
ZON, ZEE, ONGEREPTE NATUUR en 
onbeperkte mogelijkheden. Klinkt als 
het beloofde land waar zelfs geharde 
intellectuelen met gemak hun ei kwijt 
kunnen. Toen twintigste-eeuws Europa 
stormachtige tijden 
doormaakte, namen 
heel wat vooraanstaan-
de creatievelingen de 
wijk naar het ver-
lokkende Californië: 
van componisten 
Darius Milhaud, Igor 
Stravinsky en Arnold 
Schönberg tot filosoof 
Theodor Adorno en 
schrijver Thomas 
Mann. Plotsklaps werd 
de Golden State over-
spoeld met intellectu-
eel goud van oud uit 
moedercontinent Eu-
ropa. De muziekscene 
van de West Coast 
kreeg een inspirerende 
boost van jewelste. 
De pioniersgeest van 
jonge componisten 
werd getriggerd, maar 
dan wel met een onver-
wachte Amerikaanse 
twist. 
Tijdens de Strijkkwartet Biënnale nemen 
het Californische Calder Quartet en 
muziekpublicist Alex Ross het publiek 
mee naar deze nieuwe muzikale frontier 
aan de Amerikaanse westkust. ‘The New 
Vienna’ staat er met koeienletters boven 
de nieuwsgierig makende concertlezing. 
‘Ja, die titel is een tikkeltje ironisch,’ 
geeft Alex Ross toe. Als muziekcriticus 
voor The New Yorker en als auteur van 
het bejubelde standaardwerk The Rest 
Is Noise is Ross goed ingevoerd in de 
eigentijdse, gecomponeerde muziek uit 

Amerika en Europa. ‘De muziekscene in 
het westen van Amerika was heel ver-
schillend van die van de Tweede Weense 
School en de twaalftoonsmuziek. Maar 
aan de West Coast ontstond wel een 

muziekrichting die wereldwijd net zo 
invloedrijk zou blijken in de twintigste 
eeuw: het minimalisme.’

Vrijhaven
Componisten als John Cage en Lou Har-
rison, maar ook minimalisten van het 
eerste uur La Monte Young, Steve Reich 
en Terry Riley vonden vruchtbare grond 
voor hun radicale ideeën aan de West 
Coast. Het was een vrijhaven waar ver-

schillende stromingen samenkwamen, 
aldus Alex Ross. ‘Allereerst waren com-
ponisten en musici van de West Coast 
goed op de hoogte van veel niet-wes-
terse muziek. Al aan het eind van de ne-

gentiende eeuw kwam 
de immigratie uit Azië 
naar Amerika goed op 
gang. Voornamelijk 
de muziek uit Oost- en 
Zuid-Azië oefende een 
grote invloed uit op 
het geluid van West 
Coast-componisten. 
Dat hoor je zeker terug 
in de vroegste minimal 
music van Young en 
Riley.’ 
Die repetitieve, hy-
pnotische stroom aan 
noten verwijst naar 
veel Indiase muziek 
en naar Indonesische 
gamelan. Het kalme, 
rituele karakter van 
de minimal zie je weer 
weerspiegeld in Japan-
se en Chinese muziek. 
Minstens zo belangrijk 
was de stroom aan 
Europese immigranten 
die hun heil zochten in 

gouden staat Californië. 
‘In de jaren veertig vestigden giganten 
van het Europese modernisme zich aan 
de West Coast, onder wie Stravinsky en 
Schönberg,’ benadrukt Ross. Een aantal 
jonge Amerikanen, zoals Lou Harrison 
en John Cage, gingen bij Schönberg 
studeren, en La Monte Young ging in 
de leer bij Schönberg-leerling Leonard 
Stein. ‘Op een totaal onverwachte ma-
nier kwam de uit Europa overgewaai-
de, modernistische geest terug in de 
muziek van deze jonge Amerikanen. De 

New Wave
In het zonovergoten Californië vond een ongekende muzikale revolutie 
plaats onder invloed van Europese vernieuwers: extreem minimaal en 

extreem melodieus. Muziekcriticus Alex Ross en het Calder Quartet 
verkennen de West Coast van weleer.

door mark van de voort
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Muziekpublicist Alex Ross:
‘De jonge Amerikanen kozen 
voor een emancipatie van het 
geluid en de pure klank.’

revolutie van Schönberg werd bij hen 
een revolutie tegen de revolutie,’ zegt 
Ross. ‘Ze verwierpen de twaalftoons-
ideeën en kozen voor een emancipatie 
van het geluid en de pure klank. Cage 
en Harrison experimenteerden met 
slagwerk en tonaliteit, terwijl La Monte 
Young het tempo van Anton Weberns 
twaalftoonsminiaturen extreem ver-
traagde tot er een hallucinerende drone 
overbleef.’

Mavericks
Een hechte scene is er nooit ontstaan 
aan de westkust. Componisten koeste-
ren hun onafhankelijke status en rebel-
se karakter. Mavericks hoor je dan vaak. 
‘Alhoewel dit woord bijna een cliché is 
geworden, vangt het wel de mentaliteit 
van veel Amerikaanse componisten. Het 
buitenbeentje en de loner die de aca-
demische muziekregeltjes van Europa, 
maar ook de East Coast-universiteiten 
aan de laars lapt en radicaal een eigen 
pad kiest.’
Die eigenzinnigheid leidde ertoe dat 
West Coast-componisten niet schroom-

den om muziek tot de meest essentiële 
bouwstenen terug te brengen. Extreem 
minimaal, maar ook extreem melodi-
eus. ‘Puur als een reactie op die epische 
complexiteit die het oude Europa van 
Schönberg dicteerde. Soms was deze 
reactie confronterend en onaange-

naam voor de oren, zoals de vroege 
minimalistische muziek van Young en 
Reich. Dan weer psychedelisch en direct 
toegankelijk als rockmuziek. In C van 
Terry Riley is een klassiek voorbeeld. 
Lou Harrisons muziek is op zijn beurt 
weer van een buitenaardse, melo- 

dieuze schoonheid. Een componist  
die veel bekender zou moeten zijn.’
Tijdens het biënnale-recital speelt het 
Calder Quartet enkele karakteristieke 
West Coast-werken van onder anderen 
Cage, Harrison en Riley, doorspekt met 
klassiekers van Stravinsky en Webern. 
Ook recent kwartetwerk van de jonge 
Amerikaanse stercomponist Andrew 
Norman uit Los Angeles passeert de 
revue. Alex Ross is een begenadigd 
spreker en zal live dieper op de mate- 
rie ingaan. ‘De vrije geest van de West 
Coast-muziek hoor je zeker bij iemand 
als Andrew Norman terug. Universitei-
ten als San Diego, Berkeley, Santa Cruz 
en Los Angeles omarmen die levendige 
mentaliteit op hun muziekafdelingen. 
De zo vrijzinnige, zelfvoorzienende 
West Coast-scene van weleer is nu zelf 
een muziektraditie geworden.’

• U.S. West Coast: The New Vienna 
 Calder Quartet + Alex Ross (spreker) 
 Bimhuis 
 vrijdag 31 januari, 14.15 uur

Calder Quartet
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