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Interview

ʻIk luister liever naarde
buitenwereldʼ
Peter Adriaansz Ruim vier jaarwerktePeterAdriaansz aan
ʻEnvironments .̓Met het Haagse Ensemble Klangbrachthij het
drieluik uitopcd.
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Peter Adriaansz: „Waaromzou muziek iets moetenuitdrukken?”
Foto MerlĳnDoomernik

Neem eengitaar en verstemalle snarentot éénen dezelfde ʻbʼ. Hoe zoudat klinken?
ComponistPeter Adriaansz nam deproef op de somen steldevast dat variaties in snaardikte
en -spanningonvermĳdelĳk tot minieme toonhoogteverschillen leiden.

Het resulterendeklankbeeld, een rĳkamalgaamvan toonzwevingen en resonanties,nam hĳ
als uitgangspuntvoor zĳn compositie ʻMonoʼ.Het is een terzakedoende titel voor een stuk
dat welbeschouwd uit één enkele ritmische lĳn bestaat.Twee verstemde akoestische gitaren
en twee synthesizers ploegen unisono voort langseen zichnooit letterlĳk herhalend ostinato-
patroon.Af en toe zweeft een bayan (Russischeaccordeon) voorbĳ metmetalige, hoge tonen.
Muziek alseen reisdoor een oneindig landschap: steedshetzelfde en toch voortdurend
anders.

Ondertussen horen we Adriaanszvoordragen uit Robert Pirsigs Zenand theArt ofMotorcycle
Maintenance. Iets met een roadtrip door de vlakten van Minnesota, voortgaanzonder aan te
komen,en de ʻhere-nessand now-nessof things.̓

Requiem
ʻMonoʼ is het eerste deel uit Adriaanszʼ langste compositie tot nu toe: Environments.
Verdeeld over componeren en mixen werkte hĳ vier jaar aan het stuk. Begin februari zou
Ensemble Klanghet integraal uitvoeren in het Muziekgebouw aan ʼt Ĳ in Amsterdam. Zou,
want corona gooide roet in het eten. Gelukkig verscheen twee weken geleden de cd, een
project waarvoor Adriaansz nauw samenwerkte met Klang-gitarist Pete Harden en
opnametechnicus Micha de Kanter.

Een ochtend in maart. Aan de keukentafel van zĳn Haagse appartement vertelt Adriaansz
(Seattle, 1966) over zĳn anderhalf uur durende drieluik. Over de combinatie van
instrumentale muziek en gesproken tekst, en hoe hĳ in elk van de drie delen (ʼMonoʼ, ʻWattsʼ
en ʻStereoʼ) een abstract concept (lineariteit, cycliciteit en polariteit) heeft willen verklanken.

„Geen makkelĳke kost”, geeft hĳ toe, maar de opzet vroeg om een zekere mate van
complexiteit: „Eigenlĳk is Environmentseen soort requiem. Het stuk is een ode aan idealen
uit de voorbĳe eeuw die kopje-onder zĳn gegaan in de snelheid van onze huidige digitale
cultuur.” Een van die idealen is het streven naar verdieping, de bereidheid om langzaam door
te dringen tot de kern van de zaak. „Die manier van denken is een anachronisme aan het
worden”, aldus Adriaansz. „We leven in een tĳd van snelle oneliners, tweets en ʻtoo long;
didnʼt readʼ. Een rampzalige ontwikkelingals je het mĳ vraagt.” Van de weeromstuit beet hĳ
zich voor Environmentsvast in een trits grote themaʼs.

Multitasken
Een belangrĳke invloed was AlessandroBariccoʼsDebarbaren. Adriaansz: „Een eerstehulp bĳ
een tĳd die ik niet meerbegreep.”In het boeksignaleertde Italiaanse schrĳver een ingrĳpende
veranderingin onzecultuur, meer specifiek in dewĳze waaropwe ervaring definiëren. Waar
ervaringopdoen vroeger synoniem was aan contemplatie en geduldig doorgronden, daar
zoektde eigentĳdsebarbaarervaring in snelle bewegingenaan de oppervlakte. Van studieuze
Bildungsburgertotmultitaskende internetsurfer, zegmaar.

In Environmentskomen beiden aanhun trekken. Neem het tweede deel, ʻWattsʼ. Voorde
dieptezoekerszĳn erde bespiegelingenvan de Britse filosoof en zen-kennerAlan Watts, die
we eenbetooghoren houden over het wezenvan de tĳd. Eveneens dieptewerk is de wĳze
waarop denotie van eeneeuwige cirkelgangmet mathematische precisie is vertaald in
muziek waarin de tĳd lĳkt stil testaan.

En toch, in de combinatie van tekst en muziek wordt ookonvermĳdelĳk demultitasker
aangesproken.„Het is een test”, zegtAdriaansz. „Dat multitasken waar Baricco over schrĳft,
kan dateigenlĳkwel? Kun je twee verschillende media, die elk een afgeslotengeheel vormen,
tegelĳkertĳdvolgen? Ofmoet je uiteindelĳk toch kiezen? In die zin is het een onderzoek naar
de menselĳke perceptie.”

Muzikaal nest
Componeren als onderzoeken muziekals uitwerkingvan een conceptueel fundament: het
zĳn ontegenzeggelĳkHaagseinvloeden die doorklinken in Adriaanszʼesthetiek. Niet
verwonderlĳk. Met hetKoninklĳk Conservatoriumin DenHaagonderhoudt hĳ nauwe
banden. Hĳ studeerde er bĳ onder anderen Louis Andriessen en DiderikWagenaar, en is
inmiddels zelf een van dedrĳvende krachten achter de Haagsecompositie-afdeling.Ook zĳn
vader enmoeder gaven les aan de Juliana van Stolberglaan.

'Muzikaal nest' iseen understatement, zegtAdriaansz, gevraagdnaar zĳn jeugd. „Bĳ ons thuis
draaide alles ommuziek. Ik groeideopmet renaissance-polyfonieen barok.Maar er klonk ook
veel Aziatischemuziek, want mĳn ouders zĳn allebei gepromoveerdin de etnomusicologie.”
In het kielzogvan hun muziekwetenschappelĳke ambitiesbrachthĳ de eersteacht jaar van
zĳn leven overal ennergensdoor: Amerika, Australië en India.

Trillende lucht
Dat jeugdigenomadenbestaan liet zĳn sporenna in Adriaanszʼmuzikale DNA. Nogsteeds
heeft hĳ een fascinatie voor Indiasemuziek en voorAmerikaanse experimentelen als La
Monte Young,Morton Feldman en James Tenney. Adriaansz: „Het zĳn stuk voor stuk
componisten die van nul af aan hun eigenuniversum hebbenopgebouwd.Die Amerikaanse
wil om ona"ankelĳk te zĳn, het vertikken om braafmee te deinen op de golfslagvan een
traditie, dat spreektmĳ ergaan.”

Zelf ontwikkelde hĳ eenhardnekkigeallergie voor deEuropese muziek sinds 1800.„Het
denken in termen van muzikale ontwikkeling, dat climax-fetisjisme,ikheb daar helemaal
niets mee.Van Strauss of Mahler krĳgik wurgneigingen. Ik vind het opdringerigemuziek. Al
die groteemoties en zelfexpressie: ʻIkke, ikke, ikke.ʼWaarom zoumuziek überhaupt ietsuit
moeten drukken, laatstaan een persoonlĳkebinnenwereld? Ik luister liever naar de
buitenwereld.”

In 2005maakte Adriaansz, bĳna veertig, resoluut schoon schip. Alles wat hĳ tot dan toe
geleerdhad, gingoverboord. Tabula rasa. Sindsdien componeert hĳ als een
natuurwetenschapper, vertrekkend vanuit deelementaire deeltjes van de klank: golven,
vibraties. Trillende lucht in nauwkeuriguitgedokterde wiskundige verhoudingen.

In 2011 schreef Adriaansz een essaymet de veelzeggendetitel Muziek alsobjectieve
waarheid. ʻComponerenis het nabootsenvan de natuur in haarmanier van werkenʼ,
parafraseerdehĳ daarin John Cage.Dat die overtuigingnog steeds tot intrigerende
klankervaringen leidt, blĳkt uit de openingsmatenvan ʻStereoʼ.Minuten langhangt een
elektroakoestischeklankwolk roerloos tussen de speakersvan je koptelefoon. En toch
beweegt en schittert er van alles.

Peter Adriaansz, EnsembleKlang: Environments.
https://ensembleklang.bandcamp.com/album/environments-peter-adriaansz


