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De belangstelling voor de muziek van Louis 
Andriessen (1939) is de jongste jaren bijzonder 
hevig geworden. Getuige daarvan Andriessens 
eigen bonte verzameling teksten Gestolen Tijd, 
de monografi e waarin Robert Adlington alle 
aspecten van Andriessens De Staat ontleedt 
en de heterogene bundel interviews en essays 
die Maja Trochimczyk over diverse aspecten 
van Andriessens werk en esthetiek heeft verza-
meld.1

De nieuwste aanwinst in dit rijtje is de mono-
grafi e van Yayoi Uno Everett – verwarrend ge-
noeg met exact dezelfde titel als het boek van 
Trochimczyk – die nogmaals wijst op een ware 
opleving van de Andriessen-studie, in het bij-
zonder in het Angelsaksische taalgebied. Van al 
deze recente boeken is Everetts studie de eerste 
die zich als een echte monografi e presenteert. 
In chronologische volgorde overloopt zij alle 
fasen van Andriessens carrière en bespreekt 
daarbij alle belangrijke composities analytisch, 
ruim geïllustreerd met muziekvoorbeelden. 
Stelselmatig worden de esthetische en ideolo-
gische implicaties van deze muziek tegen het 
licht gehouden. Daarmee vult Everett ontegen-
sprekelijk een lacune op. Ondanks alle recente 
musicologische aandacht voor Andriessens 
muziek en ideeën, ontbrak tot nu toe immers 
net zulk een systematisch overzicht waarin de 
volledige output van de componist op uni-
forme wijze besproken wordt. Andriessen zelf 
brengt in Gestolen Tijd heel verhelderende en 
diepzinnige elementen aan, in het bijzonder in 
de uitgeschreven lezingen waarin hij zijn eigen 
composities ontleedt. Ondanks het wat dispa-
rate karakter van Trochimczyks bundel bevat-
ten met name haar interviews met de compo-
nist en enkele van haar analyses waardevolle 

inzichten. Adlingtons boek tenslotte, gaat het 
verst in het verbinden van muziekanalytische 
conclusies met de esthetische, socio-politieke 
en culturele implicaties van Andriessens mu-
ziek, maar focust enkel op De Staat (al worden 
daar ook andere composities van Andriessen bij 
betrokken) en is dus bij uitstek een studie die 
in de diepte graaft. Daartegenover zou je kun-
nen stellen dat The Music of Louis  Andriessen 
van Yayoi Uno Everett in de breedte werkt en 
een coherent perspectief op de totaliteit van 
 Andriessens rijke oeuvre aanreikt.

Everett begint met een vrij omstandig relaas 
over de Nederlandse muziek in de 20ste eeuw, 
waarin zowel een ruime historische aanloop 
(met verrassend veel aandacht voor de genera-
tie van voor de Tweede Wereldoorlog) als een 
korte situering van de ‘revolterende’ generatie 
studenten van Kees van Baaren aan bod ko-
men. Het tweede hoofdstuk schetst de vroege 
muzikale ontwikkeling van Louis Andriessen 
met bespreking van diens neo-tonale, seri-
ele, aleatorische en collage-fases en eindigt met 
een vrij grondige analyse van Contra Tempus. 
In het derde hoofdstuk komen de politieke en 
“conceptuele” werken uit de jaren ’60 en ’70 
aan bod – onder meer De Staat en Mausoleum 
en uiteraard Andriessens werk met en voor de 
ensembles De Volharding en Hoketus. Onder 
de titel “Towards the Metaphysical in Art” gaat 
Everett over naar de composities uit de jaren 
’80, waarin het conceptuele gehalte de poli-
tieke sfeer verlaat ten voordele van esthetische 
en metafysische thema’s, met name in De Tijd, 
De Snelheid en De Materie.
Het vijfde hoofdstuk, “Ramifi cations”, maakt 
een zijsprong naar de receptie van Andriessens 
muziek en zijn invloed op ensembles en compo-
nisten in Nederland en in de VS.  Analyses van 
Zilver en Hout bewaren de focus op  Andriessens 
werk, maar passen in dit kader omdat het gaat 
om werken die geschreven werden voor respec-
tievelijk de California EAR unit en LOOS en 
zo de positie van Andriessen in het internatio-
nale muziekleven illustreren. Daarna volgt een 
hoofdstuk dat integraal gewijd is aan de opera’s 
die Andriessen met Peter Greenaway maakte. 
Onder de titel “Contemplative works” tenslotte 
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bespreekt Everett voornamelijk de Trilogie van 
de Laatste Dag, al is er ook een deel gewijd aan 
de “exploration into madness and hell” (p. 231) 
van La Passione en Inanna. Die werken samen-
brengen onder de noemer “contemplatief” 
toont dat, ondanks de zorgvuldige keuzes die 
Everett gemaakt heeft, het karakteriseren van 
de verschillende fases in Andriessens carrière 
iets artifi cieels heeft. De epiloog herneemt tot 
slot nog eens de bedenkingen over receptie en 
invloed van Andriessens muziek.

De grote verdienste van dit boek is ongetwij-
feld dat het de eerste kernachtige discussie van 
 Andriessens volledige oeuvre bevat, van de 
vroege seriële en experimentele composities tot 
en met La Passione (2002) en Inanna (2003). 
Dit laat Everett toe om verbanden te leggen, om 
te wijzen op overeenkomsten op compositie-
technisch of op inhoudelijk- conceptueel 
vlak tussen werken uit verschillende fases 
van  Andriessens carrière en om een breed 
 perspectief op de totaliteit van  Andriessens mu-
ziek te bieden. In dat opzicht was een  volledige 
 chronologische werklijst als bijlage een handige 
aanvulling op dit boek geweest.
De heldere en accurate analyses zijn bedoeld 
“(...) to make the organisation of form, mo-
tive, rhythm, harmony, and timbre accessible 
to readers as an aid to listening and contem-
plating the metaphysical or philosophical ques-
tions posed” (p. 4). Dit houdt in dat Everett 
 nergens echt diep ingaat op analyses, maar eer-
der op descriptieve wijze een aantal muzikale 
en  esthetische principes blootlegt en zo telkens 
een bevattelijke duiding van de muzikale in-
houd van ieder werk geeft en aspecten blootlegt 
die doorheen het oeuvre van belang zijn. De 
zorg waarmee dat gebeurt, maakt dit een ideale 
analytische introductie tot het werk van Louis 
Andriessen. De lezer die weinig bekend is met 
Andriessens muziek of met de reeds beschik-
bare studies daarover wordt hier op beknopte 
wijze perfect vertrouwd gemaakt met alle be-
langrijke muzikale en buitenmuzikale aspecten 
van Andriessens muziek.

Naast een analytische kennismaking met 
 Andriessens muziek wil Everett met dit boek 
bovenal een inzicht verschaffen in de buiten-

muzikale implicaties van Andriessens muziek. 
Zij betoogt: “Andriessen’s music presents a 
provocative case study for examining the social 
and aesthetic implications of new music that 
crosses stylistic and ideological boundaries” 
(p. 1-2). Haar aandacht gaat dan ook uit naar 
de talrijke topics die met zijn muziek verbon-
den zijn, waaronder parodie, ironie, narrativi-
teit en intertextualiteit, die zij kadert in recen-
tere musicologische theorieën. Op die manier 
vormt de analytische discussie vooral een aan-
zet om bepaalde ideologische en esthetische 
aspecten te duiden die zij als “musical poetics” 
omschrijft: “The term musical poetics thus in-
vokes the aesthetic, ideological, and cultural 
contexts that have shaped the production and 
reception of Andriessen’s music” (p. 3). Echter, 
net zoals de analyses een kennismaking met de 
diverse aspecten in een compositie zijn eerder 
dan een doorgedreven ontleding ervan, blijven 
ook de theoretische bijdragen beperkt tot het 
aanreiken van enkele ideeën. De discussie van 
de aspecten ironie en parodie, bijvoorbeeld, 
die voor Everett duidelijk heel belangrijk zijn, 
blijft beperkt tot enkele kernachtige overwegin-
gen die op twee of drie pagina’s aan het einde 
van een hoofdstuk volgen. Everett neemt hier 
niet de gelegenheid om die aspecten een ruim 
theoretisch kader te geven, verschillende in-
valshoeken expliciet tegenover elkaar te plaat-
sen, aspecten tegenover elkaar af te wegen of 
diep in te gaan op alle facetten in de relatie tot 
 Andriessens werk. Wat de rol van ironie betreft, 
is het artikel van Rokus de Groot uit 2004 bij-
voorbeeld veel genuanceerder en diepgraven-
der2  en levert zelfs het gesprek dat Trochimczyk 
met  Andriessen hierover voert (Trochimczyk, 
p. 177-183) een meer uitdagende theoretische 
achtergrond dan wat je in Everetts boek zal 
vinden. Op vergelijkbare wijze geeft  Adlington 
een veel beter gedocumenteerde en meer genu-
anceerde visie op de politieke implicaties van 
Andriessens muziek en op het Nederlandse 
muziekleven dan Everett.

Hiermee komen we bij de zwakke punten van 
Everetts boek. Hoewel zij claimt Andriessen 
in zijn culturele context te situeren, is net dat 
element eerder zwak onderbouwd. De indruk 
overheerst dat zij niet volledig vertrouwd is met 
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de Nederlandse cultuur. Het eerste hoofdstuk 
betreft de hele Nederlandse muziekgeschiede-
nis met uitwijdingen over Pijper, Mengelberg 
en Vermeulen. De positie, laat staan het werk 
van Hendrik Andriessen, de vader van Louis 
en één van diens belangrijkste muzikale in-
vloeden, wordt daarbij echter slechts terloops 
vermeld aan het begin van het tweede hoofd-
stuk.  Bovendien poneert Everett een visie op 
 Andriessen als een “Amerikaans” georiën-
teerd componist, wat sterk doorwerkt in het 
hoofdstuk over de invloed op ensembles en 
 componisten. Enkel al de grondige lectuur 
van Gestolen tijd toont echter aan hoe belang-
rijk en tastbaar de invloed is van zijn vader en 
van de Franse muziek waarvoor zijn vader een 
voorkeur had. Zo is over de harmonie van De 
Staat veel geschreven, waarbij Everett zich aan-
sluit bij de voorgaande auteurs die (terecht) de 
nadruk leggen op de invloed van niet-roman-
tische bronnen als minimal music, Stravinsky, 
Griekse antieke modi, tetrachorden en Indone-
sische gamelan. Echter, in het interview met de 
componist waarmee Adlington zijn monografi e 
over De Staat afsluit, reduceert Andriessen de 
harmonie van maat 519 tot een vierklank gis-
b-d-fi s, een akkoord dat hij associeert met de 
muziek van Ernest Chausson (Adlington, pp. 
137-138.) De dichotomie tussen romantische 
en antiromantische elementen in Andriessens 
werk is een gecompliceerde kwestie. De ‘dia-
lectische’ houding die in Andriessens politiek 
geïnspireerde werken ook door Everett wordt 
geduid, zou een veel omvattender theoretisch 
kader kunnen bieden voor het begrip van 
 Andriessens werk – een kader dat verder gaat 
dan de noties van parodie en ironie die zij er 
uit licht.
Een gelijkaardige botsing van Amerikaanse en 
Europese perspectieven komt aan de opper-
vlakte wanneer Everett in het vierde hoofdstuk 
de invloed van Andriessen bekijkt, in de eerste 
plaats op de Haagse School, op de eigen en-
sembles De Volharding en Hoketus en de groe-
pen die daaruit ontstaan zijn, maar ook op de 
jongere generaties Britse (Steve Martland) en 
Amerikaanse (Bang on a Can) componisten 
en muzikanten. Veralgemeningen als “All of 
the composers who came under Andriessen’s 
 infl uence have formed their own ensembles” 
(p. 164) helpen niet om een genuanceerd beeld 
op te bouwen. Zo onderscheidt zij ook de ty-
pische “Andriessen instrumentation” (met bas-

gitaar, veel blazers, gitaren en keyboards) van de 
gangbare ensembletypes voor nieuwe muziek, 
waartoe zij verrassend genoeg ook het Philip 
Glass Ensemble rekent, dat nochtans (saxo-
foons en keyboards, luid versterkt!) eerder in 
de lijn van Andriessens aanpakt ligt. Bovendien 
gaat Everett verder met een gepolariseerde in-
terpretatie van Amerikaanse en Europese bena-
deringen aan de hand van een vergelijking van 
uitvoeringen van Workers Union door Bang on a 
Can (“jazzy, electrifying and virtuosic”), versus 
een solo-versie door Tatiana Kolleva (van het 
Nederlandse Elektra Ensemble) en een recente 
uitvoering door De Volharding, om daaruit te 
besluiten dat “it is undoubtedly in the hands 
of Dutch ensembles such as De Volharding (...) 
that Andriessen’s mission to use music as social 
commentary is renewed” (pp. 166-167). Twee 
bedenkingen bij dit statement. Ten eerste is het 
inderdaad zo dat de elegantere, jazzy aanpak 
van Bang on a Can een heel andere richting uit-
gaat dan de oorspronkelijke ‘revolutionaire’ in-
tensiteit van De Volharding. Maar is dat nu net 
niet “renewed” – een gewijzigde benadering in 
een ander tijdsgewricht, terwijl De Volharding 
eerder de oorspronkelijke missie bewaart? Ten 
tweede is deze tegenstelling eerder misleidend, 
omdat Everett de vertolking van de California 
EAR unit niet in deze vergelijking betrekt (te 
vinden op New Albion Records NA 094 CD, 
1997). Dat is nochtans een duidelijk voorbeeld 
van een Amerikaans ensemble dat Workers 
 Union met de genadeloze, ‘militante’ gedreven-
heid van de oorspronkelijke aanpak neerzet.
Tenslotte bevat dit boek onvermijdelijk een 
aantal fouten en onnauwkeurigheden. Citaten, 
termen en zelfs titels in het Nederlands zijn 
vaak fout gespeld. Componist Michel van der 
Aa vind je achtereenvolgens als “Michel van 
Aa” (p. 185) en “Michel van der Aaa” (p. 202) 
terug. De danseres die de tekst over Piet Mond-
riaan voordraagt in De Stijl wordt niet ver-
eenzelvigd met Mondriaans echtgenote zoals 
Everett nochtans herhaaldelijk schrijft. En Che 
 Guevara mag dan wel in Bolivia gestorven zijn, 
dat maakt hem daarom geen “Bolivian revolu-
tionary” (p. 67). Bovenal overheerst de indruk 
dat Everett voor dit boek vooral met de muziek 
van Andriessen bezig is geweest. Alle aspecten 
die haar wegleiden van de partituur komen 
daarom minder krachtig over, al blijft het steeds 
degelijk en relevant. Hoe goed Everett haar be-
toog ook onderbouwt, tegelijk vormt dit ook 
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een nadeel, in de zin dat dit boek teveel een 
inleiding blijft. Everett blijft in het spoor van 
de uitspraken van de componist zelf en neemt 
bestaande standpunten doorgaans over of gaat 
alleszins niet in discussie met andere gepubli-
ceerde analyses (bijvoorbeeld Adlington over 
De Tijd of Trochimczyk over Hadewijch). Bo-
vendien beperkt zij zich tot de “grote” werken. 
De vraag welke inzichten de minder vaak be-
studeerde composities zoals On Jimmy Yancey, 
Symfonie voor Losse Snaren, Mattheus passie, 
Odysseus’ Women, Trepidus, of Passegiata in 
tram in America e ritorno kunnen opleveren, 
blijft voorlopig open.
Hoewel dit boek de hele carrière van  Andriessen 
bestrijkt, zijn er uiteraard enkele zwaarte-
punten, zoals de bespreking van de opera’s De 
Materie, Rosa en Writing to Vermeer, terwijl 
andere werkgroepen minder aandacht krijgen. 
Vooral de periode vanaf de Notenkrakers tot 
aan De Materie had meer uitgewerkt mogen 
zijn. Het is weliswaar een fase in Andriessens 
carrière die al veel inkt heeft doen vloeien en 
het is een goede zaak dat Everett door er niet 
veel nadruk op te leggen de componist niet af-
schildert als eeuwige rebel. Maar toch maakt 
de haast waarmee zij aan een bespreking van 
De Staat wil beginnen het discours over poli-
tiek en conceptualisme minder genuanceerd. 
Zo wordt Volkslied enkel geciteerd als een 
proto type van unisono-compositie (een poli-
tiek symbool van solidariteit dat in die periode 
inderdaad een belangrijke topic in  Andriessens 
werk is), terwijl de metamorfose van het 
 Wilhelmus in de Internationale daar minstens 
evenzeer een zaak is van parodie, subversiviteit 
en van dialectiek – topics die Everett wel dege-
lijk aanbrengt, maar dus duidelijk diepgraven-
der had kunnen uitwerken.

De lezer die al vertrouwd was met de bestaande 
artikels en boeken over Louis Andriessen zal 
in Everetts boek weinig fundamenteel nieuwe 
 zaken ontdekken. Niettemin legt Everett boei-
ende accenten en diept zij de discussie rond 
een aantal composities intelligent uit. Vooral de 
kwaliteit van de analyses levert zeer interessan-
te inzichten in de motivische, harmonische en 
thematische structuur van werken. Ik onthoud 
in het bijzonder de bespreking van De Stijl, waar 
zij verder kijkt dan de boogie- woogie en de 
proporties die op een schilderij van  Mondriaan 
zijn gebaseerd door de Bach-achtige contra-

puntische fi nesses (het BACH- motief speelt 
daar trouwens een belangrijke rol) in kaart te 
brengen. Langs die weg maakt Everett duidelijk 
dat De Materie een hechtere band met de grote 
contrapuntische tradities van de middeleeuwen 
tot de barok tot stand brengt dan op het eerste 
gezicht zou blijken.
Het is met zulke accurate inzichten dat Everett 
meer doet dan enkel een overzichtelijke inlei-
ding te bieden tot het werk en de onderliggende 
theoretische aspecten van Louis Andriessen.

(Maarten Beirens is doctor in de musicologie.)

boeken - the music of louis andriessen

304

TvM_12_#3-nov_2007_4.indd   Sec1:304TvM_12_#3-nov_2007_4.indd   Sec1:304 26-10-2007   08:29:3026-10-2007   08:29:30


