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MUSIC MINUS ONE 

Minimal music? Repetitieve muziek? Neo-Spirituele muziek? Ik heb er een broertje dood aan. 
Waarom? 

Het was tijdens een muziekweek op de Volkshogeschool te Bergen (bestaat-ie nog?), dat ik 
er, heel zijdelings, mee in aanraking kwam. Het is járen geleden, ik schat jaren '70. 
Zijdelings, omdat het beperkt bleef tot een naam. Het was een cursus met heel veel 
zelfwerkzaamheid. De bedoeling was gezamenlijk, in de groep, een concertuitvoering te 
componeren. Zowat iedereen had een instrument of kreeg die in handen gestopt. Tja, het 
was in de jaren van het rode boekje van Mao en alles moest collectief gebeuren. Ik heb nog 
een elpee met collectief gecomponeerde en uitgevoerde muziek, in een hoes vol juichend 
khaki, rood-besjaald en met wapperende rode vanen. Het is balletmuziek ter ere van de grote 
leider. Die tijd dus. Niet dat de volkshogeschool maoïstisch bevlogen was, maar het hing nu 
eenmaal wel in de lucht. 

Ik kan me niet meer herinneren hoe het precies in zijn werk ging, maar het was niet de 
bedoeling de geijkte compositiemiddelen en -methoden toe te passen, het normale 
notenapparaat moest bijv. terzijde worden gelaten, het wiel moest, bij wijze van spreken, 
opnieuw worden uitgevonden. Aan mij werd, omdat ik geen instrument had meegenomen (ik 
speelde wat viool maar vond dat ik dit maar voor mezelf moest houden), de taak toebedeeld 
om het in de groep vastgestelde resultaat van alle noeste geïmproviseer in een picturale 
partituur naar eigen vinding vast te leggen. Want zo ging het geloof ik, er werd door een 
paar instrumentalisten wat geprobeerd, anderen vielen er bij in en dit ging dan zo een poosje 
door. En na wat vijlen en wieden kwam het resultaat vast te staan. Met figuurtjes en tekentjes 
schreef ik het op een groot vel papier uit. Uit de lofprijzingen begreep ik dat ik mijn werk goed 
deed. 

De muziek die uit die saamwerkzaamheid voortkwam klinkt me niet meer voor oren, maar ze 
moet een minimaal & repetitief karakter hebben gehad. Dit ligt voor de hand want het moest 
eenvoudig worden gehouden. Maar een andere aanwijzing is dat één van de cursusgidsen 
me ter illustratie van wat in het genre bereikt kon worden de naam van de Amerikaan Terry 
Riley noemde. En deze Terry Riley nu , begreep ik veel later, wordt beschouwd als één van 
de goeroes van de "minimal music". Dit woord 'goeroe' valt hier niet toevallig: Riley was één 
van de goeroefiguren in de flower-powerbeweging van die dagen - een andere is La Monte 
Young. In de Algemene Muziek Encyclopedie lees ik: "Met de concept-compositie In C  legde 
Riley een van de grondslagen van wat als repetitieve muziek bekend zou worden". Ze wordt 
tussen een reeks andere benamingen (reductieve resp. moduul- resp. procesmuziek) ook 
wel "meditatieve muziek genoemd, vanwege het hypnotische of geest-fixerende effect". Ze is 
in feite ostinatomuziek. Voor mezelf stel ik vast dat je 'minimal music' hebt en dat je daar 
binnen kunt onderscheiden tussen repetitieve enerzijds en 'neo-spirituele' muziek (waarover 
straks) anderzijds. 

Intussen zijn wel meer met deze muziekstroming verbonden namen bekend geworden, Steve 
Reich, Philip Glass, Michael Nyman, John Adams, Kevin Volans, Gavin Bryars, Louis 
Andriessen, Simeon ten Holt, Jacob ter Veldhuis. Het ontstaan er van is van allerlei kanten 
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beïnvloed geweest. Te noemen zijn de (jazz)rock, de Indische en Tibetaanse 
(monniken)muziek, de Indonesische gamelanmuziek, de Westafrikaanse trommelmuziek, de 
elektro-akoestische technologie, en ook Klassiek met de muziek van componisten als Satie, 
Webern, in zekere zin Strawinsky, Cage, Feldman, Goeyvaerts, Ligeti. 

Een troosteloze ervaring met repetitieve muziek heb ik gehad tijdens een muziekfestival in 
Middelburg, dat aan Michael Nyman was gewijd. Hij was beroemd geworden met zijn 
(minimal) muziek voor films van Peter Greenaway e.a. en gaf gedurende dat festival een 
soort masterclass voor de aanwezigen (wat toentertijd - jaren '80? - een periodiek 
terugkerend fenomeen was, telkens met een andere centrale figuur). We hadden de eerste 
zitting gehad en de pauze liep ten einde. De componist zat vingertrommelend klaar voor het 
vervolg, want het publiek liet tergend lang op zich wachten, beschamend lang eigenlijk en de 
man ergerde zich zichtbaar. Voor mezelf wist ik wel waarom de belangstelling niet 
laaiend was. Nyman probeert zijn filmmuziek ook als concertmuziek aan de man te brengen. 
Dat is op zich al hachelijk. Aan filmmuziek, zoals ook aan balletmuziek, toneelmuziek e.d., is 
nu eenmaal eigen dat het muziek-ergens-bij is. Als je beeld, dans, toneel weglaat, wordt het 
music-minus-one - vergelijk het maar met een lied waarbij je de zangstempartij weglaat. 
Vroeger had je van die elpees waar alleen de begeleidingsmuziek (bij een instrument of 
zangstem) op stond, kon je er de solopartij bij meespelen; 'music minus one' heetten ze. De 
muziek van Nyman - we hadden voor die pauze, meen ik, een altvioolsonate gehoord - is 
buiten zijn oorsprong om al veel te 'leeg' om te kunnen boeien. En daar komt het repetitieve 
karakter van die muziek dan nog bij! Ik heb toen geen plezier aan dat festival beleefd en er 
zullen er wel meer zijn geweest. 

Mijn bezwaren tegen en ongenoegen bij die repetitieve muziek zitten hem in zulke 'leegheid'. 
Dat 'hypnotiserende', 'geest-fixerende' (zie boven) spelen er voor mij een grote rol in. 
Klassieke muziek geniet ik doorgaans juist omdat ze me tot een hoge mate van bewustzijn 
brengt. Ik heb er niks mee dat muziek me in een of andere roes zou brengen, ik wil juist 
geconcentreerd, kien, attent zijn, gedwongen worden er nauwgezet bij te blijven. Een 
muziekwerk is, als het goed is, een verhaal en dat wil ik in zijn opbouw en geledingen 
en bewegingen in helder besef kunnen volgen. In die repetitieve muziek is niets te 'volgen', 
ze komt alleen maar langs. Mijn gramotheek is goed voorzien van die muziek, mijn 
aanschaffingen doe ik perslot om er wat van op te steken, ik heb dus  mijn best gedaan om er 
wat betekenisvols in te horen. Maar het is echt niet aan me besteed, ook al omdat ik echt niet 
begrijp hoe een componist zijn hele oeuvre alsmaar met dat soort muziek vult (Glass, Ten 
Holt). Dat je je er eens een poosje mee bezig houdt, oké, maar onafgebroken partituren van 
deze snit afleveren, 't is me een raadsel. (Dit geldt overigens voor meer muziek....) 

Ik denk wel dat er een zekere logica in het bestaan van de repetitieve muziek zit. Er zou een 
zich-te-weer-stelling van jongere componisten tegen de ontwikkelingen in Klassiek 
gedurende de vorige eeuw in kunnen zitten. In het voetspoor van vooral Anton Webern's 
evenzo 'minimale' zum-Klang-selbstmuziek greep een zich avant-garde noemende clan met 
componisten als Boulez, Stockhausen, Nono in de jaren '50 de macht in Klassiekland en 
decreteerde met kracht en effect welk componeren bon ton resp. not done was. Het heeft tot 
in de jaren '80 geduurd dat de componerende wereld zich echt kon bevrijden uit de greep van 
deze dwingelandij. In de 'minimal music' lijkt het wel eens dat de avant-garde van toen een 

koekje van eigen deeg gepresenteerd krijgt, zij het in een 
heel ander weer tonaal gehouden klanken-idioom. 

Zelf ben ik misschien al te veel 'verpest' door die zelfde 
avant-garde. Met mijn voorliefde voor het volgen van actueel 
Klassiek ben ik doordrenkt geraakt van het idioom van de 
'vroeg modernen' van de eeuw waarin ik ben geboren. Mijn 
muzikale belangstelling is mede grootgegroeid met  Bela 
Bartók, Igor Strawinski, Arnold Schönberg, Paul Hindemith, 



Sergei Prokofief c.s.. Hun en dergelijke muziek zet me altijd weer op scherp. Ik kan bij al dat 
cosme-tische geluid van minimalisten om me heen soms stierlijk hunkeren naar pijnlijk 
schrille accoorden en grillige wendingen. 

Wat ik hiervoor over mijn beleving van repetitieve muziek schreef, geldt ook voor de stroming 
die 'nieuwe spiritualiteit' wordt genoemd en sterk met dat minimalistische verbonden is. Dat is 
de muziek van Henryk Górecki, Arvo Pärt, John Tavener. Bij Spiegel im Spiegel van Pärt 
schreef ik eens het volgende commentaar: "Als muziekstuk zelf is er eventueel van te 
genieten, oké. Maar het is geen muziek die de aandacht om de muziek naar zich toetrekt, 
want ze biedt helemaal niks muzikaals. Ze dwingt als het ware de aandacht op 
buitenmuzikale dingen te richten, want zelf is ze leeg: het gaat dan niet om de muziek maar 
om gemoedstoestan-den, herinneringen, gedachten of wat dan ook, dus niet om muziek." Bij 
menige componist uit deze minimalistische, repetitieve resp. 'spirituele' hoek heb ik de indruk 
dat hij zich er van af maakt. Het is een soort muziek die het de componist ook 
gemakkelijk maakt er gebrek aan inspiratie of ook talent mee toe te dekken. In muziek met 
'body' hoor ik dat er vakbekwaam, vindingrijk en bevlogen aan gewérkt is - ik wíl het er 
althans in horen. 

De door mij gewraakte muziek is me te, met een mooi Engels woord: comfortising. Er hangt 
me daardoor te veel commercieels om heen. Ze is ook beperkt in uitdrukkingsmogelijkheden. 
De opera Nixon in China van John Adams mag overweldigend beginnen, zoals ik ooit in het 
Amsterdamse Muziektheater ervoer, maar met de volumeknop helemaal open en een 
grootschalige enscenering wordt zo iets natuurlijk al gauw overweldigend; maar de opera 
heeft me verder niet kunnen boeien. Het brede spectrum van menselijke sensaties kan er 
zeker niet geheel mee bestreken worden. En ik wil door kunst, literatuur, muziek op mijn 
nummer worden gezet, door elkaar geschud, onder uit gehaald. Wanneer ze alleen maar 
sussen, strelen, luistercomfort bieden. lopen ze wat mij betreft leeg. Muziek, en zeker 
Klassiek, is voor mij pas spannend als ik gewaar ben dat de componist het zich niet 
gemakkelijk heeft gemaakt & klankmatig het onderste uit de kan heeft gehaald 

Wil ik met deze kritische ontboezeming zeggen dat liefhebbers van deze muziek niet serieus 
moeten worden genomen? Zeker niet. Muziek blijft individueel een kwestie van smaak en 
iedereen heeft met recht & reden een persoonlijke voorkeur. Wel vraag ik me af of de 
onderhavige muziek eigenlijk wel tot Klassiek gerekend kan worden. De repetitieve muziek 
met alsmaar herhaalde en verschuivende klankpatroontjes zou best een jazz-variant 
genoemd kunnen worden, terwijl de 'spirituele' muziek met haar fluisterende, schemerige 
sound in 'de wereld van de new age' (titel van een boekwerk van zekere Gerry Maguire 
Thompson) geplaatst kan worden. Klassiek is ánders! 

Zijn er misschien lezers die tegen het voorgaande in het geweer willen komen? Ze zullen er 
toch wel zijn, want het is, zoals steeds, behoorlijk particulier wat ik te berde breng. In 
afwachting, 
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