unmöglichen perspectivischen Objecte in den
Graphiker Maurits Eschers.’28

Van Hove hanteert een chromatisch klankveld dat een veel grotere tessituur
omspant, van dis’ tot gis’’’en waarin hij al bij al nog tonaal blijft denken. In dit veld
worden bepaalde tonen door hun registerligging, klanksterkte en accentuering steeds
opnieuw in het bewustzijn van de luisteraar gebracht en ze veroorzaken op die manier
een gevoel van voorstuwing.29 Zo worden in de Sonatine steeds dezelfde vier tonen disgis-cis-fis benadrukt die een grillige, onderliggende verborgen melodie vormen. Deze
kwartenstapeling is naast de twaalftoonsreeks herkenbaar als een tweede laag. Er
ontstaat nog een derde laag doordat eveneens de hoge g en f voortdurend worden
geaccentueerd. In deze beginpassage krijgen we dus een opeenstapeling van drie
verschillende muzikale patronen: een eerste laag met de doorlopende twaalf tonen die
de dodecafonische basisreeks vormen en die verdeeld zijn over rechter- en linkerhand;
een tweede laag met de beklemtoonde hoge g en f en een derde laag met de
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György Ligeti, Voorwoord bij Continuüm für Cembalo, p. 2.
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Mark Delaere, De beeldschone dochter van Ares en Afrodite: Harmonie in het oeuvre van Luc Van
Hove, in Ons Erfdeel, deel 36, pp. 85-90.
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kwartenintervallen dis-gis-cis-fis. Bij Van Hove kunnen we dus terecht van een grotere
gelaagdheid en een complexere structuur spreken dan bij Ligeti’s Continuum (voorbeeld
16).
Voorbeeld 16: Sonatine opus 11, beginklankveld, drielagenstructuur.

Wel gemeenschappelijk bij Ligeti en Van Hove is het harmonische gevoel dat niet
evolueert. Elke harmonische ontwikkeling in het klankveld ontbreekt; we blijven
voortdurend rond tonen zonder tonale verbanden cirkelen waardoor er in deze
klankvelden ook geen tooncentrum ontstaat. Bij Van Hove ontstaat er desondanks een
onderliggend voortstuwend gevoel door het gebruik van de geaccentueerde noten. Als
gevolg hiervan krijgen we een dualiteit tussen harmonische onbeweeglijkheid en
ritmische doelgerichtheid.
Dit eerste klankveld wordt voortgezet in een polyritmisch gedeelte waarin binaire
en ternaire metra tegen elkaar worden uitgespeeld. Een beweging van acht zestienden
beweegt zich over een doorgaande beweging van vier achtstenkwartolen die ook weer
uit dezelfde tonen dis-gis-cis-fis bestaan. De acht zestienden bes, b, c, a, g, d, f vormen
het chromatische complement van de kwartenverzameling. Vooral in deze polyritmische
passage zijn de spanningen tussen de harmonische stilstand in de linkerhand en de
voortstuwende beweging van zestienden in de rechterhand goed voelbaar (voorbeeld
17).
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Voorbeeld 17: Sonatine opus 11, polyritmiek, p. 2.

Analyse

Deel 1: Presto feroce, brutale is zeer motorisch en werd genoteerd zonder maatstrepen.
Men zou het kunnen vergelijken met het wervelende begin van een Italiaanse toccata
voor klavecimbel uit de zeventiende eeuw of met een Frans vrij preludium van enkele
decennia later, waarbij rustpunten tussen de vele lange notenslierten worden aangeduid
met een orgelpunt. Van Hove gebruikt eveneens het orgelpunt als rustpunt, maar hij
vermeldt daarbij ook het aantal seconden rust. Deze rustpunten markeren tegelijkertijd
de structuur. Dit eerste gedeelte heeft intern een drieledige structuur:
A bestaat uit een passage met klankvelden, opgebouwd op de dodecafonische reeks, die
dan vervolgens overgaat in een polyritmische passage. Hier onderscheiden we verder
een eerste thema, staccato en ff, feroce, met een constant gebruik van de
intervallenreeks dis-gis-cis-fis. Als cadensnoot fungeert de allerlaagste bes van de
piano. Via een overgang, tranquillo en rallentando, wordt een tweede thema
aangekondigd (voorbeeld 18).
Het contrasterend tweede thema, meerstemmig en cantabile, decrescendo al pp, hanteert
eveneens dezelfde kwartenreeks, dis-gis-cis-fis. Daarna krijgen we een terugkeer naar
het eerste staccatothema. Het A-gedeelte bestaat dus intern zelf ook uit een miniatuursonatevorm.
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Voorbeeld 18: Sonatine opus 11, Tweede thema, p. 3.

B wordt gevormd door het polyfoon lyrisch middendeel: Meno presto (pesante). Dit
deel heeft door de beweging van de twee opeenvolgende grote tertsen een eerder tonaal
karakter, maar het geheel blijft wel degelijk atonaal gedacht. De sprongen en de
uitgebreide tessituur scheppen een grote beweeglijkheid tussen de verschillende
stemmen. In dit B-gedeelte zijn de gebruikte motieven minder uitgesproken; wel
opvallend zijn de kerntonen es en bes (voorbeeld 19 op p.34).
Na de presentatie van het lyrische thema volgt een geconcentreerde doorwerking met
herneming van de kwartenformatie. Via een accelerando wordt de chromatische reeks
van het begin terug aangevoerd en deze leidt ons naar de reprise A’.
A’ is een herneming van het openingsklankveld A, zeer motorisch en sterk en met een
uitgesproken feroce-karakter. Daarna volgt een kleine coda met ook hier als eindnoot de
allerlaagste bes van het klavier. Deze coda vormt via een rapsodische beweging (een
septool, pp en met indrukken van het linkerpedaal) een delicate overgang naar de
contasterende tweede beweging. De tweede beweging, Mesto, sluit aan na een korte
pauze van vijf seconden.
De eerste beweging is een knap voorbeeld hoe een volledig deel kan worden
opgebouwd rond voornamelijk één enkele kwartenintervalstructuur als compositorische
cel die niet als melodie werd aangewend.
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Voorbeeld 19: Sonatine opus 11, B-gedeelte, p. 4.

Het tweede deel: Mesto met zijn doorzichtige en subtiele schrijfwijze staat genoteerd in
een strak ritme van 2/4-maat. Van Hove gebruikt hoofdzakelijk het hoge register van de
piano. Het hele tweede deel speelt zich af tussen ppp en pp. Met het weinige materiaal
dat Van Hove voorhanden heeft, speelt hij een minimalistisch spel, met het kenmerk:
‘less is more’. Dit begrip is afkomstig van de Amerikaanse minimal art-beweging uit de
jaren zestig. In dit tweede deel herkennen we de twee hoofdkenmerken ervan: een
uiterste reductie van middelen en een constant herhalen van motieven (voorbeeld 20).30
Dit tweede deel, uiterst sober van klankenmateriaal, bezit een doorlopende drielagenstructuur. De rechterhand speelt korte staccato-pulsen van zestiende noten met
zestiende rusten en met een duidelijke accentuering van het binaire ritme. De gebruikte
noten zijn bes-g-d-e. De linkerhand heeft een dubbele gelaagdheid: korte onregelmatige
pulsen met als noten dis-fis. Als derde laag vormen de noten f-a een liggende
tussenstem in halve notenwaarden. Dit stramien wordt 17 maten lang herhaald.
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Paul Griffiths, Modern Music and after, p. 274.
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Voorbeeld 20: Sonatine opus 11, begin van het tweede deel, Mesto, p. 7.

Vanaf maat 18 blijft het ritme hetzelfde maar veranderen de toonhoogten (voorbeeld
21).
Voorbeeld 21: Sonatine opus 11, Mesto, maat 18, veranderende tonen, p. 8.

De rechterhand speelt nu f-c-b-a. De linkerhand behoudt de onregelmatige pulsen maar
met de noten gis en cis. De tussenlaag bestaat uit de tonen bes-e, die later zullen
overgaan in de enharmonie ais-e. Het bekende tritonusgevoel steekt hier nog even de
kop op. Na een periode van 9 maten treedt er in de rechterhand een kleine
faseverschuiving op; de staccatopulsen worden een halve tel verschoven en de f wordt
een opmaat waardoor de c de beklemtoonde noot wordt. Het pulserende ritme wordt
door een brede septool onderbroken om daarna in 3/4-maat, più largo con tenerezza,
verder te gaan. Naar het einde toe dooft alles stilaan uit tot ook de pulsen in de
rechterhand in een lang aangehouden ges uitsterven. Deze tweede beweging is
uiteindelijk gebaseerd op drie goed herkenbare figuren: in de rechterhand, een
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doorgaande beweging en in de linkerhand een dubbele beweging met staccatonoten en
met lange noten, f-a-c-gis. Daarna volgt, na een orgelpunt met drie seconden rust, het
derde deel Molto Presto feroce (voorbeeld 22).
Voorbeeld 22: Sonatine opus 11, deel 3, beginmaten Molto presto feroce, senza misura.

Het derde deel, Molto Presto feroce, senza misura, is net zoals het eerste deel
opgebouwd uit celstructuren. In dit geval kunnen we wel niet langer over een abstract
en statisch klankveld spreken. Zo zien we dat de openingspassage ervan balanceert
tussen abstracte samenklanken en welgedefinieerde harmonische gegevens die tonaal en
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figuratief zijn. De clusterachtige harmonieën zijn gebaseerd op een wit-zwart gebruik
van de klaviertoetsen: de linkerhand speelt op de witte toetsen d-e-g, de rechterhand vult
het akkoord aan met een dissonante dis op de zwarte toetsen. De samenstelling van het
akkoord wordt dan d-e-g-dis. Van Hove past hier een compositietechniek toe die we
ook bij Ligeti regelmatig tegenkomen. In de eerste étude Désordre uit de reeks Etudes
uit 1985 (een drietal jaren later gecomponeerd dan Van Hoves Sonatine en opgedragen
aan Pierre Boulez), laat Ligeti de linkerhand de zwarte toetsen bespelen en de
rechterhand de witte. De verdeling van de handen over zwarte en witte toetsen laat toe
om in een bepaald klankveld een grotere snelheid te ontwikkelen.
Het begrip ‘clusters’ is in deze context, voor enige kritiek vatbaar. Van de
gebruikelijke betekenis van een cluster als een compacte groep van dicht bij elkaar
liggende tonen zonder harmonisch verband, is hier geen sprake. De veel voorkomende
definitie voor ‘tone-cluster’ zoals Henry Cowell ze de eerste keer beschreef, namelijk
het bespelen van de piano met de vlakke hand of zelfs met de gehele onderarm zodat
alle chromatische, diatonische of pentatonische tonen binnen een vastgesteld gebied
klinken, is in deze passage misleidend.31 Het begrip ‘cluster’ moet in de context van
opus 11 dan ook nader worden toegelicht. Bij Van Hove willen we met het begrip
‘harmonische cluster’een dichte klankordening met herkenbare harmonische gegevens
benoemen. Hoewel afwijkend van de oorspronkelijke betekenis lijkt ons deze
beschrijving toch nog de meest gepaste. Zo bestaat het openingsgedeelte uit een
opbouwend harmonisch veld met toename van densiteit: d, e, g, dis, eis/ d, e, g, dis, eis,
fis/ d, e, g, fis, ais, cis/ a, b, c, gis, ais, cis (muziekvoorbeeld 23).
Tussen de ‘harmonische clusters’ en de lijnen van zestienden die flarden van een
melodie dragen, ontstaat een soort golfbeweging. De voortdurende afwisseling tussen
hamerende clusters en melodieflarden is een opvallend stijlkenmerk van het derde deel.
Ook in dit deel kunnen we van een meervoudige structuur spreken:
A bestaat uit een opbouwend veld met de daarnet vernoemde reeks van clusters.
Daarna volgt een nieuw, meer rapsodisch thema dat wordt afgerond met tweemaal een
halve boogbeweging, g-b-e en gis-cis-ais.
B: ritmisch klankveld, secco, waarin de originele basisreeks in herinnering wordt
gebracht maar deze keer in akkoordvorm en afgewisseld met de polyritmiek van het
31

Ton De Leeuw, Muziek van de twintigste eeuw. p. 110.
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eerste deel. Door de vele sprongen, de accenten en de contrasten tussen legato en
staccato en de uitgestrekte tessituur, is het karakter ervan erg levendig (voorbeeld 23).
Muziekvoorbeeld 23: Sonatine opus 11, citaat van het eerste klankveld in akkoordligging, p. 11.

A’ bestaat opnieuw uit een golfbeweging met flarden melodie en clusters maar uit deze
passage spreekt een grote doelgerichtheid. Ook hier weer het toepassen van de zwartewittetoetsentechniek.
Tot zover zouden we kunnen concluderen dat Van Hove in dit derde deel ook een
sonatevorm hanteert, maar vervolgens breidt hij dit deel uit met nog twee extra
bewegingen: C en D.
C is een voortzetting van het klankveldenidee maar vanaf nu verlaat hij het hoge register
en benut hij eindelijk het lage klankrijke register van de piano. Voor de allereerste keer
in heel deze beweging laat hij de lage tonen voluit resoneren door middel van lange
aaneen gesloten lopers van zestienden. Deze rollende figuren contrasteren sterk met al
het vorige. We worden naar een absoluut hoogtepunt gevoerd, fff en in het zeer lage
register, met een citaat van het allereerste klankveld.
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D, Coda: alles sterft langzaam uit naar het einde.
Deze laatste drie delen, A’, C en D, zouden we als een aemulatio, een retorische
versterking, in concurrentie met het A-gedeelte kunnen beschouwen. Het materiaal van
het eerste deel wordt overgenomen met vermeerderde intensiteit. Zo wordt het ‘brutale’karakter van het eerste deel als ‘feroce’ gepresenteerd in het derde deel. Het
eenstemmige klankveld van het eerste deel wordt akkoordisch hernomen. Bij de
herneming wordt het A’gedeelte uitgebreid met nog twee extra bewegingen: het C-en
D-gedeelte.
Dat de Sonatine opus 11 nog een vroeg werk is waarbij Van Hove naast nieuwe
compositietechnieken toch nog reeksmatig denkt, zien we naast het gebruik van een
reeks als muzikaal vertrekpunt eveneens aan de grote zorgzaamheid waarmee de
parameters ritme, dynamiek, articulatie en pedaalgebruik werden genoteerd.

Besluit

We kunnen rustig vaststellen dat Van Hove ons met de Sonatine opus 11 een nieuwe
klankwereld heeft binnengeleid. Vanaf de vroege jaren tachtig bestaat zijn stijl uit een
vermenging van traditionele ideeën over de vorm met nieuwe ideeën over
samenklanken. Hij neemt als basis voor zijn harmonische taal celstructuren of
intervalstructuren met hun voortdurende variaties zoals inversie en retrograde. Hoewel
we deze werkwijze in het opus 2 al even zijn tegengekomen, onder meer bij de
opsplitsing van de reeks in drie chromatische cellen, vormt het opus 11 toch een
duidelijke compositorische breuk met vroegere composities doordat deze celstructuren
als harmonische vervangprocédés dienen voor tonaliteit en atonaliteit.
Van Hoves omgang met het klankmateriaal is zeer verschillend van dat wat het
doorsnee modernistische pianorepertorium ons op dat ogenblik in Vlaanderen laat
horen. Het is Van Hove die terug aansluiting bij internationale tendensen zoekt en het is
door deze Sonatine dat er weer openingen werden gecreëerd naar nieuwe stromingen.
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4. De ‘tonige collecties’

Van Hove werkt naar eigen zeggen graag met ‘tonige collecties’. Maar wat bedoelt hij
daar nu eigenlijk mee? Als iemand die ervan houdt met taal te spelen, gebruikt hij het
begrip ‘tonige collecties’ om toonverzamelingen aan te duiden. Om dit begrip beter te
begrijpen, moeten we bij Allen Forte en zijn pitch-class-settheorie terade gaan.

Allen Forte: Pitch Class Sets

Begin de jaren zeventig zocht Allen Forte naar een manier om atonale muziek te
analyseren omdat de regels van de tonale harmonie niet langer bruikbaar waren bij de
analyse van atonale werken. Het ontbreken van een degelijk, altijd geldend
analysesysteem bij atonaliteit werd algemeen als een probleem aangevoeld. Elke atonale
compositie bevatte haar eigen specifieke compositiesysteem, los van eerder bestaande
voorbeelden, waardoor analyses van deze composities vrij complex werden. Een
adequate manier om dit analyseprobleem op te lossen, onder meer door het toepassen
van gebruikelijke harmonische en structurele conventies die behulpzaam zouden kunnen
zijn bij het herkennen van zin- en vormstructuren, was tot het begin van de jaren
zeventig nog niet courant voor handen.32 In het openingscitaat van zijn Introduction to
Post-Tonal Theory verwoordt Joseph Straus het probleem op de volgende manier:
‘Compared to tonal theory, now in its fourth century of development, post-tonal theory
is in its infancy. As a result, there are still substancial areas of disagreement and relative
ignorance.’33
Wat Mark Delaere in zijn boek Funktionelle Atonalität over dit probleem schrijft, kan
als volgt worden samengevat:

Meerdere componisten en theoretici hebben vanaf de jaren vijftig geprobeerd om
bruikbare analysesystemen te bedenken: Aloïs Haba zoekt naar een systeem via
akkoordinversies; Paul Hindemith ontwerpt een methode op basis van

32
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Mark Delaere, Funktionelle Atonalität, p. 20.
Joseph Straus, Introduction to post-tonal Theory, p. VII.
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classificatieschema’s, Milton Babbitt doet om zijn analysesysteem uit te werken
beroep op wiskundige theorieën, voornamelijk uit de algebra; George Perle
bedenkt analysetechnieken op basis van thematisch-motivische verwerkingen,
waarbij ritmische structuren, klankkleuren, dynamiek, het gebruik van contrapunt
en verder ook nog melodisch-harmonische complementariteit een belangrijke rol
spelen.34

In 1973 verschijnt Allen Fortes The Structure of Atonal Music met de beschrijving
van een nieuw analysesysteem voor structuuronderzoek van atonale muziek. Zeer
logisch en rationeel opgebouwd voldoet dit systeem aan het Amerikaans positivistisch
wetenschapsideaal. Volgens Forte zijn in de atonale muziek, net zoals in de tonale
muziek, harmonische verbanden aan wetmatigheden verbonden. Vervolgens zal hij
proberen deze verbanden bloot te leggen. In het voorwoord stelt Forte het zo:

‘Despite some recent and serious efforts, which stand in marked contrast to earlier
simplistic formulations, the structure of this complicated music has not been well
understood. Accordingly, it is the intention of the present work to provide a
general theoretical framework, with reference to which the processes underlying
atonal music may be systematically described.’

Dit theoretische kader heeft Forte opgesteld met de hulp van de verzamelingenleer die
op dat ogenblik vrij populair was bij de moderne wiskunde. Hij waarschuwt wel:

‘It is not claimed that all aspects of atonal music are dealt with (an improbable
undertaking, in any event); instead, major emphasis has been placed upon
fundamental components of structure. For instance one can deal with pitch and
disregard orchestration, but the reverse is not, in general, possible.’

34
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Ook voegt Forte verder nog enkele restricties toe: ‘The present study draws upon the
music of many composers but it does not, however, deal with 12-tone music, or with
what might be described as paratonal music…’35.

Allen Forte, opgeleid als music theorist aan Columbia University en later verbonden als
docent muziektheorie aan het music department van de Yale University, maakte bij het
opstellen van analysetheorieën voor zijn onderzoek naar onderliggende verbanden bij
atonale muziek gebruik van recent ontworpen computertechnologieën. Fortes Table of
Pitch Class Sets werd in de jaren negentig heruitgegeven door Larry Solomon. Zijn
tabel is erg handig om te consulteren omdat men snel een bepaald interval met al zijn
mogelijke kenmerken kan localiseren.36 .Een vereenvoudigde aanpassing van Fortes
theorie werd in 1990 uitgewerkt door Joseph N. Straus in zijn Post-tonal Theory. Voor
de berekingen van de toonverzamelingen in de analyses van dit werkstuk hebben we ons
gebaseerd op de tweede editie van dit werk uit 2000.
Vanuit de moderne wiskunde nam Forte het begrip verzamelingen, sets, over.
Fortes theorie gaat over verzamelingen van toonhoogtes. Deze
toonhoogteklasseverzamelingen gaf hij de naam ‘pitch class sets’ (pc sets). Met pitch
class sets bedoelde hij de deelverzamelingen van de twaalf chromatische halve tonen
ongeacht hun octaafligging en hun enharmonische equivalentie. Een pitch class set
betekent dus gewoon een ongeordende collectie van toonhoogteklassen waarbij de tonen
een nummer van 0 tot en met 12 krijgen. Bijvoorbeeld: de tonen van de grote
tertsdrieklank c-e-g krijgen de getallen 0-4-7 en deze getallen staan dus voor de inhoud
van de set (0,4,7). Omdat het niet zo handig was om alleen met inhouden van
verzamelingen te werken, ontwikkelde Forte een systeem van cijfercombinaties dat op
zijn beurt dan weer een naam aan de verzamelingen geeft. De verzameling (0,4,7) krijgt
op die manier de naam [3-11]. Het eerste cijfer, het hoofdtelwoord geeft aan uit hoeveel
verschillende tonen een set bestaat; zo bestaat de set [3-11] uit drie verschillende noten,
bijvoorbeeld de grote tertsdrieklank c-e-g. Een probleem is wel dat deze naamgeving
niet volledig sluitend is. Ook de kleine tertsdrieklank c-es-g (0,3,7) heeft als naam [311] zodat we dus eenzelfde naam hebben voor zowel de grote tertsdrieklank als voor de
kleine tertsdrieklank. Dit probleem heeft Forte opgelost door de set (0,3,7) de naam [335
36
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11B] te geven. Binnen Fortes systeem worden grote en kleine drieklanken als
equivalente intervalsamenstelling beschouwd; dit zou dan willen zeggen dat c-es-g
equivalent is aan c-e-g. Deze denkwijze zal bij analyses van tonale werken een
probleem scheppen. Natuurlijk heeft Forte zijn pitch-class-settheorie juist uitgedacht
voor analyses van atonale composities maar toch lijkt mij dit een kleine inconsistentie
van het systeem omdat de tonen es en e door Forte wel duidelijk als verschillend
worden becijferd.
Essentieel voor Fortes theorie zijn de begrippen ‘enharmonie’ en
‘octaafequivalentie’. Voor octaafequivalentie geldt dat alle tonen van de chromatische
ladder, ongeacht hun ligging op het klavier steeds hetzelfde getal krijgen; hun
octaafligging is dus onbelangrijk. Voor enharmonie stellen we vast dat er twaalf
toonhoogteklassen zijn, waarbij fis hetzelfde is als ges. Zo kunnen de noten e, fes en
disis als eenzelfde pitch class worden beschouwd.37
De verzamelingentheorie van de twaalf chromatische halve tonen, de pc-settheorie van Allen Forte mogen we niet verwarren met Schönbergs twaalftoonstechniek.
Fortes methode was bedoeld om vrij-atonale werken te analyseren. Een
gemeenschappelijk kenmerk bij Schönberg en Forte is wel dat de begrippen
horizontaliteit en verticaliteit worden opgeheven: een bepaald motief kan zowel als
akkoord of als melodie eenzelfde intervalverzameling bezitten. Van de meeste
intervalsamenstellingen werden door Forte lijsten aangelegd die ons meteen de
verzamelnaam en de inhoud ervan kunnen meedelen. Daar Fortes basiswerk
Natuurlijk moet een werkbare theorie verder gaan dan alleen maar een naam te
geven aan een bepaalde intervalsamenstelling. Belangrijker is dat een theorie ook een
werkmethode biedt om onderlinge relaties te onderzoeken. Het nut van Fortes
toonhoogteklasseverzamelingtheorie is nu juist dat, dankzij deze lijsten, op een
efficiënte manier kan worden gezocht naar onderliggende harmonische verbanden
binnen een atonale partituur. Horizontale en verticale samenhangen kunnen via
aanverwante cijfercombinaties worden gedetecteerd en de organisatie en inhoud van een
bepaalde compositie worden op die manier verduidelijkt. Zowel omkeringen als
transposities bezitten dezelfde intervalinhoud en aan de hand van deze cijfercombinaties
wordt het gemakkelijker om structuren met eenzelfde cijfercode terug te vinden.
37
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Intervalsamenstellingen die op het eerste zicht niets met elkaar gemeen schijnen te
hebben, blijken aan de hand van identieke cijfercodes toch heel wat gemeenschappelijke
kenmerken te bezitten. Zo zien we dat in Van Hoves vijfde preludium opus 2 vanaf
maat 10 tot maat 18 voornamelijk rond de sets [4-16] en [4-25] wordt gewerkt
(voorbeeld 24) en dat ze akkoordisch en melodisch worden toegepast.
Muziekvoorbeeld 24: Vijf Preludiën opus 2, Prelude nr.5: pc set [4-25], maten 11 tot en met 14.

Een ander nadeel aan Fortes systeem is, zoals hijzelf in het voorwoord van The
Structure of Atonal Music aangeeft, dat er alleen met intervalsamenstellingen wordt
gewerkt en dat extra muzikale kenmerken niet aan bod komen: pitch class sets vertellen
ons niets over ritme, instrumentatie en dynamiek, alleen harmonische structuren worden
blootgelegd.38 Maar op de keper beschouwd, laat de ons vertrouwde tonale harmonische
analyse deze extra muzikale aspecten ook links liggen.
Als we de inhoud van een pc set willen kennen, moeten we beroep doen op het
begrip ‘vector’. Een vector geeft de volledige inhoud van een intervalverzameling weer
en elke pc set heeft een unieke vector. Aan de hand van deze vectoren kunnen verdere
kenmerken worden vastgesteld. Zo bevat de pc set c-cis-d (0,1,2) met de naam [3-1]
twee kleine secunden en een grote secunde. Als vector schrijven we dan 210000,
waarmee wordt bedoeld: twee kleine secunden, een grote secunde, geen kleine terts,
geen grote terts, geen reine kwart en geen vergrote kwart. De overige zes intervallen
zijn complementen van de eerste zes intervallen en het is niet nodig om ze verder te
vernoemen. De volledige benaming van de pc set c-cis-d wordt dan: (0,1,2,) [3-1]
210000. Deze vectoren zijn uitermate handig bij het onderzoek naar onderlinge relaties
van pc sets.39

38
39
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Het werken met ‘subsets’ of deelverzamelingen is een methode om
gemeenschappelijke elementen bij sets op te sporen. De gemeenschappelijke elementen
werden door Forte, naar analogie met de seriële technieken, ‘invarianten’ genoemd en
zijn vooral bij transposities van nut.40
Forte heeft met zijn pc set twee doelstellingen voor ogen. In een eerste fase wil hij
de pc sets identificeren door hun intervalsamenstelling bloot te leggen. In een tweede
stap wil hij pc sets met elkaar vergelijken om te kunnen vaststellen of bepaalde sets die
er zeer verschillend uitzien een toch min of meer identieke samenstelling hebben. Hij
tracht de ‘similarities’, de graden van verwantschap, te ontdekken en dit doet hij dan
weer aan de hand van de vectoren.41

Toepassing van de pitch-class-settheorie bij Van Hove

Hoe gaat Van Hove met deze pitch class sets om?
Van Hove is er in de eerste plaats niet zo zeer in geïnteresseerd hoe andere componisten
hun werken hebben gestructureerd of op welke pc sets zij zich voornamelijk hebben
gebaseerd bij het componeren. Neen, Van Hove zal de settheorie als een
compositietechniek gebruiken. De eigenschappen van een bepaalde
intervalsamenstelling zoals inhoud, symmetrie, subsets en combineerbaarheid met
andere sets worden als vertrekpunt van een compositie gebruikt.
In het Kwintet voor Blazers opus 10 en in de Sonatine opus 11 voor piano zal hij voor
de eerste keer bewust op deze manier componeren. In vroegere werken, zoals in het
opus 2 hebben we al kunnen vaststellen dat Van Hove een voorkeur heeft voor bepaalde
samenklanken. Zo spelen in het derde preludium de toonverzamelingen g-f-a-es
(0,2,4,6), [4-21] en cis-b-bes-d (0,1,3,4) [4-3] een belangrijke rol. In het vijfde
preludium behoren de collecties [4-25] en [4-16] tot de constructieve elementen. Ook de
sets a-f-e-fis, (0,1,2,5), [4-4], bes-as-g-b, (0,1,4,5), [4-7] en cis-d-c-es, (0,1,2,3), [4-1],
met al hun transposities zijn samenklanken die meermaals voorkomen in opus 2. In het
eerste en derde deel van de Sonatine opus 11 vormt de ‘tonige collectie’ [4-23],
bestaande uit de kwartenstapeling dis-gis-cis-fis (0,2,5,7) met al haar mogelijke
40
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samenstellingen, zowel melodisch als onder de vorm van een akkoord, een in het oog
springende inspiratiebron.
Een door Van Hove erg geliefde toonverzameling is de pc set [8-16]. Deze set
bestaat uit twee tetrachorden, g-as-bes-d [4-Z29] en a-cis-dis-f [4-24], beide uit een
tonaal element en een dissonant samengesteld. Zo is ondermeer voor [4-Z29] g-bes-d
een drieklank van de toonaard g klein, met de as als toegevoegde dissonant. De pc set
[4-24] bevat a-cis-f als tonaal element met de dis als toegevoegde dissonant. De
vermenging van tonale elementen met een dissonant levert Van Hoves favoriete
viertonige samenklank op. De dominantie van een dissonant bij tonale samenklanken
wordt goed beschreven door Yves Knockaert bij de bespreking van Van Hoves
Strijkkwartet op. 30. Knockaert neemt hier de samenklank a-b-c-e, het openingsakkoord
van het stijkkwartet als voorbeeld waarbij de tonen a-c-e het kleine terstsakkoord van a
klein vormen met b als toegevoegde dissonant:

The alienating effect of the note b-flat is then magnified by the fact of being
played pizzicato by the cello within a consonant chord played arco by the other
instruments. Thus the initial domination of dissonance is replaced by that of
consonance. In this way, the opening bar of the quartet can be seen as something
of a symbol for the whole composition.42

Vanaf het opus 10 en 11 wordt het karakter van de muziek veel compacter;
samenklanken van acht of meer tonen vormen geen uitzondering. Met akkoorden louter
uit tonale samenklanken opgebouwd, kan de gewenste compactheid niet worden bereikt
en bijgevolg voegt Van Hove er dissonanten aan toe. Bij nader onderzoek stellen we
vast dat Van Hove zijn akkoorden bedenkt vanuit een min of meer tonaal
herkenningspunt maar door toevoeging van dissonanten krijgt het geheel een atonaal
karakter. Deze dualiteit consonant-dissonant speelt binnen alle collecties een cruciale
rol; het is deze dualiteit die inherent is aan Van Hoves harmonische denken. Het
vermengen van dissonante en consonante samenklanken is bij hem niet ingegeven door
postmodernistische invloeden maar het is een kenmerk dat vanuit zijn harmonische
klankwereld zelf is afgeleid.
42
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Dansen voor vier handen opus 23
Om van dichterbij Van Hoves omgang met de toonverzamelingen te kunnen
onderzoeken, hebben we de Dansen voor vier handen opus 23 voor twee piano’s
gekozen. In de Sonatine opus 11 was deze materie nog vrij nieuw, maar een meer
verfijnde manier van werken met toonverzamelingen komen we tegen in de dansen opus
23. Chronologisch gezien hadden we eerst de Five Inventions opus 20 uit 1987 moeten
bespreken, maar deze composities stellen andere muzikale eisen; ze staan verder af van
Van Hoves idee om met toonverzamelingen een compositie uit te bouwen.
De Dansen voor vier handen werden in 1988 gecomponeerd in opdracht van het
Festival van Vlaanderen en in dat zelfde jaar werden ze uitgevoerd op het Ars Musica
festival in Brussel door Mariko Narasaki en Jos Baptist. Met zichtbaar plezier vertelde
Van Hove me hoe Witold Lutoslawski, die bij de uitvoering aanwezig was, zich na
afloop van het concert bijzonder enthousiast over compositie en uitvoering had getoond.
De compositie werd uitgegeven bij het Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie,
CeBeDem te Brussel.
De Dansen voor vier handen vormen een gesloten geheel dat intern is opgedeeld
in vier contrasterende delen. Van Hove zelf vergelijkt zijn compositie met een compacte
symfonie in miniatuurvorm.
I: Introduzione molto dolce e tranquillo.
II: Scherzo, prestissimo delirando.
III: Intermezzo.
IV: Finale.
De vier bewegingen gaan naadloos in elkaar over door de invoeging van een
verbindingsakkoord. Als schakel tussen de twee eerste delen en tussen de tweede en de
derde beweging staat er telkens het akkoord cis-d-dis-f-g-as-a-bes, pc set [8-16]. Als
verbinding tussen de derde en de vierde beweging neemt het akkoord d-es-f-ges-as-a, pc
set [6-Z13] die rol op zich.
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Componeren met toonverzamelingen: Introduzione

Het gebruik van pc sets als compositietechniek zullen we in het eerste deel, de
Introduzione van dichterbij bekijken. Deze eerste beweging, intimistisch van karakter, is
bi-thematisch van opbouw. Een eerste thema, Molto dolce e tranquillo, is volledig
gebaseerd op klankveldentechnieken. Voornamelijk het hoge register van de piano
wordt molto legato gebruikt. Qua klanksterkte blijft men gebonden aan zeer zachte
klanknuances, tussen ppp en p. Vanaf de eerste maten ontplooit zich het klankveld besas-ges-c-des-es, met als pc set [6-33]. De lage overgebonden Bes dient als rustpunt
waarboven de tonen c-des-es-ges-en as krioelende en wriemelende kleine bewegingen
maken, zoals Ligeti het zo beeldend beschrijft.43 De totale verzameling blijft [6-33]
omdat bes en Bes eenzelfde cijfer hebben vanwege het feit dat oktaafliggingen geen rol
spelen. Samen vormen de vijf tonen des-es-ges-as-c de collectie [5-35], gekend onder de
naam zwarte toetsen-pentatoniek.44 Het resultaat in dit eerste klankveld is een
polyritmisch veld van zestienden over achtstentriolen. Door een brede 4/2-maat wordt er
slechts een vaag metrisch gevoel opgewekt. Ondanks de vele en snelle noten straalt deze
passage een gevoel van stilstand uit. Ook harmonisch heerst er rust, elke tonale
doelgerichtheid ontbreekt. Deze passage is louter sfeerschepping, een spelen op klanken
(voorbeeld 25, p.49).
Slechts eenmaal wordt dit klankveld onderbroken door twee akkoorden, [7-33] en [822] die zich als een ritmische voorbodes van het tweede thema in maat 31 aanbieden
(voorbeeld 26, p.49).
Halverwege het eerste thema wordt het klankveld uitgebreid met de tonen e-g-a en c-d,
waardoor er een nieuw en breder klankveld ontstaat, verdeeld over de witte en zwarte
pianotoetsen. De tonen c-cis-d-dis-e-fis-g-gis-a-ais, met pc set [10-6] worden door Larry
Solomon in zijn Table of pitch class sets gecatalogeerd onder Messiaens zevende
modus. De samenstelling van deze zevende modus bestaat uit zeven halve tonen en twee
hele tonen, e-fis en ais-c.45 Het verdere verloop van deze klankveldenpassage komt voor
ons ritmisch gevoel versnellend en met een sterke doelgerichtheid over door het
toevoegen van steeds kleiner wordende notenwaarden.
43
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Muziekvoorbeeld 25: Dansen voor vier handen, eerste klankveld met pc sets [4-22] en [3-7], maten 2 tot
en met 4.

Muziekvoorbeeld 26: Dansen voor vier handen, voorbode-akkoorden, maten 11 en 12.
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Op harmonisch vlak valt dit eerste klankveld uiteen in twee verschillende
schrifturen: een eerste zuiver mechanische schriftuur, abstract en a-metrisch, zonder
harmonische identiteit (voorbeeld 27).
Muziekvoorbeeld 27: Dansen voor vier handen, klankveld mechanische stijl, maten 9 en 10.

Daarnaast krijgen we vanaf maat 18 een minder mechanische schrijfstijl met grotere
ritmische activiteit en met herkenbare tonale samenklanken. Deze laatste zijn metrisch
genoteerd; zo treedt het motief es-as als bindend motief op de voorgrond. Ook zorgen
vanaf hier gearpeggieerde akkoorden voor een uitbreiding van de tessituur en voor meer
variatie. Dynamisch zijn er eveneens grotere verschillen merkbaar. Voor de eerste maal
in heel deze beweging krijgen we een uitgebreid crescendo van pp naar ff (voorbeeld
28, p.51).
Dit gehele eerste thema (maten 1 tot en met 30) is eigenlijk één vloeiende beweging
waarin duidelijk twee dichotomieën kunnen worden opgemerkt. Een eerste manifesteert
zich tussen tonaliteit en abstractie. Tonaliteit verwijst naar bestaande harmonieën,
herkenbaar en betekenis gevend; zo onder meer de toonverzameling [5-35] des-es-gesas-c en de veel voorkomende verzameling ais-cis-dis-fis, [4-26]. Bij abstractie wordt de
harmonie van betekenis en herkenning ontdaan en dit kunnen we vaststellen in het
allereerste klankveld, dat vergelijkbaar is met Ligeti’s klankvelden uit Continuum
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Muziekvoorbeeld 28: Dansen voor vier handen, vrijer bewegend klankveld, maten 21 en 22.

Een bijverschijnsel is het illusionisme dat we eveneens bij Ligeti terugvinden. Als
zuiver akoestisch effect manifesteert het zich bij Van Hove onder de vorm van een
triller van twee parallelle reine kwinten cis-d en gis-a (voorbeeld 29).
Muziekvoorbeeld 29: Dansen voor vier handen, akoestisch effect, triller van reine kwinten, maten
7 en 8.
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Een tweede dichotomie merken we op in de gedreven motoriek met additieve
ritmes en met sterke doelgerichtheid met daarnaast een statisch harmonisch gevoel.
Deze dualiteit komt vooral in de aanvangsmaten tot uiting bij de tegenstelling tussen de
rust van de lang aangehouden pedaalnoten en de onrustige beweging van zestienden
tegen achtstentriolen. Tegen het einde van dit eerste thema doven de klankvelden uit om
over te gaan naar het tweede thema.
Het contrasterende tweede thema, più mosso, misterioso, is zeer ritmisch en
punctueel van karakter en het bestaat uit zes- en zeventonige atonale, abstracte
basisakkoorden. De overgang van het eerste thema naar het tweede gebeurt via een kort
tonaal brugje, het dominantseptiemakkoord: des-es-ges-bes, pc set [4-26], dat ook al
zeer duidelijk aanwezig was in het eerste thema. Van Hove zal bij het tweede thema
voornamelijk met het enharmonische akkoord cis-dis-fis-ais [4-26] voortbouwen. In hun
basisvorm worden de zes akkoorden als nauwkeurige pulsen gepresenteerd zonder dat
ze onderling een tonale band hebben; als losse onafhankelijke pulsen worden ze
geplaatst in een brede 4/2-maat. Voor ons harmonisch gevoel bevinden we ons bij dit
tweede thema in Fis-groot. Vanuit een post seriële denkwijze varieert Van Hove de zes
basisakkoorden door allerlei permutaties zoals omkeringen, toevoegingen,
octaafwisselingen en het aanhouden of weglaten van bepaalde tonen. Zowel de
akkoorden als het ritme worden gevarieerd. Door de vele permutaties ontstaan er
nieuwe akoestische effecten (voorbeeld 30, p.53).
De ruimtelijkheid is ook een belangrijk compositorisch aspect dat door de
afwisseling tussen de twee piano’s in de hand wordt gewerkt. Zo worden ritmische
akkoordpulsen bij piano I gecombineerd met piano II, die een contrasterend tweede
thema, legato, dolce en pppp toevoegt. De legato-akkoorden bestaan uit f-bes-d-g-a, [527], d-f-g-as-bes [5-29], d-f-g-as-bes [5-25], a-d-g-e [4-30] en es-ges-as-c-des [5-20].
Het contrast van ritmische pulsen en legato-akkoorden wordt dan vervolgens bij de twee
piano’s omgekeerd waardoor er nieuwe ruimtelijke effecten ontstaan. Door het
aanhouden van dezelfde liggingen op de piano blijft er even wel een gevoel van eenheid
bestaan.
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Muziekvoorbeeld 30: Dansen voor vier handen, permutaties van sets in tweede thema.
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Scherzo uit de Dansen voor vier handen

Tot nu toe hebben, we ons voornamelijk met harmonische processen bezig gehouden
waardoor het ritmische aspect een beetje terzijde werd geschoven. Als een klein excuus
hiervoor kan worden aangevoerd dat er voor harmonische analyses bestaande
analysesystemen voor handen zijn, waar we echter niet op kunnen terug vallen voor
ritmische analyses. Zo kennen we voor tonale werken de Schenkeranalyse en voor de
analyses van atonale werken kunnen we beroep doen op de pitch-class-settheorie van
Allen Forte. Voor ritmische analyses moeten we gewoon vertrekken vanuit de
compositie zelf, zonder veel extra hulpmiddelen.
Om Van Hoves omgang met ritme en metrum te kunnen plaatsen, beschrijft een
citaat van Brian Ferneyhough zeer duidelijk wat er precies aan de hand is:

I don’t really hear meter as a form of pulse hierarchization but rather as a
quantified space to be experentially articulated and differentiated . I therefor
assume that relative ratios between different-length measures are to some degree
appreciable in and of themselves.

Een maat is voor Ferneyhough niet langer een ‘unit of emphasis, of agogic priorities’
maar in eerste instantie ‘a space, serving to delimit the field of operations or presence of
specific sound qualities, of musical processes’.46 Met deze formulering gaat Van Hove
volmondig akkoord. In de begeleidende tekst van zijn Psalm 22 opus 44 schrijft Van
Hove: ‘Voices should be sung as if metrically independent from each other.’ Voor hem
is een maat dus niet langer een welbepaalde ruimte met agogische prioriteiten; bij Psalm
22 zijn het de woordaccenten in de verschillende stemmen die de metriek bepalen. Welk
resultaat deze nieuwe benadering van metrum en ritme in de praktijk geeft, zullen we
onderzoeken aan de hand van het Scherzo uit de Dansen voor vier handen opus 23.
Bij de Dansen voor vier handen vormt het scherzo de contrasterende beweging
tussen de Introduzione, molto dolce e tranquillo en het meer dromerige Intermezzo. Het
Scherzo zelf, Prestissimo delirando, is wild en roekeloos van karakter, als in een roes

46

Stephan Weytjens, Mark Delaere en Luc Van Hove, Tempo en tijd in de hedendaagse muziek, p. 28.

54

geschreven. Het is ontdaan van elke metrische regelmaat. Het telt 95 maten en kan
worden onderverdeeld in drie secties, die ongelijk van lengte zijn:
A (maten1-55): Prestissimo delirando, 184 per vierde tel.
B (maten 56-69): deze sectie kan nog verder worden onderverdeeld in Ba (maten 56-62)
Subito meno mosso, 168 per tel en Bb (maten 62-69) A tempo con molto sentimento, 184
per vierde tel.
A’ (maten 70-95) met coda.
Deze A-B-A’-structuur duidt op een gesloten vorm.
We kunnen vaststellen dat de samenklank g-as-bes-d-a-cis-dis-f met pc set [8-16] het
gevoel van een gesloten vorm nog versterkt doordat dit akkoord een verbindende functie
heeft. Deze set [8-16] vormt de overgang van de eerste beweging Introduzione naar het
scherzo. In maat 55 markeert [8-16] het B-gedeelte en in de maten 69-70 wordt de A’sectie terug ingeleid door [8-16]. Als afsluiting van het scherzo horen we nog een laatste
maal de samenklank [8-16]. Bij elke belangrijke overgang vormt set [8-16] de
verbindende schakel waardoor de gesloten vorm wordt verstevigd. Een extra bindend
element doorheen de verschillende secties van het scherzo is de mededeling: ‘[achtste]
is [achtste] sempre’. De eenheidstactus van een achtste noot moet dus behouden blijven,
ook bij tempoverschillen. Dit gegeven van behoud van een gelijke tactus doorheen het
scherzo waar er nochtans tempoverschillen werden genoteerd, hebben we aan Van Hove
voor gelegd. Hij verklaart ons dat bij tempoverschillen tussen verschillende secties,
zoals aangegeven in de dansen, hij geen aanhanger is van Elliott Carters strenge
‘metrische modulatie-techniek’. Metronoomcijfers moeten in Carters systeem
nauwkeurig worden gevolgd maar volgens Van Hove mag ‘muziek geen rekensessie
worden’. Hij pleit dan ook eerder voor een soepele overgang tussen de verschillende
tempi waarbij vooral karakterverschillen doorslaggevend zijn. Zo moeten we de
overgang naar Subito meno mosso (168 per tel) veeleer als een karakterverschil zien
waarbij het tempo inderdaad wat wordt verminderd, dan als een werkelijk exact
tempoverschil.
Typisch voor dit scherzo is zijn interne gelaagdheid. Drie verschillende lagen met
elk een eigen karakter kunnen we er in onderscheiden. Vooral in het A-gedeelte worden
deze lagen veelvuldig toegepast. Een eerste laag kunnen we herkennen van maat 1 tot
maat 17. Na het beginakkoord [8-16] zet piano II in met een thema dat uit een
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wisselende metriek bestaat. De 3/4-maat, typisch voor een scherzo, overheerst maar ze
wordt afgewisseld met 3/8 en 5/8. Dit eerste thema bestaat uit losse naast elkaar staande
punctuele akkoorden, met accurate staccato- en accentaanduidingen. Een enkele
legatoboog wordt soms toegevoegd. Deze eerste laag is sterk ritmisch, uitbundig,
dynamisch en doelgericht van karakter. Ze situeert zich in het hoge pianoregister en ze
moet ff worden uitgevoerd.
Het ritme in deze laag kan worden onderverdeeld in drie basisfiguren:
Een eerste figuur in de eerste maat na het overgansakkoord, bestaat uit drie zware
pulsen per tijd, de akkoorden [7-14], [7-34] en [7-26]. In de 2de, 4de en 5de maat van de
frase, zien we telkens groepjes van achtsten. Een contrasterende ritmische figuur zien
we in de 3de maat in 3/4, waar een gesyncopeerde hele noot met een legatoboog
verbonden is aan het groepje van drie achtsten (voorbeeld 31).
Muziekvoorbeeld 31: Scherzo uit de Dansen voor vier handen, eerste laag, p. 7.

56

Als we het ritme van deze eerste laag in een reeks vastleggen dan zien we dat deze reeks
driemaal wordt herhaald. Wel zijn er enkele kleine varianten vast te stellen (voorbeeld
32).
Muziekvoorbeeld 32: Scherzo uit de Dansen voor vier handen, ritmische reeks, schematisch.

Het totale aantal tellen is voor elke reeks steeds hetzelfde, 26 achtsten, maar de
verdeling ervan over de reeksen is verschillend. In de tweede variant wordt een
driekwartsmaat verdeeld over een maat van 2/4 en een toegevoegde maat van 1/4 aan
het einde van de reeks. In het derde systeem krijgen we een omwisseling tegenover het
eerste systeem; de volgorde wordt nu 3/4, 3/4, 3/8, 5/8, 3/4.
Ook het harmonische verloop van deze eerste laag kan in een reeks worden vastgelegd.
De akkoorden van deze reeks komen overeen met de akkoorden van het tweede thema
van de Introduzione: [7-14] [7-34] [7-26][7-9] [7-33] [7-35] [7-1] [6-21] en deze
akkoordenreeks wordt vier keer herhaald in eenzelfde tijdsspanne als de drie ritmische
reeksen. Dit is pure isometrie.
Een tweede contrasterende laag komen we tegen bij de inzet van piano I. Het
dolce -en cantabilekarakter van deze laag wordt verkregen door overgebonden en
gearpeggieerde akkoorden. Deze laag heeft iets etherisch en ze moet zeer zacht worden
gespeeld. De gebruikte maatsoorten zijn 3/4, 3/4 +3/8 en 9/8. Het maatgevoel is slechts
flauw aanwezig omdat akkoorden die op een zwakke tel zijn geplaatst, overgebonden
worden naar een sterke tel. Ook het veelvuldige pedaalgebruik werkt een onduidelijker
maatgevoel in de hand. Als we de duurwaarden van de akkoorden bekijken dan zien
waarden die variëren tussen drie achtsten en zeven achtsten (voorbeeld 33).

57

Muziekvoorbeeld 33: Scherzo uit de Dansen voor vier handen, tweede laag met legatokarakter, maten 1619.

Een derde laag ontplooit zich bij piano II. Dit gebeurt tegelijkertijd met de tweede laag
van piano I. Deze laag is eveneens uiterst zacht maar ze heeft in tegenstelling tot de
tweede laag een giocoso-karakter. De gebruikte maatsoorten zijn net zoals in de tweede
laag 3/4, 3/4+3/8 en 9/8, waarvan de metrische beleving echter totaal verschillend is.
Een verfijnde, luchtige beweging met accenten per twee achtsten en met veel staccato
geeft het geheel een opgewekt gevoel. Ook de groepjes van twee herhaalde noten
waarvan de eerste wordt beklemtoond, vormen een delicaat tegengewicht tegen de
tweede laag met legatokarakter. Deze uiterst ritmische beweging wordt tweemaal
herhaald (voorbeeld 34).
Muziekvoorbeeld 34: Scherzo uit de Dansen voor vier handen, derde laag,

Deze drie verschillende lagen met hun typische kenmerken worden in het A-deel
van het scherzo voortdurend met elkaar gecombineerd. De nieuwe combinaties
verschillen wel qua speelwijze, maar intern blijven de drie lagen hun harmonische en
ritmische eigenschappen behouden. De combinatie van twee lagen resulteert in een
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grote densiteit met acht-tot negentonige akkoorden. Zo krijgen we onder meer in de
toonverzamelingen: [8-23], [8-22], [7-35], [8-4], [9-7] en [7-9].
Het B-gedeelte kunnen we onderverdelen in twee sterk van elkaar te
onderscheiden secties. De eerste sectie, Subito meno mosso, leunt aan bij de
klankveldentechniek van de Introduzione. Van Hove speelt hier weer het spel van de
witte-zwarte pianotoetsen. De samenklank b-dis-e-fis-g [5-27] van piano II verwijst op
harmonisch vlak naar de tonaliteit van B-groot. De enge tessituur die we tot nu zijn
tegen gekomen in het A-gedeelte wordt enorm verbreed van Des’’ tot dis3. De brede lijn
en het grote orkestrale gebaar overheersen in deze sectie. Pianistisch speelplezier en
virtuositeit zijn daarbij belangrijke ingrediënten; polyritmiek, dissonanten vermengd
met consonanten en extreme dynamische eisen vormen hier samen één wervelende
beweging. Via een accelerando en crescendo keren we terug naar de gestiek van het Agedeelte. Con molto sentimento is de karakterbepaling van deze sectie (maten 62 tot 65).
De maatsoorten zijn 2/4 + 3/8, 2/4, 3/4 en 3/4+ 3/8 en we herkennen hier een
combinatie van het ritme van de eerste met de derde laag, maar deze keer ff gespeeld.
De versterkte gestiek, unisono bij de twee piano’s, ffff, staccato molto, pesante poco op
het ritme van de derde laag, leidt ons met een grote doelgerichtheid naar de A’-sectie.
In A’ krijgen we bij piano II een herneming van de ritmische en de harmonische reeksen
van de eerste laag uit het A-gedeelte, deze keer in een variant van 24 achtsten. Deze
ritmische reeks wordt tweemaal gespeeld. Piano I plaatst er als contrast het
cantabilethema van de tweede laag tegen. Dan volgt nog een coda waarin we
toonverzamelingen van de verschillende lagen in de vorm van achtstenbewegingen
herkennen (voorbeeld 35).
Muziekvoorbeeld 35: Dansen voor vier handen, pc sets als achtsten, p. 20.
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Op vlak van ritme en metrum moeten we ook hier vaststellen dat Van Hove zeer
gevarieerd te werk gaat. Hij houdt zich niet aan een vast metrum met een duidelijke
ritmische profilering. Onderlinge combineerbaarheid en onregelmatigheid worden de
norm. De gestiek van het moment met zijn directe ritmische beweging primeert en
verdringt het logische metrische verloop. Het resultaat is een complexe maar levendige
ritmische structuur.
Harmonische structuren, metrum en ritme zijn uiterst belangrijke muzikale
parameters maar ook het melodische aspect mag niet worden vergeten. Van een melodie
in de gebruikelijke betekenis van het woord, is in opus 23 geen sprake. Eigenlijk zouden
we deze dansen a-melodisch mogen noemen. Maar als we de melodische vormgeving
ruimer interpreteren, dan zien we dat bepaalde samenklanken, over een brede boog
genomen, toch een soort melodie gaan vormen. Laten we als voorbeeld de eerste
muzikale frase van piano II eens van dichtbij bekijken, (muziekvoorbeeld 31, maten 2
tot 6).
De eerste zin met de wisselende maatsoorten 3/4, 5/8, 3/4, 3/8 en 3/4 heeft als
basispuls de achtste noot. Als we deze eerste zin gewoon zouden doortellen in achtste
notenwaarden, dan ontplooit zich een vrij eenvoudige ritmische structuur waarvan de
muzikale verwerking ons naar een erg mechanistische speelwijze leidt. Voor de
interpretatie van deze eerste zin heeft Van Hove ons enkele gouden tips meegegeven.
Hij vraagt om het ritme van de losse akkoorden ‘lyrisch’ te spelen. Met andere woorden,
de retorische lijn van de muziek moet nauwkeurig worden gevolgd. De melodische
geste die niet direct identificeerbaar is, die eerder een fundamentele onderstroom vormt,
moet naar de oppervlakte worden gebracht. Zo opteert Van Hove voor een melodische
interpretatie van deze eerste zin. Om de onderliggende muzikale lijn bloot te kunnen
leggen is het nodig om deze eerste zin verder te analyseren.
We kunnen de twee eerste maten van deze zin als een aanloop naar de
gesyncopeerde vierde noot met portato-teken in maat 4 beschouwen. In maat 2, in 3/4,
vallen de pulsen per vierde tel maar in de volgende maat, in 5/8, krijgen we een
versnelling door de kortere pulsen van achtsten. Dit geeft een accelerando-gevoel dat
ons naar het gesyncopeerde akkoord c-d-e-f-g-a-bes, [7-35] leidt. Dit akkoord krijgt
door het gesuggereerde accelerando een bijzondere benadrukking, met daarbij ook nog
eens een duidelijke verlenging door het portatostreepje erboven. De set [7-35] wordt op
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die manier voor ons gevoel extra verlengd in tijd. De benadrukte syncope draagt ook
nog eens bij tot de realisatie van het delirando-karakter. Daarna wordt de spanning van
het akkoord [7-35] geneutraliseerd via de legatoboog van het akkoord naar de twee
groepjes met staccato-achtsten. Verdere ontspanning volgt dan nog in de laatste drie
pulsen per tijd in de 3/4-maat.
De manier van uitvoering die we in de eerste zin hebben beschreven, moet
natuurlijk worden aangehouden in de rest van het scherzo. Door groepen van akkoorden
samen te zetten ontstaan er melodische golven, die het scherzo zijn nodige drive en zijn
delirando-karakter verschaffen.
Van Hove noemt zichzelf een lyricus. Muziek is voor hem drager van expressie. Zijn
favoriete vorm blijft de zang-begeleidingstextuur die hem in staat stelt een verhaal te
vertellen. Hierin verschilt Van Hove duidelijk van Ligeti die een veel grotere
contrapuntist blijkt te zijn. De klankveldenstructuren met zuiver mechanische schriftuur
die ook Ligeti graag hanteert, worden door Van Hove omgebogen tot sfeerscheppende
structuren met een expressief karakter.
Ook in dit het scherzo toont Van Hove zich nog een postserialist door het opstellen van
reeksen voor metrum, samenklanken, ritme, dynamiek.
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5. Five Inventions opus 20

De partituur van de Five Inventions opus 20 voor piano solo werd door Van Hove zelf
lange tijd in de vergeetkast gestopt. In 1987 gaf het Lemmensinstituut te Leuven de
opdracht tot het componeren van dit werk maar bij de première liep het helemaal fout
door de vele missingen van de pianist. Ontgoocheld over deze gang van zaken wilde
Van Hove niets meer met het werk te maken hebben. Daardoor werden de inventies
nooit uitgegeven; slechts de autograaf is momenteel beschikbaar bij CeBeDem.
De Five Inventions dragen de volgende titels:
Introduction
Scherzo
Ballade
Lamento
Burlesque en Danza Pazza
Introduction, Scherzo en Ballade vormen een lange aaneengesloten beweging. Het
Lamento en de Burlesque zijn twee afzonderlijke bewegingen. Samen vormen de vijf
bewegingen een eenheid die men als een kleine suite met contrasterende karakters zou
kunnen omschrijven. Eenzelfde boogstructuur waren we ook al tegen gekomen in de
Vijf Preludiën opus 2.
De Five Inventions opus 20 vallen chronologisch gezien vóór de Dansen voor Vier
Handen opus 23. Maar eerder improvisatorisch van karakter worden er andere
esthetische eisen gesteld dan aan de zuiver constructieve composities, opus 11 en opus
23. Wel werden ze ook gecomponeerd volgens Fortes toonverzamelingen.
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Analyse

Invention I, Presto

Deze eerste inventie is zeer grillig gecomponeerd, vol onverwachte invallen waarbij de
expressie van het moment primeert. Een vijftal contrasterende secties kennen een
boogvormige opbouw: A-B-C-B’-A’. Door het meer improvisatorische karakter zijn
deze vijf verschillende secties echter niet duidelijk te onderscheiden.
A (maten 1-6) bestaat uit een strak metrisch klankveld van zestienden in 3/4-maat. De
regelmaat van dit klankveld wordt echter al vanaf de tweede maat doorbroken. Op
harmonisch vlak leidt de reine kwint es-bes het metrische klankveld in dat verder uit de
tonen es-f-ges-g-a-bes, [6-Z45] is opgebouwd. In deze set herkennen we een deel van de
lydische modus bes-as-ges es, [4-18]. Set [6- Z45] bestaat uit tweemaal eenzelfde
substructuur: es-f-ges en g-as-bes, beide samengesteld uit een hele toon en een halve
toon. Subset van [6-Z45] is es-f-g-a-bes, [5-Z18], een veel voorkomende set doorheen
de vijf inventies. Ook de in het oog springende reine kwint es-bes uit [6-Z45] zal in de
vijf inventies vaak als harmonische ondergrond worden gebruikt. Deze eerste sectie
eindigt via enharmonie van ges-fis op de reine kwint fis-cis; het tonale centrum situeert
zich nochtans rond es-bes (voorbeeld 36).
Muziekvoorbeeld 36: Five Inventions, opus 20, beginmaten van Invention 1 met pc set [6-Z45].

B Meno mosso (maten 7-32): hier gelden de grote en kleine secunde, samen met de
septiemakkoorden en hun inversie, gis-d-e-bes, [4-25] en eis-gis-b-dis,[4-27] als de
belangrijkste bouwstenen. Een vast herkenningspunt doorheen de inventies is het
arpeggio-motief gis-b-dis-eis, [4-27] (voorbeeld 37).
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Muziekvoorbeeld 37: Five Inventions, opus 20, Invention 1, arpeggio-motief, pc set [4-27], maat 28.

Deze sectie eindigt zeer zacht met secco-pulsen b-d-es, waarna er een maat rust wordt
toegevoegd.
C Intimo (maten 34-45): hier heerst rust en stilte, voornamelijk het hoge pianoregister
wordt benut. We herkennen er de sfeer van Messiaens Sommeil du jardin d’amour uit
zijn Turangalîla-symfonie. Deze intieme sfeer wordt door Van Hove gerealiseerd via
opgaande melodische lijnen cis-gis-d-e-b-es [6-Z40].
B’: Na deze ingetogen passage volgt er een teruggrijpen naar grotere grilligheid waarbij
B’ als een variant is van B kan worden gezien. Er wordt eenzelfde harmonisch materiaal
gebruikt maar op ritmisch vlak treden er varianten op.
A’ geeft eenzelfde werkwijze weer.
In de coda is een sterke afname van densiteit merkbaar. De hoofdtonen ervan zijn besas-ges-es, een subset van de aanvangsset [6-Z45]. Naar het einde toe dooft alles uit om
op de welluidende verminderde kwart cis-f te eindigen.
In de eerste Inventie kiest Van Hove voor consonanten zonder tonaal-functioneel
verband. Vanuit de settheorie wordt het mogelijk gemaakt om alles met alles te laten
samenklinken. Welluidendheid is hier een belangrijk streefdoel.

Invention II, Scherzo (Presto)

De tweede inventie, scherzo, vormt een continue versnellende beweging, aansluitend
aan de eerste inventie: 152 per vierde tel wordt nu opgedreven naar 160 per vierde in
een maatsoort van 1/4. Als scherzo staat deze inventie veraf van de gebruikelijke
scherzo’s in 3/4. We hebben hier te maken met een doorlopende stroom van klanken,
snel, hectisch, energiek, voortgedreven met een sterke drive, die echter gewrongen zit in
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het enge keurslijf van 1/4. Metrisch strak gecomponeerd, maar met accenten op de
zwakke tel, wordt de regelmaat voortdurend verstoord waardoor deze inventie ritmisch
moeilijk te vatten is. Spel en humor, twee basiskenmerken van het scherzo, worden door
Van Hove duidelijk behouden. Deze inventie is zeer Ligetiaans van concept en er wordt
meermaals gebruik gemaakt van repetitieve technieken zoals ‘phasing’. Inventie II zou
eerder als een toccata kunnen worden beschouwd, maar dan zonder het gebruikelijke
passagewerk; bij Van Hove blijft alles structureel stevig onderbouwd (voorbeeld 38).
Muziekvoorbeeld 38: Five Inventions, opus 20, Invention 2, Es-gevoel, maten 1-10.

Als structuur zouden we een brede variatievorm kunnen voorstellen met als
onderdelen: A-B-C-A’-B’met coda. We kunnen meerdere gelijkenissen vaststellen met
de eerste inventie, onder meer het gebruik van dezelfde set [6-Z40]. Voor ons
harmonisch gevoel circuleren we eveneens rond de pool es-bes,.nu wordt er wel de toon
des aan toegevoegd. Deze enharmonie des-cis kwamen we in de eerste inventie ook al
tegen.
A: na een openingsakkoord f-ges-es-g [4-2] bestaat deze sectie uit viermaal een dalende
zin met als beginnoten es-d-e-cis, de Bachconstellatie. Deze vier dalende zinnen zullen
doorheen de inventie als zelfstandige fases worden behandeld. De eerste fase op es heeft
als tegenmelodie c-b-bes-as-e-des [6-Z39]. De drie volgende zinnen verhouden zich als
transposities, T11, T1 en T10 van de es-frase.
B is veeleer melodisch gedacht. De drie lagenstructuur bestaat uit een tertsbeweging f-a,
ges-as in de bas, met als middenstem de e-fase uit de A-sectie met daaraan toegevoegd
een melodisch motief, draaiend rond de samenklank des-f.
C bestaat uit een samenvoeging van de verschillende es-d-e-cis-fases uit de A-sectie.
Een korte doorvoering, afgesloten met het melodische motief a-bes-es-g,[4-Z29] leidt
ons terug naar A’.
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A’ is ternair in 3/8-maat. Deze ternaire passage is een eenmalig doorbreken van het
strakke binaire 1/4 ritme. Dit deel is een groot polyritmisch tussenspel dat eindigt met
de cluster des-es-f-ges-c [5-16], herkenbaar uit de eerste inventie
B’ is een herneming van B maar deze keer met accenten op de tel in plaats van op de
zwakke tel.
Inventie II eindigt met een coda waarin de grondgedachten van de B-sectie met
grondtoon des worden hergebruikt maar deze keer in een brede, meer orkestrale gestiek.
Zowel op compositorisch als op pianistiek vlak is deze inventie complex en ze stelt
hoge eisen aan de uitvoerder.

Invention III, Ballade (Andantino)

Ook de derde inventie, Ballade, vormt een doorlopend geheel met de Introduction en
het Scherzo. Dit is een ietwat vreemde situatie omdat het andantino karakter van de
Ballade op bijna alle punten afwijkt van het heftige karakter van de twee vorige
inventies. Via klankveldtechnieken roept Van Hove hier een sfeer van stilte en meditatie
op. De klankvelden hebben geen constructieve functie maar eerder een beschrijvende;
het spelen met sfeer en met kleureffecten is hier van groter belang.
De structuur is tweeledig: een A-deel, heel sereen en intiem, wordt gevolgd door
een driftiger en grilliger B-deel. De vorm van de Ballade is gesloten doordat de kleine
terts cis-e van het begin terugkeert als eindakkoord.
A telt drie zinnen, telkens uitgebreider van vorm. Alle drie eindigen ze in de sfeer van d
klein. Opvallend in de eerste zin is de melodische boog e-gis-b-dis-eis-fis [6-Z40]. Deze
melodische boog wordt in de tweede zin uitgebreid tot de hoge a, met als tonen e-gis-bdis-eis-fis-a [7-Z36]. In de derde zin wordt er de donkere septiemkleur aan toegevoegd.
Het dalende melodische motief a-bes-fis-f [4-7] boven het liggend octaaf D-d heeft iets
weemoedigs.
Een korte transitie op basis van dit motief zal ons naar het B-gedeelte leiden. Dit deel is
veel grilliger. Punctuele staccato-akkoorden d-dis-eis-ais [4-16] en des-as-bes-d [4-Z15]
domineren haast volledig deze passage waarbij de sets in ongewijzigde vorm, als citaten
worden gebruik (voorbeeld 39).
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Muziekvoorbeeld 39: Five Inventions, opus 20, Invention 3, Ballade, pc sets [4-16] en [4-Z15], maten 26
tot en met 28.

Stilaan treedt er een verdichting van densiteit op om ons furioso al fine naar een
absoluut hoogtepunt te leiden. Een zeer beweeglijke ostinatobas, opgebouwd uit een
versmelting van de twee sets, [4-16] en [4-Z25], draagt de pulserende staccatoakkoorden van de rechterhand. Een grote climax wordt bereikt door brede
waaiervormige stijgende akkoordmelodieën in de rechterhand. De ondersteunende
ostinatobeweging in de bas wordt meer en meer gefragmenteerd. Via deze ‘éventails’
worden we naar een dramatisch hoogtepunt geleid. De harmonische ondergrond berust
hier op de toon cis.
Het septiemakkoord [4-27] met zijn inversies speelt in deze dramatische passage, naast
de beide eerder vernoemde sets [4-16] en [4-Z25], een grote rol.
Met een opvallend contrast leidt een korte coda van slechts twee maten ons van heftige
dramatiek naar een zeer zachte eindterts cis-e.

Invention IV, Lamento

Het sobere Lamento is zeer intiem. Breed aangehouden tonen met weinig beweging en
lange voorslagen zorgen voor een klagend karakter. Drie zinnen met elk een voor- en
nazin omvatten de gehele compositie. De structuur bestaat uit drie lagen: in de bas zien
we statische, liggende consonante sextakkoorden d-bes-f en cis-a-e. De middenstem
maakt een constante beweging van achtsten die doorheen het hele Lamento als een
rustige metrische onderlaag wordt volgehouden. De sopraan vult aan met flarden van
melodieën.
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Als samenstelling voor de twee eerste zinnen krijgen we bij de voorzin in de bas
de set [5-27], d-bes-f-g-a, terwijl de melodie uit es-cis-c [3-2] bestaat. Als totaalset voor
de voorzin resulteert dit in [8-22]. De nazin bestaat uit cis-a-e-bes-c [5-16] terwijl de
melodie uit de tonen g-fis bestaat. Als totaalset voor de nazin geeft dit de set [7-32]. Bij
de derde zin wordt de nazin uitgebreid met de chromatische dalende lijn g-fis-f-es-d.
Een coda, hoofdzakelijk opgebouwd uit kwint- en sextakkoorden, bevestigt het tonaal
rustige karakter van het Lamento. De reine kwint d-a versterkt als eindakkoord nog een
laatste keer de serene sfeer.
Met een minimum aan muzikale middelen heeft Van Hove dit subtiele Lamento
gecomponeerd. Elke noot telt en is overdacht; er staat geen noot teveel.

Invention V, Burlesque

In de Burlesque barst het geweld weer los. Drieledig van vorm bestaat de vijfde inventie
uit een toccata-achtig eerste deel, gevolgd door een Danza Pazza, een zotte, uitbundige
dans, om daarna terug te keren naar de eerste toccata-achtige schriftuur. Dit geeft ons de
bekende A-B-A vorm. Net zoals de tweede inventie is ook deze laatste inventie zeer
Ligetiaans van idee.
A omvat twee verschillende muzikale elementen: een eenstemmige wriemelende en
buitelende beweging van zestienden samengesteld uit dicht aan elkaar aansluitende
tonen. De basissets hierbij zijn gis-b-c-cis [4-4] en es-f-d-e [4-1]. Deze sets zullen we in
de loop van de vijfde inventie nog dikwijls tegenkomen. De totaalsets van deze
basissets zijn [8-3], [8-Z29] en [4-2]. Repetitief van schriftuur met
accentverschuivingen verwijst deze beweging van zestienden naar de tweede inventie,
het Scherzo. Als contrast met deze repetitieve passage volgt een meer polyfoon
tussenspel, gebaseerd op regelmatige pulsen per tel en met een chromatisch
circulatiomotief, dis-d-dis-e, als melodiefragment. De basissets in dit tussenspel zijn
[5-Z38] en [5-35], sets die ons al vertrouwd zijn geworden. Deze dubbele schriftuur van
buitelende zestienden en contrasterende meerstemmige elementen wordt in het A-deel
door middel van verschillende varianten herhaald. Ook verwijzingen naar andere
inventies komen we hier tegen, zo ondermeer het typische [4-Z15]-motief uit de
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Ballade. De muziek suggereert hier enigszins de tonaliteit cis mineur. Naar het einde
van het A-gedeelte wordt de intensiteit opgevoerd door middel van grotere sprongen,
een bredere tessituur en meer chromatiek. Via het voorbodemotief e-fis-a-bes [4-13]
wordt de Danza Pazza aangekondigd.
B, Danza Pazza: boven een vast begeleidingspatroon met harmonische kerntonen es-bes
ontvouwt zich een uitbundige scherzo-achtige melodie op basis van es-fis-a-bes-c-d, set
[6-15]. Vanuit een beginmotief c-bes-d, afgewisseld met figuren van herhaalde noten
worden we naar allerlei motieven uit de vorige vier inventies geleid. Zowel op
harmonisch als op ritmisch vlak is er een duidelijke relatie vast te stellen tussen de
Introduction, het Scherzo en de Burlesque. Ondermeer de set [5-Z18] en de allereerste
beginset [6-Z45] als ook de drukke, voortstuwende schriftuur zorgen voor herkenning.
A’: na de Danza Pazza wordt de toccata-achtige eerste beweging met buitelende
zestienden hernomen waarbij ook nog eens de sets [8-3], [8-Z29] en [4-2] aan de beurt
komen. Hiermee keren we terug naar het begin van de Burlesque.
Op tonaal vlak gaan we terug naar de samenklank, es-g-bes. Deze reine kwint met
toegevoegde terts is een herneming van de allereerste samenklank es-bes van de eerste
inventie. Hiermee is de cirkel gesloten.

Besluit

De Five Inventions opus 20 werden evenals de Sonatine opus 11 en de Dansen voor
Vier Handen opus 23 rond toonverzamelingen gecomponeerd. Toch is er een
opmerkelijk verschil bij de verwerking ervan. Bij het opus 11 en het opus 23 neemt Van
Hove de ‘tonige collectie’ als fundament voor de compositie. Uit een bepaalde
intervalsamenstelling bouwt hij een consistente, zelfstandige composities uit; denken
we maar aan de kwartenstapeling dis-gis-cis-fis [4-23] met al haar variaties en inversies
die in de Sonatine opus 11 als bouwsteen dient. In de Five Inventions opus 20 daar en
tegen worden de toonverzamelingen eerder als onveranderlijke motieven, als citaten
aangehaald. Ze dienen er als herkenningspunten om ons doorheen een complexe
schriftuur te loodsen; de toonverzamelingen als zuiver constructieve elementen worden
er naar een tweede plaats verdrongen. Het constructieve element zit er verscholen achter
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de retoriek van de tekst. In het opus 20 komen het expressieve en het improvisatorische
op de eerste plaats. Toch is ook hier het constructieve element nadrukkelijk aanwezig;
zo kunnen we onder meer vaststellen hoe Van Hove uit de allereerste set van de eerste
inventie, set [6-Z45], de onderliggende harmonische basis voor de vijf inventies filtert.
Deze set is evenzeer een eenheidsvormend element als de twaalftoonsreeks in de Vijf
Preludiën.
Daar waar in het opus 11 en het opus 23 klankvelden als nieuwe twintigsteeeuwse klanktechnieken worden verwerkt, worden klankvelden bij de Five Inventions
als sfeerscheppend middel aangewend. Ook opvallend bij de Five Inventions is Van
Hoves keuze voor consonante eindakkoorden. Het tonale element is in opus 20 zeer
prominent aanwezig en welluidendheid is er een belangrijk aspect.
Gelijklopend bij de opera 11, 20 en 23 is de behandeling van het ritme. Van Hove
opteert telkens voor een vrije ritmiek. Het regelmatige metrum wordt opzij geschoven.
Ritmische pulsen bepalen de muzikale taal.
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Conclusie: ‘Einheitliche und souveräne Kompositionstechnik?’

In de inleiding van dit werkstuk hebben we ons, samen met Jan Christiaens, de vraag
gesteld of composities voor piano soms een propedeusefunctie hebben waarbij allerlei
compositietechnieken op kleinere schaal kunnen worden uitgeprobeerd om dan later in
omvangrijkere composities te worden toegepast.47 Zo stellen we ons nu ook dezelfde
vraag bij Van Hove. Kunnen we zijn vroege pianocomposities, gecomponeerd tussen
1978 en 1988, als een voorbereiding zien voor de latere symfonische werken die
volgens Delaere een ‘einheitliche und souveräne Kompositionstechnik’ bezitten? 48
We zullen chronologisch te werk gaan om dit te overschouwen.
Bij de Vijf Preludiën opus 2 hebben we kunnen vaststellen dat het geheel van de
vijf preludes in de vorm van een kleine suite met contrasterende karakters werd gedacht.
Eenzelfde dodecafonische reeks dient als muzikale basis voor de vijf preludes. Op die
manier wordt er een eenheidsgevoel geschapen doorheen het hele opus 2. Bepaalde
intervallen dienen als bouwstenen waarmee Van Hove een preludium construeert, zo
ondermeer de sext en de secunde die als bouwstenen dienen. Structuur- en
eenheidsvormende elementen zijn hier nog in een premature vorm aanwezig.
In de Sonatine opus 11 vervult de ‘tonige collectie’ [4-23] een eenheidscheppende
rol. In een sterk organische schrijfstijl heeft Van Hove een stevige A-B-A-vorm kunnen
uitbouwen aan de hand van de kwartenstapeling dis-gis-cis-fis, die er de functie van
primair constructie-element heeft. Zelf bezit de Sonatine ook al een gesloten vorm
doordat de drie bewegingen in elkaar overgaan. Intern wordt deze drieledigheid nog
versterkt door de cyclische verbanden die er tussen het eerste en het derde deel bestaan.
Als resultaat krijgen we in het opus 11 een stevige formele geslotenheid op basis van de
hierboven vernoemde eenheidscheppende elementen.
De Five Inventions opus 20 laten ons een meer improvisatorische schrijfstijl zien.
Ook hier werkt Van Hove met toonverzamelingen, maar hun functie is minder
eenheidscheppend dan bij de Sonatine, ze dienen in het opus 20 eerder als citaten en als
herkenningselementen. Door de pc set [6-Z45] wordt even wel een onderliggend
47

Jan Cfristiaens, Piano music as expeimental field, in Flemish Piano Music since 1950, red Mark
Delaere en Joris Compeers, p. 7.
48
Mark Delaere, Luc Van Hove. M.G.G. IX, 1994, p. 400.
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eenheidscheppend harmonisch gevoel gecreëerd dat op de consonante kwint es-bes
berust en dat doorheen de vijf inventies voortdurend terugkeert. De uiterlijke vorm kan
ook weer, net zoals bij de Vijf Preludiën opus 2, als een suite met contrasterende delen
worden gezien waarbij de drie eerste inventies, Introduction, Scherzo en Ballade een
doorlopend geheel vormen. Het Lamento en de Burlesque zijn twee afzonderlijke delen.
De Dansen voor vier handen opus 23 is een compositie met grootse allure. Van
Hove beschouwt deze dansen als een compacte kleine symfonie met een gesloten vorm
waarbij de toonverzameling [8-16] als verbindingselement tussen de verschillende
bewegingen fungeert. Ook hier weer cyclische verbanden tussen de verschillende delen
van het werk, waardoor de gesloten vorm wordt geaccentueerd. De tweede beweging,
het Scherzo, bezit een uiterst complexe meerlagige schrijfstijl met sterk ritmische inslag.
Dit scherzo verraadt al de sterke persoonlijke zeggingskracht die uit Van Hoves latere
symfonische werken spreekt; het kan als een voorbode worden gezien voor ondermeer
zijn Tweede Symfonie die een toonbeeld is van een organische eenheidsstijl.
Bezitten deze werken al een grote, superieure zeggingskracht, laten ze ons al een
‘souveräne Kompositionstechnik’ zien?
Laat het ons zo stellen dat in deze vroege werken voor piano een duidelijke
muzikale ontwikkeling merkbaar is. Van een meer dan behoorlijk jeugdwerk, de Vijf
Preludiën opus 2 waarin al bepaalde latere basiskenmerken aanwezig zijn, evolueren we
via de vernieuwende en eigenzinnige Sonatine opus 11 naar een sterke partituur voor
twee piano’s, de Dansen voor vier handen opus 23. Uit dit werk spreekt een grote
volwassen kracht en zelfstandigheid. De kwaliteiten van de Five Inventions opus 20
liggen op een ander vlak, hier worden andere esthetische eisen gesteld. Niet zozeer
kracht en vernieuwende stijlelementen zijn hier van belang maar wel expressiviteit.
De vroege composities voor klavier van Van Hove, in het bijzonder de Five
Inventions opus 20, verdienen het om beter toegankelijk te worden voor een breder
publiek.
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