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Abstract

Dit onderzoek tracht een stap te vormen in het ontwikkelen van een 

methode om etnische muziek te beschrijven op computationele 

wijze waarbij de klank als fysisch signaal geanalyseerd wordt. Deze 

methode kan bestaande etnomusicologische onderzoeksmethodes 

verrijken maar biedt ook artistieke opportuniteiten. De aangeleverde 

muziek-inhoudelijke beschrijvingen kunnen immers enerzijds een 

nieuwe kijk op de eigenheid van etnische muziek opleveren en 

anderzijds een inspiratiebron vormen voor compositorisch idioom. 

 

1 Inleiding 
Etnische muziek vormt een belangrijk  aandeel  binnen het culturele erfgoed.  Sedert  

meer dan 100 jaar worden via musicologisch veldwerk geluidsopnames gemaakt die 

doorgaans bewaard worden op de originele geluidsdragers in musea.  Sinds enkele 

jaren  wordt  steeds  meer  aandacht  besteed  aan  duurzame bewaring  en  verbeterde 

toegankelijkheid van deze archieven door de collecties te digitaliseren. Om tot een 

werkelijk verbeterde toegankelijkheid te komen, is het echter nodig om doorzoekbare 

metadata  en  muzikale  beschrijvingen  aan  te  bieden.  Een  belangrijke  stap  is 

signaalanalyse  waarbij  via  Music  Information  Retrieval  (MIR)  technieken  het 

audiosignaal  erg  precies  kan  geanalyseerd  worden.  Het  biedt  bovendien  de 

mogelijkheid  een  kader  te  creëren om etnische  muzikale  beschrijvingen  minder  te 

verbinden met begrippen en concepten uit de Westerse muziektheorie.

 

Echter  blijkt  dat  het  onderzoeken van digitaal  auditief  materiaal  niet  zo evident  is. 

Klankanalyse kan via signaalanalyse erg precies worden uitgevoerd, maar de data die 

eruit voortkomen zijn niet altijd even makkelijk te interpreteren. De grote voordelen 

tegenover het menselijk gehoor, wat transcriptie en annotatie betreft, zijn tweeledig: 

precisie en automatisering. Voor grote collecties onontbeerlijke troeven. De gebruikte 

techniek valt onder MIR, een methode om geautomatiseerd kenmerken uit muziek te 

halen.  Met  de  gigantische  hoeveelheden  muziek  die  tegenwoordig  online  terug  te 

vinden zijn, kan dergelijke zoekopdracht de luisteraar op paden brengen die hij niet  

kende, of op het juiste moment het juiste lied te bezorgen. 
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Doorheen de geschiedenis werden kunstenaars vaak aangetrokken tot niet-westerse 

culturele elementen. Eclectisch zoekend verrijkten componisten zoals Mozart, Dvořák, 

Kodály,  Bartók,  Stravinsky,  Ligeti,  Reich… het  muzikaal  palet  van hun toontaal  met 

ritmes, melodieën en timbres.

De  huidige,  door  digitalisering,  verhoogde  toegankelijkheid  tot  auditief  materiaal, 

speelt in de kaart van de mogelijkheden van de hedendaagse componist, uitmondend 

in  multi-  en  interculturele  trends:  elementen  uit  andere  culturen  worden 

geïmplementeerd, geïntegreerd, gecombineerd of zelfs gesynthetiseerd tot een nieuwe 

toontaal. De muzikale parameters en technieken die daarvoor in aanmerking komen 

zijn  uitgebreid:  toonsystemen,  ritmische  systemen,  timbre,  citaten,  semantische 

elementen,  instrumentatie…  Daarenboven  zorgen  de  digitale  mogelijkheden  van 

geluidsbewerking  en  montage  voor  een  waaier  aan  opportuniteiten  om  muzikale 

toontalen te ontginnen.

Het eigen artistieke luik van het onderzoek zal via uiteenlopende composities trachten 

de verschillende  mogelijkheden tot stijlvermenging af  te  toetsen;  soms expliciet  en 

confronterend, dan weer onopvallend en versmolten, om te leiden tot een (eigen)/

(zinnige) toontaal als componist. 

 

2 Probleemstelling
MIR  biedt  een  innovatieve  mogelijkheid  om  klank  te  analyseren,  de  data  die  het 

oplevert dient grondig geanalyseerd en bestudeerd te worden vooraleer daaruit  een 

zinvolle interpretatie kan voortvloeien. Dit vormt op zich reeds een grote moeilijkheid; 

onvolledig of fout interpreteren van data leidt tot misleidende of foute beschrijvingen. 

Als de veelbelovende aanpak van MIR losgelaten wordt op niet-westerse muziek, dan 

wordt  op  eenzelfde  manier  data  gegenereerd,  maar  de  grote  moeilijkheid  is  dan 

interpretatie. Traditionele etnomusicologie beschreef zijn onderzoeksobject altijd met 

een  heel  erg  westerse  bril:  het  muziektheoretisch  kader  dat  in  Europa  gedurende 

eeuwen  evolueerde  en  vorm  kreeg,  werd  eveneens  gehanteerd  om  niet-westerse 

muzikale  expressie  te  beschrijven.  Begrippen  en  theorieën  die  de  eigenheid  van 

etnische muziek niet konden vatten, maar waarvoor geen alternatief werd gevonden 

om preciezer te werk te gaan. De veelal orale culturen en hun diversiteit vielen niet te 

vangen met éénzelfde westerse muziektheorie. Ondanks vele pogingen om traditionele 

muziek toch precies genoeg te beschrijven werd zelden afgeweken van het Europese 

muzikale denken.  Bvb bleven de gevestigde twaalf  toonhoogteklasses de referentie, 

met hooguit een melding van afwijking, maar nooit met de idee om het concept van de 

twaalf toonhoogteklasses op de helling te zetten. Op metrisch vlak werd uitgegaan van 

het westerse divisieve denken waarbij een compositie een vorm bevat, met melodie, 

die bestaat uit maten en verdeelbaar is in tellen. De praktijk toont echter dat etnische 

muziek vaak additief georganiseerd is; niet vanuit de grootste eenheid onderverdelen, 

maar vanuit de kleinste cel, de tel, een ostinato op te bouwen. Over timbre kan men 

opmerken dat geheel anders wordt omgegaan met kleuren en betekenissen. Enerzijds 

is  het  Westers  begrippenkader  ivm  timbre  behoorlijk  beperkt  waarbij  snel  wordt 

overgeschakeld naar beschrijvende adjectieven. Etnische muziek heeft doorgaans een 

minder complexe harmonische structuur waardoor minieme timbre verschillen veel 
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belangrijker worden. Het anders omgaan met harmonie laat tevens de mogelijkheid 

om een erg diverse intervalorganisatie te hanteren. 

Gelijktijdig met het wetenschappelijke onderzoeksgedeelte, evolueert het artistieke luik 

dat  onderzoekt  wat  de  mogelijkheden  zijn  om  tot  symbiose  te  komen.  Enerzijds 

stimuleert de voortdurende onderdompeling in Afrikaanse muziek de creativiteit  en 

reikt het timbres, ritmes en vormen aan die waardevol kunnen zijn in het zoeken naar 

een  innovatief  klankidioom,  anderzijds  is  het  compositieproces  een  alternatieve 

manier om met muzikale parameters om te gaan waardoor je als onderzoeker ook tot 

een andere manier van kijken en luisteren kan komen. 

 

3 Historische plaatsing
Afrikaanse  muziek  werd  jarenlang  verguisd  door  Europese  onderzoekers.  Een 

belangrijke  reden  hiertoe  is  dat  muziek  steevast  samenging  met  dans  en  ritueel, 

hetgeen  niet  te  verenigen  was  voor  een  missionerend  ingesteld  Europa  dat  het 

Christendom  wenste  te  verspreiden.  Een  extreem  voorbeeld  noteren  we  bij  Peter 

Laurent de Lucques die over Afrikaanse dans in 1705 schreef: “Er kunnen zeker zaken 

neergeschreven worden over dans, dans die steeds weer obsceen is. Maar ik wil daar 

niet over praten. De pen van een religieus man weigert dergelijke zaken op papier te  

zetten.” Livingstone liet tijdens zijn vele expedities in Congo zelfs enkele instrumenten 

vernietigen  en  Schweinfurth  beschreef  Afrikaanse  muziek  als  het  lawaai  van 

dolgeworden katten. Stilaan kwam er ommekeer, allereerst in de plastische kunsten, 

waar  bvb  de  Afrikaanse  gestileerde  maskers  letterlijk  werden  overgenomen  bij 

kubistische  kunstenaars  zoals  bvb  Picasso  die  op  overtuigende  manier  ‘Les 

demoiselles  d’  Avignon’  schilderde.  Muziek  werd  vanaf  eind  19e eeuw  werkelijk 

onderzocht,  eerst  onder  de  noemer  comparatieve  musicologie,  waarbij  vooral  het 

cultuurvergelijkende aspect essentieel was en na WOII, onder toedoen van Jaap Kunst,  

onder de neutralere noemer etnomusicologie waarbij  vooral de  "social  and cultural 

aspects of music and dance in local and global contexts" werden bestudeerd.  In de 

jaren  1950-1970  werd  aanzienlijk  wat  veldwerk  verricht  doorheen  het  Afrikaanse 

continent. Het opgenomen materiaal werd onderzocht en werd gehanteerd om een 

systematiek uit te werken bij Alan Lomax bvb voor de menselijke zang. Bruno Nettl 

claimt terecht dat etnomusicologie steeds weer een westers kijken naar en beschrijven 

van niet-westerse muzikale expressie is. In 2007 lanceert George Tzanetakis de term 

Computational  Ethnomusicologie  en  zet  daarmee  een  nieuwe  trend  in 

onderzoeksmethodologie  om  niet-westerse  muziek  te  bestuderen  waarbij 

signaalanalyse de westerse kijk moet minimaliseren. 

 

4 Methodologie
Om niet-westerse  muziek  te  analyseren  en om afstand  te  kunnen  nemen van het 

westers muziektheoretisch kader,  moet  er  enerzijds geopteerd worden voor  een zo 

objectief mogelijke meting en anderzijds gewaakt worden over de interpretatie die we 

slechts vanuit  ons eigen kennis kunnen uitvoeren. Deze waakzaamheid om niet  te 

vervallen in een westerse denkpiste is niet evident. Het blijft een steeds in vraag stellen 
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van de genomen beslissingen richting interpretatie. De uitkomst hoeft niet dadelijk een 

nieuwe of alternatieve muziektheorie te zijn voor etnische muziek, maar kan hopelijk 

een aanzet vormen om deze muziek correcter te omschrijven en begrijpen. De keuze 

van analysemethode is op zich geen groot vraagstuk: MIR biedt informatie over het 

fysieke signaal; welke frequenties aanwezig zijn en hoe ze evolueren in de tijd. Grootste 

problematiek is het optimaliseren van deze algoritmes, want het kluwen dat klank heet, 

is  een uiterst boeiend maar complex  gegeven. Zeker  bij  polyfone muziek wordt  de  

versmelting van alle tonen en timbres overheen de tijd zodanig complex dat ook hierin 

een bijzondere uitdaging te vinden is. 

Praktisch werd  geopteerd  voor  een  multidisciplinaire  aanpak  waarbij  enerzijds  een 

musicoloog/componist en anderzijds een computeringenieur hun aandeel vervullen in 

het  onderzoek.  Samen legden zij  de  basis  van TARSOS,  een platform voor  audio-

analyse  dat  een  minutieuze  precisie  in  klankanalyse  nastreeft.  De  software  is  vrij 

beschikbaar op http://tarsos.0110.be en wordt uitvoerig besproken in het artikel over 

het onderzoek van Joren Six.

 

5 De collectie
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (KMMA) heeft een belangrijke 

audiocollectie  opgebouwd  doorheen  de  twintigste  eeuw.  Het  verzamelen  van 

geluidsdocumenten  startte  in  1911  met  voornamelijk  opnames  uit  Centraal-Afrika, 

maar werd sindsdien uitgebreid met traditionele en volksmuziek uit de hele wereld op 

erg diverse – en soms intussen historische – geluidsdragers zoals wasrollen, Sonofil-

draadopnamen,  magneetband,  vinylplaat,  audiocassettes,  DAT  of  cd.  De  collectie 

omvat  ongeveer  5.000  uren  aan  muziekopnamen,  waarvan  het  gedeelte  Afrika 

ongeveer  2.550  uren  omvat.  DEKKMMA  (Digitalisatie  van  het  Etnomusicologisch 

Klankarchief  van het  Koninklijk  Museum voor  Midden-Afrika)  was het  eerste  grote 

digitaliseringsproject  van  het  KMMA  en  beoogde  de  digitalisering  van  het  hele 

klankarchief. De audio werd gedigitaliseerd volgens standaarden voorgeschreven door 

de  International  Association  of  Sound  and  Audiovisual  Archives  (IASA)  en  wordt 

bewaard  op  een  RAID5E  systeem  waarbij  de  harde  schijven  beschermd  zijn  en 

gegevens opnieuw kunnen worden samengesteld in geval een schijf defect raakt. 

Naast de digitalisering van de klank, dienden ook de metadata (de beschrijving van de 

audio)  gedigitaliseerd te  worden.  Daartoe werd een databank en invoerprogramma 

ontworpen. Voor het ontwerp werd vertrokken van de structuur en de semantiek van de 

aanwezige traditionele papieren steekkaarten. Het grote voordeel van een ‘databank op 

maat’ is dat het beter afgestemd is op specifieke noden: snellere invoer van en toegang 

tot de gegevens, controle op onderhoud en consistentie van de databank, mogelijkheid 

tot meertaligheid, de creatie van specifieke etnische beschrijvingsvelden en invoer van 

aanpassingen voor ondersteuning van musicologisch onderzoek. Het ontwikkelen van 

een  website  verhoogde  de  toegankelijkheid  tot  het  archief 

(http://music.africamuseum.be).  Niet  alleen (fragmenten)  audio  en (alle)  metadata 

zijn langs die weg beschikbaar, maar ook de nodige contextuele informatie om het 

archiefmateriaal te voorzien van een cultureel kader.
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Digitalisering leidt tot een verhoogde toegankelijkheid tot muziek voor de gebruiker, 

die  snel  en  eenvoudig  zijn  keuze  moet  kunnen terugvinden.  Daartoe  kan  flexibele 

bevraging een oplossing bieden.  Een flexibel zoeksysteem impliceert  dat  niet enkel  

naar resultaten gezocht wordt die exact beantwoorden aan de zoekcriteria, maar ook 

naar  resultaten  die  bij  benadering  beantwoorden  aan  de  vraagstelling,  wat  in  het 

bijzonder  nuttig  is  indien  er  geen  enkel  resultaat  exact  voldoet  aan  alle  criteria. 

Bovendien moeten niet alle criteria scherp gedefinieerd zijn, maar is er bij het opgeven 

van de zoekcriteria enige flexibiliteit toegestaan (bijvoorbeeld dichter aanleunend bij de 

natuurlijke taal).Voor het KMMA werd een methode ontwikkeld waarmee je het archief 

kan doorzoeken op basis van instrumentarium. Hierbij  wordt er in het klankarchief 

gezocht  naar  opnames  met  een  gelijkaardig  klinkend  instrumentarium,  rekening 

houdend  met  het  feit  dat  sommige  instrumenten  sterk  op  elkaar  gelijken.  Bij  het 

onderhoud van een digitaal klankarchief is enige omzichtigheid geboden. Summier en 

in een niet-exhaustieve opsomming, dient nauwlettend gelet op 1) de duurzaamheid 

van  de  digitale  drager  (zogenaamde  ‘digitale  broosheid’),  2)  de  connectie  tussen 

digitale metadata en audio, 3) de bewaring van de beschrijving van de keuzes van het 

(doorgevoerde of  geplande) digitaliseringsproces  (zogenaamde ‘preservation of  the 

preservation’),  4)  de  leesbaarheid  van  gekozen  digitale  formaten,  5)  de 

uitwisselbaarheid van de gegevens van de databank (belang van exportmogelijkheden 

van gegevens  via  een gestandaardiseerd formaat,  daar  steeds meer  databases  van 

verschillende musea gekoppeld zullen worden tot grote online databanken). Hiermee 

is  ook de uitwisselbaarheid  met  andere  archieven op langere  termijn  verzekerd en 

wordt de ontsluiting van het eigen archief bevorderd. 

 

6 Music Information Retrieval
Dankzij  het  Music  Information  Retrieval-onderzoek  wordt  het  mogelijk  om  naar 

muziek te zoeken op basis van muzikale inhouden. Met MIR wordt immers bedoeld: 

geavanceerde technologie om, via analyse van klank en partituur, muzikale kenmerken 

te  ontginnen,  zodanig  dat  specifieke  muziekbeschrijvingen,  inhoudsgebaseerde 

muziekzoeksystemen  en  vernieuwend  musicologisch  onderzoek  ontwikkeld  en 

gestimuleerd worden. MIR levert een methodische en alternatieve kijk op audio op en 

kan grosso modo op drie niveaus plaatsvinden: 
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1)  Analyse  van  het  fysieke  klanksignaal,  mogelijk  door  analyse  van  digitale 

audio. Immers, muziek in analoge vorm met zijn continue signaal en daardoor 

aan subjectievere  normen onderworpen beschrijving,  wordt  na digitalisering 

discreet en daardoor meetbaar op microniveau, hetgeen (beperkte) menselijke 

auditieve analyses sterk verrijkt, zowel kwantitatief als kwalitatief.

2)  Analyse  op  symbolisch/semantisch  niveau,  waarbij  de  digitale  partituur 

statistisch geanalyseerd wordt.

3) Analyse op contextueel niveau, bijvoorbeeld door web-tagging, een methode 

waarbij  muziekbeschrijvingen  aangeleverd  worden  door  het  kwantitatief 

verzamelen van webdata. 

Het  merendeel van de MIR toepassingen richt zich op commerciële muziekgenres,  

met  als  gevolg  dat  de  bestaande  toepassingen  zelden  geschikte  beschrijvingen 

aanleveren  voor  niet-commerciële  muziek.  Enerzijds  is  de  software  immers 

geoptimaliseerd voor specifieke genres, anderzijds vraagt etnische muziek om geheel 

andersoortige beschrijvingen van klankkenmerken die niet zomaar te vatten zijn in het 

klassieke muziekjargon. Het gevaar van een dergelijke gesloten keten bestaat er in dat 

mensen die zoeken naar muziek altijd terechtkomen bij Westerse commerciële muziek 

en dat  niet-commerciële muziek minder  snel  teruggevonden wordt.  MIR-onderzoek 

kan  geleverd  worden  op  alle  muzikale  parameters  zoals  toonhoogte,  toonladders, 

timbre, tempo en ritmische patronen. Voor het DEKKMMA project werden voor elk van 

de duizenden geluidsopnames van het KMMA archief muzikale gegevens automatisch 

geëxtraheerd en vervolgens verwerkt tot concrete datasets en een grafische weergave. 

De unieke precisie van de muzikale data toont kenmerken van etnische muziek die 

vroeger erg moeilijk te meten waren. De databank kan nu doorzocht worden op een 

manier die voorheen niet mogelijk was, namelijk op basis van muzikale inhouden. Het 

broze  etnisch-culturele  erfgoed  kan  op  die  manier  meer  bekendheid  en 

toegankelijkheid krijgen. MIR opent bovendien enorme mogelijkheden voor innovatief 

musicologisch onderzoek.

 

7 Artistieke toepassing
Gedurende de eerste jaren van het onderzoek werden enkele projecten gelanceerd. Con 

Golese voor tape en zang vormt een confrontatie tussen gesamplede fragmenten van 

het KMMA archief en westerse zang. De verhouding van de twee partijen lijkt soms 

een versmelting waarbij de luisteraar nauwelijks verschillen waarneemt tussen tape en 

uitvoerder,  maar  zoekt  ook  andere  uitersten  op  waarbij  de  confrontatie  een  ware 

oppositie en strijd is van stemmen en zangstijlen. De meeste samples werden digitaal 

bewerkt en vervormd waardoor een gevoel van vervreemding ontstaat, van onaards 

gegrol tot een idyllisch zwevend klanktapijt. In een tweede versie van Con Golese werd 

een technisch aspect toegevoegd waarbij de zangeres draadloze sensoren aan de hand 

heeft, waarmee ze de effecten en het volume van de tape kan aansturen. Het zorgt 

voor een intiemere en flexibelere setting daar de tape doorheen elke uitvoering toch 

anders klinkt op basis van de bewegingen van de zangeres.
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Na  Con  Golese  werd  de  gebruikte  technologie  ook  afzonderlijk  verwerkt  in  EME, 

Embodied Music waarbij gebruikers met de sensoren aan de polsen extra muzikale  

lijnen (percussie, melodie, bas) konden toevoegen aan de basistape.

 

In Nelumbo, Lelie, werden 4 scènes ontwikkeld waarbij de muziek de projectie is van 

een  lelie  doorheen  de  seizoenen.  Winter,  met  een  ijzig  kalm wateroppervlak  waar 

hooguit  een rimpeling de waterlijn  breekt;  lente,  een knop die  oprijst  uit  de diepe 

wateren en gespannen wacht tot; zomer, deze uiteindelijk krachtig openbreekt. Na het 

verdwijnen van de bloem, zakt alles stilaan weer weg onder het wateroppervlak, herfst. 

De setting bestond uit 2 sopranen en een danseres voorzien van sensoren. Al dansend 

kon zij  in  realtime de zang aanpassen door  een terts-  en of  kwinttoevoeging.  Het 

tweestemmig stuk kon dus uitgroeien tot een zesstemmig stuk in parallelle stemmen. 

De parallelle verdubbelingen zijn een duidelijke verwijzing naar de typische Afrikaanse 

harmonisatie  waarbij  geen  contrapuntische  lijnen worden uitgewerkt,  maar  waarbij 

terts-, kwart- en kwintverdubbelingen gebruikt worden. Dergelijk parallel verdubbelen is 

een gevolg van het gebruik van toontalen waarbij een ander interval voor een andere 

betekenis  zorgt.  Contrapuntische  melos  zou  dus  de  betekenis  in  de  verschillende 

stemmen veranderen. 
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Traces  from Tracey hanteert  een mobiele  compositievorm waarbij  de bezetting,  die 

willekeurig  is,  doorheen fragmenten  partituur  laveert  op  zoek naar  samenspel.  De 

bedoeling  is  dat  iedereen  die  de  ruimte  binnenkomt,  kan/moet  participeren  in  de 

uitvoering. Er is geen publiek, er is geen traditionele ‘westerse’ spanningsverhouding 

tussen podium en zaal. Iedereen vormt een deel van de performers. Het idee berust op 

het muzikale gebeuren in Afrikaanse context waarbij er geen publiek is, maar waarbij  

iedereen  deel  uitmaakt  van  de  uitvoering.  Muziek  vanuit  een  sociale  cohesie.  De 

muzikale ideeën op de partituur zijn verwerkingen afgeleid van typische Afrikaanse 

muzikale groepsessies. Veel percussie in een ostinate herhaling die uiteengerafeld is in 

verschillende partijen, met daarboven erupties van melodische of ritmische aard. Het 

klankspektakel is een soort performance waarbij bezoekers in en uit de zaal kunnen 

gaan, iedereen neemt deel voor de periode die hij wenst deel te nemen. Iedereen zal  

ook door zijn /haar eigen achtergrond een andere inbreng hebben in het geheel. Er is  

geen individualisme in de rol van solist, maar iedereen heeft wel een eigen individuele 

rol door de mobiele partituurvorm waarbinnen het stuk evolueert.  

 

8 Bevindingen
Vermenging van stijlen en culturen brengt ook vragen met zich mee; kunnen/mogen 

stijlen  en  culturen  vermengd  worden  zonder  hun  eigenheid  en  authenticiteit  te 

verliezen, zijn er (moeten er?/mogen er?) bepaalde regels vastgelegd worden, wat zijn 

voor de componist de nieuwe muzikale mogelijkheden door de digitale wereld? Leidt 

interculturele vermenging tot vervaging van decennia lang gegroeide culturen of brengt 

het net redding voor kwetsbare orale tradities? Leidt vermenging tot verminking? Al 

deze  onderzoeksvragen  staan  centraal  in  een  onderzoek  dat  de  muzikale 

mogelijkheden  en onmogelijkheden  van interculturatie  door  huidige  digitale  media 

bestudeert. 

Het onderzoek dat ik wil voeren is enerzijds een theoretisch-filosofische benadering en 

anderzijds  een  praktisch-compositorische  realisatie  van  de  mogelijkheden  en 

onmogelijkheden van integratie  van verschillende  muziekculturen.  Hoe kan muziek 

van verschillende culturen samengebracht worden zonder één van beide conceptuele 

denkkaders  oneer  aan  te  doen,  en  tegelijk  toch  hoge  artistieke  en  hedendaagse 

esthetische  normen te  hanteren die  het  uiteindelijke  kunstwerk  een esthetische  en 

inhoudelijke meerwaarde geven. 
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