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THE ART OF AUDIO SCIENCE

Menno van der Veen noemt zichzelf een ontwikkelaar en onderzoeker. Bij voorkeur kijkt hij achter grenzen om te ontdekken wat
zich daar afspeelt, vervolgens ontwikkelt hij audiotransformatoren en buizenversterkers om zijn ontdekkingen mee te kunnen delen.
Inmiddels heeft hij de nodige publicaties op zijn naam staan, waarvan wat hem betreft het laatste boek tot nu toe ook meteen zijn
belangrijkste is. In dat boek High-End, deel 2 vindt een diepere integratie plaats van techniek, filosofie en het doorleefde menszijn. Vrij en zelfstandig werkt hij in zijn eigen ingenieursbureau en voert alleen opdrachten uit van: Menno van der Veen.
Een aparte tak van het bureau is de Tubesociety, een opleiding voor enthousiaste elektronicaliefhebbers, waarin hij zijn vakkennis
overbrengt omtrent het bouwen van buizenversterkers. Daarin verleent hij toegang tot zijn kennis vanuit de overtuiging dat nou
juist dat rendement oplevert. Voor hem is het verschil tussen wetenschap en kunst alleen dat wetenschap zich bezig houdt met
het objectieve en kunst met het subjectieve. Het gaat immers over de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt, weliswaar is
deze onmeetbaar maar wel voor iedereen zichtbaar. In zijn hart voelt hij zich kunstenaar, hoewel velen hem als een technicus
ofwel een mix van beide beschouwen. Wat mij betreft is Menno van der Veen, hoe moeilijk te doorgronden en technisch wij
zijn verhaal ook mogen vinden, iemand die het niet ontbreekt aan passie en bevlogenheid, en dus terecht een kunstenaar.
Vanzelfsprekend vond hij dat de kunst van Slava Shevelenko voor dit onderwerp bestond uit aquarellen, transparant en in de
gelaagdheid inzichtelijk. Slava Shevelenko is een kunstenaar die altijd reageert op een door hem verkozen onderwerp of op
een onderwerp dat zich voordoet. Hij voelde zich meteen thuis in het verhaal van Menno en bij het thema ‘waarneming’.
Op zijn karakteristieke wijze reageert hij met zijn werken op het thema geluid met stilte ofwel het fenomeen stilte. Want
immers in het contrast of de tegenstelling wordt zo’n gegeven duidelijk. De manier waarop Menno het onderwerp behandelde
beviel hem, omdat hij er mee bezig is vanuit het standpunt van een kunstenaar.
Slava Shevelenko is samen met zijn vrouw Marta Volkova, ook kunstenares, sinds 1991 in Nederland. Gevlucht vanuit Sint Petersburg
vanwege het onvrije klimaat. Sinds 1996 is hij Nederlander en beschouwt zich als zodanig maar dan wel met een extra culturele
bagage die meekomt uit zijn verleden. Blij met de vrijheid in ons land hebben zij het culturele klimaat uit hun eigen land ernstig
gemist. In Nederland wordt veel gepraat over de kunst, maar het gaat zelden over de inhoud ervan. Hij merkt het ook aan de
mogelijkheden om een publiek, en dus een galerie te vinden. Dat lukt hen beiden veel beter in het buitenland, vooral in Duitsland,
waar de culturele bagage ook veel zwaarder is. Hij is dan ook blij verrast met de mogelijkheid die Qua Art-Qua Science hem biedt.
Zijn onderwerpen gaan bij voorkeur over de verhouding tussen mensen onderling en tussen de mens en de maatschappij. En hoewel het soms lijkt alsof er een politieke lading in schuilt, gaat het altijd over menselijke relaties. Met het onderwerp stilte is hij
al veel langer bezig, hij maakte een hele serie aquarellen naar aanleiding van de woorden van Bob Dylan: “stilte maakt de meeste
mensen bang”, en die serie viel meteen op z’n plek toen hij de vraag kreeg om kompaan te worden van Menno van der Veen, een
man die zo gepassioneerd bezig is met geluid.
Als werkgroep zijn wij dankbaar zo’n bijzonder duo aan u voor te mogen stellen.
Martha J. Haveman
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Menno van der Veen calls himself a developer and a researcher. He has a partiality for looking behind boundaries to discover what
goes on there, and subsequently develops audio transformers and tube amplifiers to make his discoveries known. By now he has
several publications to his name, the latest of which he considers to be the most important so far. This book, High-End (part 2),
deals with a further integration of technique, philosophy and an intensely lived existence.
Free and independent, he works in his own engineering firm and carries out his own assignments. One of the firm’s separate
divisions is the Tubesociety, where enthusiastic electronics buffs receive training and where Menno passes on his knowledge
of tube amplifier construction. In doing so he grants access to his knowledge from the conviction that this is precisely what will
produce results. In his view the difference between science and art only consists in science being concerned with the objective
and art with the subjective. After all, the quality of the work produced is what is involved - impossible to measure indeed, yet
visible to all. Deep down he feels himself to be an artist, although many people look upon him as a technical engineer or a mix of
these two. As far as I am concerned, however difficult to fathom and technical we may find his discourse, Menno van der Veen is
someone not lacking in passion and inspiration, and therefore, with good reason, an artist.
He took it as a matter of course that for this theme the art of Slava Shevelenko consisted of water colours, transparent and
providing insight into their layered structures. Slava Shevelenko is an artist who always reacts to a subject selected by him or
to one that presents itself. He immediately felt at ease in Menno’s discourse and the theme of’ ‘perception’. His works show, in
a way characteristic of Slava, his reaction to the theme of sound with silence or the phenomenon of silence. After all, it is in the
contrast or antithesis that the theme becomes apparent. He liked the way in which Menno handled the subject – he deals with
it from an artist’s point of view.
Slava Shevelenko and his wife Marta Volkova, also an artist, have lived in Holland since 1991, having fled from St. Petersburg on
account if its constrained climate. He has held Dutch citizenship since 1996 and looks upon himself as Dutch with, however, the
extra cultural baggage he carries with him from the past. Although they enjoy the freedom our country offers they have sorely missed
the cultural climate of their own country. In Holland there is a lot of talk about art, but its intrinsic aspects are seldom an issue,
which also hampers his efforts to find a public, and thus a gallery. In this respect the two of them are far more successful abroad,
especially in Germany, where the cultural baggage is considerably weightier. He is therefore pleasantly surprised by the possibility
offered him by Qua Art-Qua Science. His subjects show a preference for the mutual relationship between people and between people
and society. And although his work may at times seem to carry political overtones, it is always concerned with human relationships.
The subject of silence has interested him for a long time – he made a whole series of water colours, taking up the words of Bob
Dylan: “silence frightens most people”, and this series fitted the niche exactly when he was asked to join up with Menno van der
Veen, a man so passionately involved with sound.
The working party of Qua Art-Qua Science feels privileged to be able to present these two very special people to you.
Martha J. Haveman
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Ik ben een onderzoeker die zijn hele leven gewijd heeft aan geluid. Omstreeks mijn veertiende begon ik al met gerichte experimenten. Tijdens en na een gedegen universitaire opleiding gingen die experimenten door. Vele publicaties waren het gevolg, met
daarin dikke formules en fraaie verhandelingen en ontdekkingen. Ook schreef ik enige technische boeken waarin ik mijn ontdekkingen vastlegde. Gaande mijn levensjaren (ik ben nu 58) begon zich overduidelijk een andere koers te ontwikkelen. Niet alleen de
techniek, maar ook de mens zelf kwam op de voorgrond te staan en deze twee terreinen begonnen te integreren. Dit werd zo sterk
dat ik nu op mijn visitekaartje (1) van mijn ir. bureau de subtitel “the art of audio science” heb vermeld. Filosofie, kunstuitingen,
menswetenschappen en techniek begonnen samen te vloeien. In de verhandeling van dit Qua Art - Qua Science boekwerkje poog
ik die integratie, die nog lang niet is afgerond, enigszins onder woorden te brengen.

Gegevens over licht en geluid
Over kijken naar en geraakt worden door kunst is veel bekend. Er is veel inzicht in de te gebruiken technieken en mogelijkheden.
Licht bestaat uit elektromagnetische golven waarbij het zichtbare deel golflengten bezit tussen ongeveer 400 tot 800 nanometer
(twee octaven), de snelheid van de informatieoverdracht is de lichtsnelheid (300.000 km/s), er is daarvoor geen tussenstof (medium,
ether) nodig, alhoewel de discussie hierover de laatste tijd weer aanwakkert. We hebben twee ogen voor ruimtelijk zien, het
dynamische bereik (van extreem licht tot nagenoeg duister) bedraagt ruim 100 dB, enzovoort.
Door geluid worden we gelijk geraakt als door beeld. We horen van 20 Hz tot 20.000 Hz, met golflengten van 150 meter tot 1,5 cm
(bijna 10 octaven), de informatiesnelheid is ongeveer 340 m/s, het noodzakelijke medium is lucht. We hebben twee oren beschikbaar voor ruimtelijk horen, het dynamisch bereik bedraagt opnieuw minstens 100 dB.

Iets over horen
Om door geluid geraakt te worden, hebben we (een) kunstenaar(s) nodig die geluid in een hoogwaardige vorm genereert. In mijn
voordracht ga ik er vanuit dat die kunstenaar en zijn/haar product beschikbaar zijn. Ik richt me op een paar bijzonderheden van
onze perceptie (zie/luister naar de begeleidende CD).
Track-1 is een mono-opname; het geluid van alle instrumenten komt uit dezelfde richting; we horen geen diepte of ruimtelijkheid.
In track-2 is per instrument van het orkest een microfoon geplaatst. We kunnen nu richting horen omdat het ene instrument wat
luider uit de linker luidspreker klinkt dan uit de rechter, enzovoort. Dit richtinghoren is dus gebaseerd op luidheidverschillen tussen
onze beide oren.
Bij track-3 zijn slechts twee microfoons gebruikt, met een onderlinge afstand van 40 cm, geplaatst op 3 meter achter de dirigent in
het publiek. De ruimtelijkheid en richting perceptie en diepteweergave zijn nu drastisch anders omdat de tijdsverschillen van het
geluid per instrument bij aankomst van de twee microfoons ook mee worden opgenomen. Hier horen we richting en diepte door
middel van luidheidverschillen en tijdverschillen.
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I am a researcher who has devoted his entire life to sound. When I was about 14 years old I started doing specific experiments
which were continued during and after a thorough university education. This resulted in a great many publications featuring
elaborate formulas and admirable essays and discoveries. I also wrote some technical books (1,2) laying down my discoveries. In the course of my life (I have now
reached the age of 58) it became patently obvious that I was going in a different
direction. Not only the technique, but man himself as well was coming to the fore
and the two fields slowly began to merge. This became so powerful that the visiting
card of my engineering bureau (3) now bears the subtitle “the art of audio science”.
Philosophy, works of art, social sciences and technique began to run together. In my
essay for this Qua Art-Qua Science booklet I will, to some extent, attempt to put this
1. Frontzijde visitekaartje Vanderveen
integration, which is by no means complete, into words.

Data on light and sound
Quite a lot is known about looking at and being moved by art, and a great deal of understanding has been gained of what techniques
and possibilities to use. Light consists in electromagnetic waves whereby the visible part has wavelengths ranging from about 400
to 800 nanometres (two octaves); the speed of data transmission equals the speed of light (300,000 km/s), for which no intermedium
(ether) is needed, although the debate about this has been gaining force again of late. We have two eyes in order to see threedimensionally, the dynamic range (from extreme light to almost dark) is over 100 dB, and so on.
Sound moves us in the same way as an image does. We hear from 20 Hz to 20,000 Hz, with frequencies of 150 metres to 1.5 cm
(almost 10 octaves), the speed of data transmission is about 340 m/s, the necessary medium is air. We have two ears at our
disposal for spatial hearing, the dynamic range once again is at least 100 dB.

On hearing
For sound to move us we need an artist or artists generating high-quality sound and in my discourse I assume that this artist and
his/her product are available. I am concentrating on a few particulars of our perception (cf. the accompanying CD).
Track-1 is a mono-recording; the sound of all the instruments comes from the same direction; we hear no depth or spatial effects.
In track-2 a microphone has been placed in front of each instrument in the orchestra. Now we can hear direction because the one
instrument sounds slightly louder from the left-hand speaker than from the right-hand one, so this hearing of direction is based on
the differences in loudness as received by our two ears.
In track-3 only two microphones were used - the distance between them being 40 cm - which were located 3 metres behind the
conductor in the audience. The spatial effects and the perception of direction and the reproduction of depth have now changed
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Track-4 is een zogenaamde kunsthoofd opname, waarbij ik in mijn eigen oren twee kleine microfoontjes heb geplaatst, zodat ik de
invloed van mijn hoofd en oorschelpen op het geluid ook mee opneem. Dan treden naast luidheid en tijd ook klankverschillen op
die richtingafhankelijk zijn en door mijn hoofd en oorschelpen worden veroorzaakt.
Ons vermogen om richting en diepte en afstand en hoogte enzovoort te horen berust dus op luidheidverschillen, op tijdverschillen
en op klankverschillen tussen de beide oren. Onze hersenen zetten deze verschillen om in voor ons zinvolle informatie over de
ruimte waarin we ons bevinden.

Structuur
De luchttrillingen bevatten informatie over het geluid zelf, de ruimte, de sfeer, het gevoel, de emotie, de structuur (het “zijn” van
geluid) en... De lucht om ons heen is op ieder moment in hoge mate wisselend gestructureerd en draagt ongelooflijke hoeveelheden
informatie in zich. Het volgende citaat (4) van Wolfgang Metzger toont dit overduidelijk aan:
“Was das Ohr leistet, ist übrigens märchenhaft. Wäherend ich hier schreibe, klappert der älteste Sohn mit dem Schürhaken am
Ofen, nebenan quackelt das Kleinste zufrieden in seinem Kinderwagen, die Kirchenuhr schlägt die Stunde, vor dem Haus hält ein
Wagen, nebenan übt eines der Mädchen Klavier, an der Flurtür unterhält sich ihre Mutter mit einem Boten, und daneben kann ich
noch das feine Scharren der Bleistiftspitze und der weiterrückenden Hand auf das Papier vernehmen. In den Luftschwingungen,
die mein Ohr treffen, ist das alles zu einem einzigen, höchst verwickelten Druckwellenzug überlagert. Zweifellos leistet das Ohr
hier mehr als das Auge. Warum...”.
Precies dezelfde hoge graad van structurering tref je aan in het elektromagnetische
lichtveld, met daarin een extreem hoge informatiedichtheid en diepgang. Denk daarbij
niet alleen aan het zichtbare licht, maar ook aan alle radio en TV-zenders en andere
elektromagnetische bronnen. Pak maar eens een radio, en luister alle zenders af die je
kunt ontvangen; al die info zit gestructureerd in de “ether” om ons heen.
Bij mij is de laatste jaren een diep besef ontstaan van de grote structurering van de velden
die ons omgeven, zij het licht of geluid of... Ik beweeg me door een ruimte die tot barstens
toe gevuld is met informatie, en soms ben ik in staat om iets van die informatie waar te nemen en goed te interpreteren. Wat ons omgeeft is in hoge mate gestructureerd en barstensvol informatie. Het is aan de kunstenaar om dit complexe ons omringende veld dusdanig
extra te moduleren dat iets ons gaat aanraken en zeggen, dat we erdoor geroerd worden.

Interactie van boodschap en medium
Beeldende kunst heeft de eigenschap dat tussen de waarnemer en het object uitsluitend
het elektromagnetische (EM) veld communiceert. De omgeving (licht, ruimte, sfeer, rust of
onrust, ...) beïnvloedt de perceptie in redelijke mate, maar tast de vorm van het object niet aan.
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drastically as the time differences of the sound per instrument to reach the two microphones are also recorded. We now hear
direction and depth by means of differences in loudness and time.
Track-4 is a so-called artificial head recording, whereby I put two tiny microphones in my own ears, so that I also record the
influence on the sound coloration by my head and auricles. In this case, apart from loudness and time, differences in sound are
also manifest which are dependent on direction and are caused by my head and auricles.
So our ability to hear direction and depth and distance is based on the differences in loudness, in time and in sound coloration as
received by our two ears. Our brain transforms these differences into meaningful information about the space we find ourselves in.

Structure
Aerial vibrations contain information on the sound as such, on the space, the atmosphere, the feeling, the emotions, the structure
(the “being” of sound) and… At any moment the structure of the air around us may vary considerably and the air holds incredible
amounts of information. The following quotation (4) by Wolfgang Metzger makes this abundantly clear:
“Was das Ohr leistet, ist übrigens märchenhaft. Wäherend ich hier schreibe, klappert der älteste Sohn mit dem Schürhaken am
Ofen, nebenan quackelt das Kleinste zufrieden in seinem Kinderwagen, die Kirchenuhr schlägt die Stunde, vor dem Haus hält ein
Wagen, nebenan übt eines der Mädchen Klavier, an der Flurtür unterhält sich ihre Mutter mit einem Boten, und daneben kann ich
noch das feine Scharren der Bleistiftspitze und der weiterrückenden Hand auf das Papier vernehmen. In den Luftschwingungen,
die mein Ohr treffen, ist das alles zu einem einzigen, höchst verwickelten Druckwellenzug überlagert. Zweifellos leistet das Ohr
hier mehr als das Auge. Warum...”.
This exact same high degree of structuring may be found in the electromagnetic light field which contains an extremely high information density and depth. This not only applies to visible light, but also to all radio and TV transmitters and other electromagnetic
sources. Just get out a radio and listen to all the channels you can receive; all that information is structured in the “ether” around us.
As for me, these last few years a deep awareness has taken root of the immense structuring of the fields surrounding us, be it
light or sound or... I move through a space brimming with information, and at times I am able to discern some of this information
and put a satisfactory interpretation on it. Everything surrounding us is highly structured and brimful of information. It is up to the
artist to further modulate this complex field surrounding us to such an extent that something will touch us and become meaningful,
and we will be moved by it.

Interaction of message and medium
Visual art has as its property that it is only the electromagnetic (EM) field which communicates between the observer and the
object. The surroundings (light, space, atmosphere, rest or unrest...) influence the perception to a reasonable degree, but do not
affect the shape of the object. In the case of unamplified live music we find a similar situation. There is a direct production of
sounds which are transported to our ear through the air. Once again, space and acoustics and atmosphere and such like have a
certain influence, but the message is picked up in a reasonably direct manner.
There is a change in the situation when public-address systems or amplifiers are used, because in that case microphones as well as
loudspeakers and mixer and sound director come between the sound object and our ears, thus modifying our perception of the message.
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Bij onversterkte live muziek is de situatie soortgelijk. Er is sprake van directe productie van klanken die via de lucht naar ons oor
worden gevoerd. Opnieuw zijn de ruimte en akoestiek en sfeer en dergelijke van invloed, maar de boodschap wordt in redelijke
mate direct waargenomen.
De situatie wijzigt al iets indien er van PA (public-address, geluidversterking) gebruik wordt gemaakt, omdat dan microfoons plus
luidsprekers en mengpaneel en de geluidsregisseur tussen het geluidsobject en onze oren kruipen, waardoor onze perceptie van
de boodschap wijzigt.
Helemaal drastisch is deze perceptiewijziging als we naar opnames gaan luisteren. Dan wordt ongeveer alles beïnvloed wat er
maar te beïnvloeden valt. Het is dan een wonder te noemen als de boodschap van het geluid, het geluidsobject met zijn structuur,
in de juiste vorm en misschien ook wel onaangetast bij onze oren kan aankomen.
In het vervolg van deze beschouwing richt ik me nu nadrukkelijk op de situatie rondom geluidsopnames. Daarbij pak ik slechts een
klein segment van de opnameketen om de problematiek te verduidelijken. Stel een violist op het podium. Zijn/haar viool straalt
geluid rondom in alle richtingen of bundelt het geluid bij bepaalde toonhoogtes heel sterk. Vaak zit de luisteraar op enige meters
afstand en hoort hij/zij met twee oren een stukje direct geluid en ook veel gereflecteerd geluid, samen leveren al die klanken
een beeld van de ruimte en de viool samen, een beleving, een aanwezig zijn. Beschouw nu een opname van deze viool met een
enkele microfoon op min of meer korte afstand. Deze pikt slechts een deel van het afgestraalde geluid op en een miniem deel van
het gereflecteerde geluid in de ruimte. Bij reproductie door luidsprekers is slechts een heel klein deel van het oorspronkelijke
vioolgeluid met al zijn diversiteit in richting bewaard gebleven. Een groot deel van informatie (en dus ook van de boodschap) is in
zo’n opnametraject verloren gegaan.
Er bestaan uitstekende technische mogelijkheden om genoemde verliezen op te heffen. Denk op de plaats van de luisteraar in de
concertzaal, op rij 12, stoel 13, een kunsthoofd met kunstoren, gelijk aan ons hoofd en oren, en in de gehoorgangen links en rechts
microfoons. Zet die klanken op de CD en bij beluistering achteraf (via hoofdtelefoon, werkt ook via luidsprekers) hoor je het geluid
alsof je op rij 12 stoel 13 zit, terwijl je thuis zit. Deze kunsthoofd stereofonie wordt echter weinig toegepast, hoogstens door
liefhebbers. Een van de redenen daarvan is dat niemand gelijke oren heeft.

De vertaler
Bij geluidsopnames kunnen we nu concluderen, zit tussen boodschapper en ontvanger een vertaler met zijn knopjes en kabeltjes en
microfoons en... De integriteit (kwaliteit, zie 5) van de vertaalslag is dan bepalend hoe de geluidsboodschap overgedragen wordt.
Aangezien ik me in deze beschouwing beperk tot opgenomen en gereproduceerde muziek, kan ik me nu richten op iedere component
van de opname en weergave keten en duidelijk maken wat aldaar aan vertaalslagen en fouten optreden. Opnieuw neem ik een
voorbeeld om de problematiek hanteerbaar te maken.

De evangelist
Nadat hij 40 dagen in de woestijn was geweest, kwam hij lichamelijk gehavend, maar geestelijk verlicht in de samenleving terug.
Maanden schreef hij en werkte uit wat hij geleerd had. Uiteindelijk was zijn nieuwe inzicht klaar, doorwrocht en helder, het moest
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This change in perception is quite drastic when we listen to recordings. In that
case just about everything that can be influenced, ís. It is a miracle indeed if
the message of the sound, the sound object with its structure, should reach
our ears in its correct form and perhaps also without having been affected.
Continuing this discourse I shall now concentrate specifically on the situation
concerning sound- recordings, dealing with just a small segment of the sequence
of recording in order to clarify the issue. Imagine a violinist on the podium. His/
her violin radiates sound in all directions or concentrates the sound intensely at
certain pitches. Often the listener is sitting at some metres’ distance and with
two ears hears a bit of direct sound as well as a lot of reflected sound; together,
3. Isofonendiagram van het menselijk oor (naar Binas)
all these sounds produce an image of the space and the violin combined, an
experience, a being present.
Now consider a recording of this violin with a single microphone at a more or less short distance. It will pick up only a part of the
radiated sound and a minimum part of the sound reflected in the space.
Upon reproduction through loudspeakers only a minute part of the original sound produced by the violin with all its diversity in
direction has been retained. A large part of the information (and thus of the message as well) has been lost in the recording session.
Luckily, there now are excellent technical possibilities to neutralize these losses. Imagine, in the seat of the listener in the concert
hall, row 12, seat 13, an artificial head with artificial ears, similar to our head and ears, with microphones in the auricular tubes
on the left and right side. Put these sounds on the CD and when listening to them later (via headphones or loudspeakers) you will,
while sitting at home, hear the sounds as if you were sitting in row 12, seat 13. This artificial head stereophony is not widely
used, however, at the most by a few aficionados. One of the reasons for this is the fact that nobody has identical ears.

The translator
We can now conclude that during sound-recordings there is, between messenger and recipient, a translator with all his switches
and cables and microphones and… At this point the integrity (quality, cf. 5) of the translation determines the quality of the sound
message transferred. As I limit myself in this discourse to recorded and reproduced music, I can now concentrate on each component
of the sequence of recording and reproduction and explain what translations and errors are made during this process. I will use
another example to make the issue easier to handle.

The evangelist
After having spent 40 days in the wilderness he returned to society, physically battered, but spiritually bettered. For months he
wrote down and elaborated on what he had learned. Finally, his new vision was complete, a solid and clear piece of work which
only needed to be preached. He was short in stature and soft-spoken. That is why he hired a big fellow with a loud voice who,
after being instructed, had to preach the message in the squares. Thus they travelled from town to town, taught and instructed,
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alleen nog maar verkondigd worden. Hij was klein
van stuk en had een zachte stem. Daarom huurde hij
een grote vent met een luide stem, die na instructie
de boodschap op de pleinen moest verkondigen. Zo
trokken zij samen van stad naar stad, leerden en onderwezen, werden uiterst hartelijk ontvangen en het
4. Verschillende opnametechnieken:
evangelie verbreidde zich. Na ongeveer drie jaar ontmono (1); microfoon per instrument (2); A-B stereo (3); kunsthoofd opname (4)
dekte de man dat zijn grote hulp wat foutjes maakte,
het evangelie werd niet meer “recht gesneden”, het raakte ietwat vervormd. Om dit te voorkomen ontwikkelde de evangelist een
controlekastje met knopjes waarmee hij mondspieren en ademhaling en keel van de grote slungel kon controleren. In de volgende
stad paste hij het kastje toe, de grote man verkondigde de juiste boodschap, het evangelie werd foutloos gepredikt, maar het
resultaat was dat ze met rotte eieren bekogeld werden en de stad uitgejaagd.

De kunstenaar vertaler
Ook de vertaler, de versterker, is een kunstenaar die ruimte en vrijheid en eigenheid behoeft en het niet verdraagt als hij ingesnoerd
wordt. Geluidskunst is een gelaagde structuur van kunst over kunst en kundigheid over kundigheid. De gereproduceerde geluidsboodschap is een mixed object geworden. Luister naar track-5 op de CD waar op alle niveaus van de artistieke prestatie en opname
uiterst hoogwaardige technieken plus kunstenaarschap zijn toegepast.

Mixed art
De benadering dat bij de opname en weergave van geluid alles meetbaar moet zijn, geen aantastingen van het oorspronkelijke
signaal, de “rechte draad” theorie, enzovoort, is nu onder vuur komen te staan. Elke component van de weergave keten kan/mag
een kunstobject zijn met eigen boodschap. Wat dan gaat gelden is de vraag of deze mixed-art een eindproduct oplevert dat ons
wezenlijk beroert. Een voorbeeld: bij een schilderij hoeven we niet te weten welke verf, welk ISO certificaat, CE-compatibiliteit,
welke spectrale componenten, welke absorptie coëfficiënten, welke... specificaties dan ook. We nemen het totaal in ons op en
lopen misschien bewogen verder of kopen het schilderij.
Bij geluid kunnen we deze primaire
beantwoording van onze emotie
vervangen door: welk vermogen en
5. Schets van de complete keten van opname tot weergave
frequentiebereik, dempingsfactor en
ruisafstand en... welke specificatie
dan ook. Daarmee hebben we de primaire perceptie van de geluidsboodschap vervangen door controle en getalletjes. (In het
ziekenhuis kwam de man bij de dokter die hem vertelde dat zijn vrouw door het lab gescreend was en alle uitkomsten waren
positief. Waarop de man zei dat hij net van het bed van zijn overleden vrouw kwam.)
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were most heartily welcomed and the gospel spread. After about three years the man discovered that his big helper made some small mistakes – the gospel was no longer properly
propounded, it was getting somewhat distorted. To prevent this, the evangelist developed a
small control box with switches to control the oral muscles and breathing and throat of the
big oaf. In the next town he used his device, the big man proclaimed the correct message, the
gospel was faultlessly preached, but the result was that the two of them were pelted with
rotten eggs and run out of town.

The artist-translator
In the same way, the translator, the amplifier, is an artist needing space and freedom and individuality, who does not take kindly to being constricted. The art of sound is a layered structure
of art over art and craftsmanship over craftsmanship. The reproduced sound message has
become a mixed object. Listen to track-5 on the CD where extremely high-quality techniques
plus artistic skill have been employed at all levels of artistic achievement and recording.

6. Uit ‘De Profeet’;
copyright Juke Hudig

Mixed art
The approach that during the recording and reproduction of sound everything should be measurable, that the original signal should
not be affected, the “straight wire” theory, etc. has now come under attack. Each component of the recording sequence can/may be
a work of art with a message of its own. The question then is whether this mixed art yields an end product that actually moves us.
For example: in the case of a painting we need not know what paint, ISO certificate, CE-compatibility, spectral components,
absorption coefficients, whatever… specifications. We take in the overall picture and perhaps we’ll move on, affected by it, or
purchase the painting. When it comes to sound we can replace this primary response of our emotion by: whatever power and frequency range, damping factor and noise distance and… whatever specification. In doing so we have substituted control and numbers for the primary perception of the sound message. (The man came to see the doctor in a hospital and was told that his wife had
been screened by the laboratory and that all results were positive. Upon which the man said he just came from his wife’s deathbed.)

How else?
In my capacity of developer of audio equipment (transformers and tube amplifiers in particular) I will not trouble you, the listener,
with my knowledge/skill. Even the question whether I use silver or gold, or carbon or GOSS (grain oriented silicon steel) or… is
no longer relevant. I may or may not publish this in scientific journals. What I am asking you is whether the message of the sound,
reproduced through my products, has come across. If so, I find satisfaction in my work. If not, there is still something left to be
done. This task goes for everyone working in the field of sound. So let us no longer speak of “numbers”, but about artistic talent,
about quality in the sense of 5). Not just the generator of sound, but the translator too is an artist, often not visible, but clearly
audible. In professional audio circles (e.g. AES = Audio Engineering Society) this dual approach, called the “objective” versus the
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Hoe dan wel?
Als ontwikkelaar van geluidsapparatuur (in het bijzonder transformatoren en buizenversterkers) ga ik u als luisteraar niet met mijn
kennis/kunde lastig vallen. Zelfs de vraag of ik zilver of goud toepas, of koolstof of GOSS (grain oriented silicon steel) of .... is
niet meer van belang. Zoiets publiceer ik wel of niet in wetenschappelijke journalen. Wat ik u vraag is of de boodschap van het
geluid, weergegeven via mijn producten, u bereikt heeft. Zo ja, dan vind ik bevrediging in mijn werk. Zo nee, dan heb ik nog het
een en ander te doen. Deze taakstelling geldt voor ieder in het geluidstraject. Dan moeten we dus niet meer spreken over “getalletjes” maar over kunstenaarschap, over kwaliteit in de zin van 5). Dus niet alleen de geluidsgenerator, maar ook de vertaler is
kunstenaar, vaak niet zichtbaar, maar wel uiterst goed hoorbaar. In professionele audio kringen (bijvoorbeeld de AES = Audio
Engineering Society) wordt aan deze duale benadering veel aandacht besteed, aangeduid met de “objectieve” versus “subjectieve”
benadering. De discussie wordt al in lengte van jaren gevoerd en hij eindigt nooit.
Track-6 op de CD is een prachtig voorbeeld van uiterst hoogwaardige objectief meetbare kwaliteit (de nieuwste analoog-digitaal
conversie van Philips is hier toegepast, plus zeer hoogwaardige meetmicrofoons plus …). Subjectief zijn er een aantal opmerkelijke technieken toegepast (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van ordenende Robijnen op belangrijke plaatsen in de opnameketen)
plus de plaatsing van microfoons plus... Het totale eindproduct is een opname van een dergelijk hoog niveau dat je waarneming
werkelijk verplaatst wordt naar een stationnetje, in de voorzomer, ...

QAQS-CD: de tracks op de bijgeleverde CD bevatten in verband met mogelijke copyrights niet de volledige nummers, maar fragmenten daarvan om geluidseigenschappen duidelijk te maken.
track-1:
track-2:
track-3:
track-4:
track-5:

Chet Baker: “My funny Valentine”, 1955; “That Old Feeling”; Blue Note 8305742
Frank Zappa: “Dupree’s Paradise”; 1984, Ircam Parijs opname door Bob Stone, dirigent Boulez; Rykodisc RCD-10542
Frank Zappa: “Dupree’s Paradise”, 2007, 40 cm A-B opname in “De Spiegel” te Zwolle door Menno van der Veen
Menno-hoofd opname in café “De Hetebrij” te Zwolle 1-4-2007
Cleo Laine en John Williams: “Best Friends”; track-1 “Feelings” (M.Albert); 1976; produced by John Dankworth en Paul
Hart; Magenta MTA 201; van LP via RIAA voorversterking (MCML05) naar CD geconverteerd via MOTU-896hd op 44.1kHz
16bits; plaattikken verwijderd met “Adobe Audition” version 1.5
track-6: Norbert Veel, Karel Sinettek: Kunsthoofd opname op treinstation Voorschoten; 1990; NVG-PróCéDé NVG-CD0790

Literatuur, bronnen:
1: Menno van der Veen: “Moderne High-End buizenversterkers met ringkern-uitgangstransformatoren”: 1999; Segment ISBN 90-5381-089-7
2: Menno van der Veen: “High-End buizenversterkers 2”; 2006; Segment ISBN 90-5381-204-0
3: zie www.mennovanderveen.nl
4: Wolfgang Metzger: “Gesetze des Sehens” (1953); Uit de inleiding van de CD van Reinier Plomp: “Hoe wij horen, over de toon die muziek maakt”;
Breukelen 1998; ISBN 90-9011175-1
5: Robert M. Pirsig: “Zen en de kunst van het motoronderhoud”; een onderzoek naar waarden; 1974; Ooievaar Pockethouse; ISBN 90-351-1095-1
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“subjective” approach, receives a great deal of attention. The debate has been
going on for many years and will never be settled.
Track-6 on the CD is a wonderful example of first-rate, objectively measurable
quality (Philips’ latest analogue-digital conversion has been employed here, plus
high-quality measuring microphones, plus…). Subjectively, a number of remarkable techniques have been employed (such as e.g. placing structuring Rubies
in essential places in the recording sequence) plus the placing of microphones
plus… The complete end product is a recording of such a high level that you
actually imagine yourself to be at that little station, in early summer,…

Qua Art-Qua Science CD: in view of possible copyrights the tracks on the
accompanying CD do not feature the complete numbers, but only fragments,
to illustrate sound properties.
track-1:
track-2:
track-3:
track-4:
track-5:

7. Detail van de plaathoes ‘Best Friends’
van Cleo Laine en John Williams

Chet Baker: “My funny Valentine”, 1955; “That Old Feeling”; Blue Note 8305742
Frank Zappa: “Dupree’s Paradise”; 1984, Ircam Parijs recording by Bob Stone, conductor Boulez; Rykodisc RCD-10542
Frank Zappa: “Dupree’s Paradise”, 2007, 40 cm A-B recorded in “De Spiegel” in Zwolle by Menno van der Veen
Menno-head recording in café “De Hetebrij” in Zwolle 1-4-2007
Cleo Laine and John Williams: “Best Friends”; track-1 “Feelings” (M.Albert); 1976; produced by John Dankworth and
Paul Hart; Magenta MTA 201; from LP via RIAA preamplification
(MCML05) converted to CD via MOTU-896hd at 44.1kHz 16bits;
record clicks removed using “Adobe Audition” version 1.5
track-6: Norbert Veel, Karel Sinettek: artificial head recording at
Voorschoten railway station; 1990; NVG-PróCéDé NVG-CD0790

Literature, sources:
1: Menno van der Veen: “Modern High-End tube amplifiers with toroidal output
transformers”: 1999; Segment ISBN 0-905705-63-7
2: Menno van der Veen: “High-End buizenversterkers 2”; 2006; Segment ISBN
90-5381-204-0
3: zie www.mennovanderveen.nl
4: Wolfgang Metzger: “Gesetze des Sehens” (1953); from the intro of the CD
by Reinier Plomp: “Hoe wij horen, over de toon die muziek maakt”; Breukelen
1998; ISBN 90-9011175-1
5: Robert M. Pirsig: “Zen and the art of motorcycle maintenance”; an inquiry
Menno van der Veen (foto Frans Goddijn)
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C U R R I C U L U M V I TA E S L AVA S H E V E L E N KO
Geboren 1953 te St. Petersburg. Afgestudeerd aan de
Kunstacademie te St. Petersburg.

Born in St. Petersburg in 1953. Graduated from St. Petersburg
Art Academy.

Sinds 1983 actief lid van het ‘Genootschap voor de Experimentele Kunsten’ in St. Petersburg. In die tijd
werden de tentoonstellingen van deze semilegale organisatie een alternatief voor de officiële
kunst (Socialistisch Realisme). De jaarlijkse
exposities van de groep trokken massa’s publiek
en werden als een van de hoogtepunten van het
culturele leven beschouwd.

Since 1983 an active member of the ‘Society for Experimental Arts’ in St. Petersburg. At that time the exhibitions of this semi-legal organization formed
an alternative for the officially recognized art
(Social Realism). The annual exhibitions organized by the group drew huge crowds and were
regarded as one of the highlights of the cultural
life of those days.

1984-1989

docent tekenen en schilderen bij het Centrum
Kunsteducatie voor Kinderen te St. Petersburg.

1984-1989

taught drawing and painting at the Art Education
Centre for Children in St. Petersburg.

1988-1991

deelt met zijn vrouw, Marta Volkova, een atelier
in het befaamde pand Poesjkinskajastraat 10.
In die tijd werd dat gebouw een nieuwe centrum
van het artistiek leven van St. Petersburg.

1988-1991

with his wife, Marta Volkova, he shares a studio
in the famous building at 10 Poesjkinskajastreet.
At that time this building became a new centre
of artistic life in St. Petersburg.

Sinds 1991 woonachtig in Nederland.

Since 1991 living in the Netherlands.

Vanaf 1983 verschillende exposities in Rusland, Verenigde
Staten, Frankrijk, Zweden, Hongarije, Duitsland, Nederland.

From 1983 onward several exhibitions in Russia, the United
States, France, Sweden, Hungary, Germany and the Netherlands.

Solo Exhibitions
2007 - Gesellschaft der Freunde junger Kunst Baden-Baden,
Germany.
2006 - Kunstraum Nord, Hamburg, Germany.
- Post & Garcia Gallery, Maastricht, The Netherlands.
2005 - The State Museum of Urban Sculpture, St. Petersburg, Russia.
2004 - Steinrötter Gallery, Münster, Germany.
2002 - Art Agents Gallery, Hamburg, Germany.
2001 - Art Centre Hof 88, Almelo, The Netherlands.
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2000 - Angelika Kallenbach Gallery, Bonn, Germany.
1999 - Steinrötter Gallery, Münster, Germany.
1998 - Kunstfabrik, Potsdam, Germany.
- Werdermann Art Gallery, Hamburg, Germany.
1997 - Museum Panorama Mesdag, The Hague, The Netherlands.
1995 - Werdermann Art Gallery, Hamburg, Germany.
- Art Centre Markt 17, Enschede, The Netherlands.
1990 - Werdermann Art Gallery, Hamburg, Germany.
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Group Exhibitions
2007
2005
2004
2001
1996
1992
1991

‘Heroes’
‘Home Exhibition Project’
‘The Collection Karin and Erich Wagner’ ‘Abstraction in Russia. XX Century’
‘Metamorphoses’
‘Contemporary Leningrad Art’
‘The Artists from Leningrad’
‘3 Russian Artists’
‘Leningrad Artists’
‘Contemporary Russian Art’
‘Contemporary Leningrad Art’
‘Geopolitics’
1990 ‘The New from Petersburg’
‘Keepers of the Flame’
‘New Art in the State Russian Museum’ 1989 ‘40 Years of Leningrad Avant-garde’
‘Leningrad Artists’
‘The Art from Leningrad’
‘The Woman in the Art’
1988 ‘Leningrad Avant-garde’
‘Leningrad Artists’
-

Stevens Gallery, Maastricht, The Netherlands
Biennale of Contemporary Art, Moscow, Russia.
Art Agents Gallery, Hamburg, Germany.
The State Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Schröder Gallery, The Hague, The Netherlands.
Queens Museum of Art, Flushing, N.Y., USA.
Academy Internationale des Arts, Paris, France.
Gallery 54, Gothenburg, Sweden.
Gallery Art Consult, Münster, Germany.
Nouveau Theatre D’Angers, Angers, France.
Berman Museum of Art, Collegeville, Pennsylvania, USA.
Museum of Ethnography of Nations of the U.S.S.R., Leningrad, Russia.
Central Exhibition Hall, Budapest, Hungary.
Fisher Gallery, Los Angeles, USA.
The State Russian Museum, Leningrad, Russia.
Exhibition Centre, Leningrad, Russia.
Eriksson Centre, Cambridge, Mass., USA. - University of California, Davis, USA.
University of Oregon, Eugene, USA.
David Zapf Gallery, San Diego, California, USA.
Exhibition Hall, Leningrad, Russia.
County of Santa Cruz Museum of Art, California, USA.
Gallery Bernard Felli, Paris, France.

Uit de serie ‘Producing of Silence’, Aquarel en potlood op papier nr 1, 2 en 3, 2005, 38 x 38 cm
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Uit de serie ‘Experience teaches that silence terrifies people the most’

Aquarel en potlood op papier, nr 1, 2005, 70 x 60 cm
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Aquarel en potlood op papier, nr 2, 2005, 70 x 60 cm
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Aquarel en potlood op papier, nr 4, 2005, 70 x 60 cm
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Aquarel en potlood op papier, nr 5, 2005, 70 x 60 cm
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Aquarel en potlood op papier, nr 6, 2005, 70 x 60 cm
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Aquarel en potlood op papier, nr 7, 2005, 70 x 60 cm
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Aquarel en potlood op papier, nr 8, 2005, 30 x 30 cm
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Aquarel en potlood op papier, nr 10, 2005, 24 x 23 cm
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Slava Shevelenko

Uit de serie ‘Experience teaches that silence terrifies people the most’, Aquarel en potlood op papier, nr 9, 2005, 38 x 38 cm
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