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Abstractie  

Alles wat ik bedoel 

moet worden afgetrokken 

van alles wat ik zeg. 

 

Wat overblijft  

is dan wellicht 

nooit weg.  

 
(Peter Schat, De Toonklok: essays en 

gesprekken over muziek (1984), 19.) 
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Samenvatting 
Deze scriptie analyseert hoe verschillende facetten van de Nederlandse anarchistische actiegroep 

Provo (1965-1967), kunnen doorsijpelen in muziekstukken van de Nederlandse avant-garde 

muziekscene van de jaren zestig. Er wordt specifiek gekeken naar het werk Clockwise and Anti-

clockwise (1967) voor zestien blazers van Peter Schat (1935-2003). Schat was veruit de meest politiek 

activistische van de desbetreffende avant-garde scene, al gaf hij dat, in ieder geval in de jaren zestig, 

niet toe. Door de analyse van Clockwise and Anti-clockwise zullen er nieuwe verbanden gelegd 

worden tussen Provo en de Nederlands avant-garde muziek uit de jaren zestig, welke in de 

vakliteratuur nauwelijks te vinden zijn, en reeds gevonden verbanden door andere 

muziekwetenschappers uitgelicht worden.  

  Blijken zal dat Provo vier relevante pijlers heeft voor dit onderzoek, namelijk anarchisme, 

provocatie, het spelelement, en collectieve creativiteit. Anarchisme is op meerdere manieren terug 

te vinden in Clockwise and Anti-clockwise, namelijk in de orkestratie, in de beperkte macht van de 

dirigent, in de vrijheid en de rol van de muzikanten in zowel de vorm als het maakproces van het 

stuk, en in de muzikale inhoud, waarin Schat een veelvoud aan compositorische middelen heeft 

gebruikt om een wereld van anarchie te creëren. De vijf muzikale stilistische parafrasen in dit stuk 

brengen een provocerend effect teweeg, een andere belangrijke pijler van Provo. Van het ludieke 

element is in brede zin sprake door de keuzevrijheid van de muzikanten: zij mogen zelf kiezen waar  

zij in het stuk starten, en in welke volgorde ze dit doen (met de klok mee, of tegen de klok in). Omdat 

dit stuk geen publieksparticipatie wenst, is er van collectieve creativiteit geen sprake. Deze pijler 

blijkt in strikte zin sowieso niet te werken, omdat avant-gardemuziek te complex is voor een 

overgroot deel van het doorsnee publiek: een vorm van specialisme is vereist.  

  Met dit onderzoek is een bescheiden stap gezet in een verdere verdieping van het discours 

van politiek activisme in Nederlandse avant-garde muziek van de jaren zestig. 
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Inleiding 

‘De jaren zestig gelden als een revolutionair tijdperk. Of voor wie de voorkeur geeft aan een meer 

neutrale formulering, als een decennium van turbulentie en snelle maatschappelijke verandering.’      

- Hans Righart1 

 

Als ik aan mijn grootouders vraag hoe de jaren zestig in West-Europa geweest zijn, komen de 

woorden ‘protest’ en ‘grote veranderingen’ steevast terug in hun antwoord. Deze twee kernwoorden 

vatten de jaren zestig accuraat samen; het waren turbulente jaren met grote veranderingen op zowel 

het sociaal-economische als het cultureel-maatschappelijk terrein, voornamelijk door de onderste 

maatschappelijke ladders teweeg gebracht.2 Politiek activisme en protest was zowat tot in de genen 

van de destijdse jeugd te vinden. Activisme en kunst van de vooruitstrevende artistieke voorhoede 

bleken elkaars beste vrienden te zijn. Met de opkomst van jeugdculturen in het naoorlogse West-

Europa aan de ene kant, en de opkomst van avant-gardisten die (opnieuw) bewust het engagement 

opzochten middels hun utopische idealen aan de andere kant, kreeg deze relatie een hernieuwd 

impuls.3  

  In Nederland was de anarchistische actiegroep Provo (1965-1967) dé manifestatie van 

politiek verzet.4 Deze Amsterdamse actiegroepering stond voor provoceren of provocatie: in hun 

korte bestaan hebben zij veel acties gehouden met als doel, de gevestigde orde te provoceren.5 Ook 

de Nederlandse avant-garde muziekscene van de jaren zestig (in de rest van dit eindwerkstuk duid ik 

deze muziekscene met enkel ‘Nederlandse avant-garde’) ontging deze tijd van activisme en sociaal 

engagement, uiteraard niet. De late bloei van de Nederlandse avant-garde kwam zelfs tegelijkertijd 

met de bloei van sociaal activisme.6 Op hun beurt streden zij binnen de muziekscene tegen de 

autoriteiten. ‘De Vijf’ protesteerden herhaaldelijk tegen het beleid van het Concertgebouworkest en 

kwamen uiteindelijk tezamen in ‘BEVEM,’ waarmee zij trachtten hun idealen te verwezenlijken.7 

  De verbinding tussen de anarchistische actiegroep Provo en Nederlandse avant-garde 

muziek, staat centraal in dit werkstuk. Middels een casestudy wil ik nieuwe verbanden leggen tussen 

deze twee, welke in de vakliteratuur nauwelijks terug te vinden zijn, en reeds gevonden verbanden 

                                                           
1 Hans Righart en Paul Luykx, De wereldwijde jaren zestig: Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde Staten 
(Utrecht: Instituut Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, 2004), 9. 
2 Niek Pas, ‘Imaazje! De verbeelding van Provo (1965-1967)’ (Proefschrift, Universiteit Utrecht, 2003), 15-16. 
3 Timothy Scott Brown en Lorena Anton, ‘Introduction,’ in Between the Avant-Garde and the Everyday, red. 
Timothy Scott Brown en Lorena Anton (New York: Berghahn Books, 2011), 1-2; Robert Adlington, Composing 
Dissent: Avant-garde Music in 1960s Amsterdam (New York: Oxford University Press, 2013), 3-5. De wortels van 
dit activisme in kunst liggen in het negentiende eeuwse Frankrijk, waar kunst werd opgevat als onmisbaar voor 
sociale progressie. Aan het begin van de twintigste eeuw werd deze functie aangescherpt door avant-garde 
stromingen zoals Dadaïsme, die een einde aan de scheiding tussen ‘het leven’ en kunst trachtte te 
verwezenlijken. Zie Robert Adlington, ‘Introduction,’ in Sound Commitments: Avant-Garde Music and the 
Sixties, red. Robert Adlington (Oxford: Oxford University Press, 2009), 3. 
4 Pas, ‘Imaazje!,’ 16. 
5 Pas, ‘Imaazje!,’ 15. 
6 Adlington, Composing Dissent, 4-10. 
7 ‘De Vijf’ bestond uit Peter Schat, Reinbert de Leeuw, Louis Andriessen, Jan van Vlijmen, en Misha Mengelberg, 
de kerngroep van de Nederlandse avant-garde. Deze term is achteraf vanuit historisch perspectief aan hen 
toebedeeld. Acties tegen Het Koninklijk Concertgebouworkest waren onder andere de ‘Maderne-campagne’ 
(1966) en de ‘Notenkrakers-actie’ (1969). BEVEM stond voor ‘Beweging voor de vernieuwing van de 
muziekpraktijk,’ waarmee zij een democratisering in de muziekpraktijk wilden doorvoeren aan het einde van de 
jaren zestig. Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld Loes Dommering-van Rongen, De Notenkrakers: Rebellie in 
het Concertgebouw (Amsterdam: Boom uitgevers, 2019); Robert Adlington, ‘Organizing Labor: Composers, 
Performers, and “The Renewal of Musical Practice” in the Netherlands, 1969-72,’ The Musical Quarterly 90, nr. 
3-4 (2007): 539-577, laatst gewijzigd op 3 oktober 2008, https://www.jstor.org/stable/25172885. 

https://www.jstor.org/stable/25172885
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door andere muziekwetenschappers uitlichten. Ik focus mij hierbij op het stuk Clockwise and Anti-

clockwise (hierna: Clockwise) voor zestien blazers, opus zeventien (1967) van Peter Schat (1935-

2003). 8 Binnen de avant-garde in Nederland was hij het meest politiek activistisch.9 Zelf was hij ook 

onderdeel van Provo en deelde zelfs een woonruimte met de kernleden.10 Desalniettemin bleef hij 

vrij stellig over de zeggenschap van muziek: muziek kan niks anders dan muziek uitdrukken, zo zei hij 

herhaaldelijk, onder andere in verscheidende interview in 1968.11   

  Het Engelse boek Composing Dissent (2013) van Robert Adlington was het eerste boek dat in 

zijn volledigheid ingaat op die Nederlandse avant-garde, waarmee dit onderwerp direct voor niet-

Nederlands publiek toegankelijk is geworden. Adlington was een van de eersten die concrete 

connecties heeft gelegd tussen het politieke klimaat in de jaren zestig en de Nederlandse avant-

gardisten van toen, connecties die de componisten zelf maar zelden toegaven.12 De ruimte die is 

ontstaan om de relatie tussen Provo en de avant-garde nader te onderzoeken, is dan ook aan 

Adlington te danken. Ik zal in zijn voetsporen treden om deze verbintenissen verder te kunnen 

duiden. Ik analyseer Clockwise als casestudy om te onderzoeken hoe Schat elementen van Provo in 

deze compositie verwerkt heeft. De onderzoeksvraag luidt: Op welke manieren is de ideologie van de 

anarchistische actiegroep Provo terug te vinden in de compositie Clockwise van Peter Schat? Schat 

zelf heeft nooit daadwerkelijk toegegeven dat deze verbindingen aanwezig waren. Hij zei zelfs 

verschillende keren dat muziek niets anders kon uitdrukken dan muziek zelf.13 Voor Clockwise is 

gekozen omdat dit stuk nauwelijks nog geanalyseerd is en in de hoogtijdagen van Provo 

gecomponeerd is. 

  In hoofdstuk 1 zal ik mijn invalshoek op de relatie tussen de actiegroep Provo, avant-garde en 

de componist Peter Schat beargumenteren met de volgende deelvragen: Wat was de ideologie van 

Provo? Op welke manieren is Provo reeds gekoppeld aan de Nederlandse avant-garde? Adlingtons 

Composing Dissent, en Niek Pas’ proefschrift over Provo vormen de basis voor dit theoretisch kader. 

In dit hoofdstuk zal ik tevens primaire bronnen van Provo analyseren, bijvoorbeeld het tijdschrift 

Provo. Hoofdstuk 2 geeft een antwoord op de deelvraag: Hoe verhoudt Schat zich met Clockwise tot 

deze activistische muziekscene? Ik analyseer Schats intenties aan de hand van de programma- en 

bladmuziektoelichting en onderzoek hoe de vier elementen van Provo, ontsprongen vanuit de 

analyse in hoofdstuk 1, terugkomen in Clockwise. Hierbij gebruik ik eenzelfde methode van 

muziekanalyse in relatie tot sociale en politieke elementen van die tijd (zoals Provo) als Adlington en 

Harm Langenkamp hebben gebruikt.14 Op die manier analyseer ik primaire bronnen in verbinding tot 

                                                           
8 Peter Schat, Clockwise and Anti-clockwise (Amsterdam: Donemus, 1967).  
9 Diverse personen keken op naar Schat, zo ook binnen ‘de Vijf.’ Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld Bas van 
Putten, Alles moest anders: biografie van Peter Schat (Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 2015), 19-22, 
en Loes Dommering-van Rongen, De Notenkrakers, 31-47.  
10 Peter Schat, ‘The Personal Note,’ in The Tone Clock, Peter Schat en Jenny Mcloed (Chur: Harwood, 1993), 
293; Adlington, Composing Dissent, 67. 
11 Adlington, Composing Dissent, 195. 
12 Adlington, Composing Dissent, 183-185; Arnold Whitall, ‘Tales of Two Cities,’ recensie van Composing 
Dissent: Avant-garde Music in 1960s Amsterdam, door Robert Adlington, en A Kingdom not of This World: 
Wagner, the Arts, & Utopian Visions in Fin-de-siècle Vienna door Kevin C. Karnes, The Musical Times 155, nr. 
1926 (2014): 112, geraadpleegd op 5 december 2020, https://www.jstor.org/stable/24615711.  
13 Adlington, Composing Dissent, 195-196.  
14 Adlington, Composing Dissent; Robert Adlington, ‘Forms of Opposition at the “Politiek Demonstratief 
Experimenteel” Concert,’ in Sound Commitments: Avant-garde Music and the Sixties, red. Robert Adlington, 
(New York: Oxford University Press, 2009), 56-77; Harm Langenkamp, ‘Guerilla in the Polder: Music-theatrical 
Protest in the Low Countries, 1968-69,’ in New Music Theatre in Europe: Transformations between 1955-1975, 
red. Robert Adlington (New York: Routledge, 2019), 129-152. 

https://www.jstor.org/stable/24615711
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aspecten van muziekanalyse, zoals vorm en orkestratie, met als doel achterliggende sociaalpolitieke 

intenties naar de oppervlakte te brengen.   
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Hoofdstuk 1: avant-garde, Provo, en haar verbintenis 

Pas na de Tweede Wereldoorlog is de term ‘avant-garde’ veelvoudig in de mond genomen, zowel 

door wetenschappers als historiografische term, als door kunstenaars ter zelfbenaming. Van origine 

was avant-garde een Franse militaire term, waarmee de verkennende en als eerst aanvallende 

voorhoede van het leger werd bedoeld. De term avant-garde is inmiddels eén grote parapluterm 

geworden, waar eigenlijk maar één overeenkomst tussen te vinden is; een vooruitstrevende houding, 

tegen de traditie en de status-quo.15  

  De avant-garde die ik in dit werkstuk bedoel, is de Nederlandse avant-garde beweging van de 

genoteerde (klassieke) muziek die vanaf 1957 (de eerste seriële composities in Nederland  dateren 

uit 1957) tot bloei kwam.16 Zij zetten zich af tegen de tot dan toe heersende traditie die werd 

gekenmerkt door de hang naar de vooroorlogse klassieke muziek, voornamelijk gevat onder de 

benaming ‘neo-classicisme.’17 De nieuwe lichting componisten streefde niet louter naar 

vooruitstrevendheid binnen hun muziekpraktijk, maar ook naar politieke vooruitstrevendheid, net 

zoals Hubert van den Berg deze eigenschap van politieke vooruitstrevendheid verbindt aan avant-

garde bewegingen van de jaren zestig en zeventig in zijn algemeenheid.18 Dit politiek engagement 

wordt ook door Joke Dame aan de Nederlandse avant-garde gekoppeld in een 

muziekwetenschappelijke publicatie waarin zij onderscheid aanbrengt tussen ‘de traditionelen,’ die 

vooral aansluiting zochten met de negentiende-eeuwse esthetiek, en de nieuwe ‘experimentelen’ (de 

avant-garde waar ik over spreek), wiens muziek door tegenstanders ook wel ‘soniek’ werd genoemd: 

volgens tegenstanders zou het meer om ongedetermineerd geluid, dan om muziek gaan.19 ‘Avant-

garde’ is in dit verband niet louter een historische term: ook in de jaren zestig werd die term al aan 

de Nederlandse avant-garde toegewezen.20   

  Ik zie Peter Schat als het boegbeeld van de Nederlandse avant-garde, omdat hij veruit het 

meest politiek activistisch was van ‘de Vijf,’ en binnen die groep groot aanzien had.21 Vrijwel keer op 

keer nam hij het voortouw in acties, bijvoorbeeld tijdens de Maderna-campagne: hoewel alle vijf de 

namen in de afsluiting van de open brief aan de directie van het Concertgebouworkest stonden, was 

het Schat die in maart 1966 de open brief schreef. Met die brief hoopten zij dat Bruno Maderna 

(1920-1973) als aparte dirigent voor hedendaagse muziek in dienst genomen werd.22   

  De rest van dit hoofdstuk zal een theoretisch kader geven over het politiek activisme van de 

Nederlandse avant-garde in hun muziek, specifiek in verhouding tot Provo (hoofdstuk 1.2), door naar 

                                                           
15 In de eerste alinea van dit deelhoofdstuk bedoel ik met ‘avant-garde’ de term in zijn algemeenheid (en niet 
de Nederlandse avant-garde muziekscene van de jaren zestig). Jim Samson, ‘Avant-garde,’ Grove Music Online 
(2001), laatst gewijzigd in 2001, https://doi.org/10.1093/musqtl/gdn015; Hubert van den Berg, ‘Avant-garde: 
Some Introductory Notes on the Politics of a Label,’ in Sound Commitments: Avant-Garde Music and the Sixties, 
red.  Robert Adlington (New York: Oxford University Press, 2009), 17-18. 
16 Adlington, Composing Dissent, 9. 
17 Elmer Schönberger, ‘Serialisme in Nederland, pro en contra,’ in Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, 
red. Louis Peter Grijp (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001), 571; Adlington, Composing Dissent, 9.  
18 van den Berg, ‘Avant-garde: Some Introductory Notes,’ 25-26. 
19 Joke Dame, ‘De controverse over muziek en “soniek”,’ in Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, red. Louis 
Peter Grijp (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001), 689.  
20 Nieuwsblad van het Noorden schreef in 1968 bijvoorbeeld deze zin: ‘(...), omdat daaruit een beeld kan 
worden verkregen van wat de nieuwste, meest radicale Nederlandse avant-garde bezielt.’ In: Onbekend, ‘Peter 
Schat: Alleen over strategie van totale verandering valt te discussiëren, niet over noodzaak er van,’ Nieuwsblad 
van het Noorden, 22 oktober 1968, geraadpleegd op 12 december 2020, 
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=NVHN-19681022-
AE0020002&vw=org&lm=allen,strategie,total,verander,valt,discussier&v2=true. 
21 Van Putten, Alles moest anders, 19-22. 
22 Loes Dommering-van Rongen, De Notenkrakers, 74. 

https://doi.org/10.1093/musqtl/gdn015
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=NVHN-19681022-AE0020002&vw=org&lm=allen,strategie,total,verander,valt,discussier&v2=true
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=NVHN-19681022-AE0020002&vw=org&lm=allen,strategie,total,verander,valt,discussier&v2=true
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onderzoek van andere muziekwetenschappers te kijken, als ook primaire bronnen van Nederlandse 

avant-garde componisten. Om daar vooraan afgaand helder te krijgen wat Provo en diens kenmerken 

waren, wordt in hoofdstuk 1.1 eerst een beknopte analyse van Provo en diens kenmerken gemaakt 

met gebruik van zowel primaire als secundaire bronnen. 

  Opvallend is dat Adlington in zijn omvangrijke boek geen definitie geeft van avant-garde, 

wellicht omdat zijn boek de veelzijdigheid en vele paradoxen van de Nederlandse avant-garde heeft 

bewezen. Adlingtons monografie is chronologisch opgebouwd met voor ieder hoofdstuk een ander 

thema, vertrekkend vanuit een concrete gebeurtenis (casestudy). Er is dus geen historische 

compleetheid, maar hierdoor wordt ieder thema wel tot in de diepste laag geanalyseerd (met behulp 

van voornamelijk primaire bronnen), waarin hij alles op vernuftige wijze weet te koppelen aan de 

grotere maatschappelijke en politieke omstandigheden.23 Hierdoor is hij uitstekend bruikbaar als 

vertrekpunt van mijn onderzoek, zoals in hoofdstuk 1.2 zal blijken. Een vorm van interpretatie was 

voor Adlington bij sommige casestudies onvermijdelijk (en zal ook voor mijn onderzoek 

onvermijdelijk zijn) vanwege het feit dat de componisten nauwelijks inzagen dat er ‘concrete 

connecties’ bestonden tussen hun muziek en de politieke worstelingen.24 Componisten maakten hun 

standpunten, in ieder geval in de jaren zestig, niet bepaald zonneklaar, zeker niet als het ging om de 

manier waarop hun standpunten in de muziek verwerkt waren. Adlington was een van de eersten die 

dit boven water bracht. In zijn voetsporen zal ik verder treden. 

 

1.1 Provo: verzet, vrijheid en ‘kreativiteit’25 

‘Wij staan negatief tegenover kapitalisme, burokratie, militarisme en de onvermijdelijke 

militair/politieke kollaps (WOIII). Wij staan positief tegenover verzet, vrijheid en kreativiteit.’26 

 

Niek Pas was in zijn proefschrift Imaazje! de eerste die inging op de algehele ontwikkeling en 

veelzijdigheid van Provo als betekenisdrager van een ‘cultureel circuit.’27 Pas gaat in zijn boek 

uitvoerig in op het actierepertoire en de ‘image’ van Provo zelf, maar blijkt hierdoor volgens 

recensente Ilja van den Broek de betekenis van Provo in de context uit het oog te verliezen.28 Voor 

dit onderzoek is deze tekortkoming niet problematisch, omdat ik mij focus op hun methode, 

actierepertoire, en daarmee aansluitend, hun ideologie.   

 

                                                           
23 Leo Samama, recensie van Composing Dissent: Avant-garde Music in 1960s Amsterdam, door Robert 
Adlington, en Reinbert de Leeuw. Mens of Melodie, door Thea Derks, Tijdschrift Van De Koninklijke Vereniging 
Voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 64, nr. 1/2 (2014): 191, geraadpleegd op 5 december 2020, 
http://www.jstor.org/stable/43738370.  
24 Arnold Whitall, ‘Tales of Two Cities,’ 112. 
25 Hoewel niet geheel consequent, werden woorden in Provo fonetisch geschreven: ‘collectiviteit’ werd  
‘kollektiviteit,’ en een woord zoals ‘individualistisch’ werd ‘individualisties.’ De ‘c’ naar een ‘k’ veranderen was 
volgens het Groene Boekje van 1954, de officiële woordenlijst van het Nederlands, nog wel toegestaan (deze 
spelling werd met de uitgave van het Groene Boekje in 1996 ‘verboden’). Het veranderen van woorddelen zoals 
‘-isch’ naar het fonetische spellingsbeeld ‘-ies’ was daarentegen niet opgenomen in het Groene Boekje. Deze 
spelling was gebruikelijk in de ‘links-alternatieve hoek’ van de jaren zestig en zeventig en was een ‘talige vorm 
van rebellie tegen de gevestigde orde.’ Zie Ruud Ryckaert, ‘Ruggespraak in het gekkenhuis: een beknopte 
geschiedenis van de spelling van het Nederlands,’ in De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen: een 
inleiding tot de variatietaalkunde, red. Gert de Sutter (Leuven: Acco, 2017), 89-92. 
26Roel van Duijn, ‘Inleiding tot het provocerend denken,’ Provo 1 (12 juli 1965): herprint in Roel van Duijn, 
Provo. De geschiedenis van de provotarische beweging 1965-1967 (Amsterdam: Meulenhoff, 1984), 29. 
27 Pas, ‘Imaazje!,’ 19. 
28Ilja van den Broek, ‘Imaazje! De verbeelding van Provo 1965-1967 - Niek Pas’ recensie van Imaazje! De  

verbeelding van Provo 1965-1967, door Niek Pas, TMG Journal for Media History 6, nr. 2 (2003): 136, 

geraadpleegd op 20 december 2020, http://doi.org/10.18146/tmg.631.  

http://www.jstor.org/stable/43738370
http://doi.org/10.18146/tmg.631
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  Ik interpreteer Provo hetzelfde als Pas, namelijk ‘als een poging grenzen, structuren en 

rituelen van het dagelijks leven te verkennen, te bevragen en te ondermijnen,’ en, daarmee 

aansluitend, het verzet van Provo naar de buitenwereld tegen ‘conventies, taboes, systemen en 

structuren.’29 Dit verzet werd met ‘veel gevoel voor humor en verbeelding’ gevoerd middels 

provocatie.30 Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting door Provo aanhanger Robert Jasper Grootveld die 

zich identificeerde als anti-rook magiër, en zo op een absurd humoristisch theatrale wijze de 

boodschap van Provo overbracht. Historicus Hans Righart spreekt zelfs van ‘ludiek-cabaretesk 

straatactivisme’ en vindt Provo maar een ‘rommelig mengsel.’31 Righart lijkt hiermee enigszins het 

ernstige karakter uit het oog te verliezen.32 Niet voor niets heeft Provo zo’n lange doorwerking gehad 

in bijvoorbeeld de van ernstigheid doordrongen politiek.33  

  Provo’s verzet was door en door anarchistisch, van een individuele aard:  

 

Het anarchisme is een uiterst vrijheidslievende ideologie, die een individualistiese maatschappij wil 

zonder burokratie, hiërarchie of zelfs maar een regering.34  

 

Het ‘individualistiese’ maakte het anarchisme van Provo authentiek. De tegenstander van hun 

anarchie was ‘het hele autoritaire denken van de mensen.’35  

 Ook op de artistieke wereld had Provo een duidelijke visie: dat van de ‘kollektieve 

kreativiteit.’ Roel van Duijn (1943), eén van de ‘oprichters’ van Provo, schreef dat ‘de kreatieve 

potentie het enige is dat de mens principeel onderscheidt’, dat het zelfs ‘zijn essentie’ is.36 ‘In ieder 

mens sluimtert een kreatief wezen,’ staat dan ook in Provo 4, een nummer dat is gewijd aan Constant 

Nieuwenhuijs (1920-2005) zijn wereldstadsplan ‘New Babylon,’ een stad waarin alles 

geautomatiseerd is, en zo goed als alle bezit gecollectiviseerd.37 Vanuit die utopie zag Provo voor 

ogen hoe het leven van de mensen ‘niets dan een spel’ zou zijn.38 Deze creativiteit, dit spel, moest 

volgens Provo collectief beleefd worden, sterker nog, Provo zou de ‘geboortestuip’ moeten zijn van 

‘de aanstaande kollektieve kreativiteit.’39 Pas constateert in zijn bescheiden bijdrage aan het boek 

Utopie dat deze en de andere ideologische pijlers van Provo nogal utopisch waren; de maatschappij 

is nooit geheel geworden zoals zij dat wilden. Tegelijkertijd lag in dat idealisme ook de kracht van hun 

provocatie.40  

 

                                                           
29 Pas, ‘Imaazje!,’ 19. 
30 Pas, ‘Imaazje!,’ 19. 
31 Righart, De wereldwijde jaren zestig, 136. 
32 Voor een verklaring van het spelement vanaf Provos zijde, zie ‘De voorgeschiedenis van een 
generatieconflict,’ deel 1 van Provo – Rebelse stad, reg. Willy Lindwer (Amsterdam: Doc. Eye Film, 2015), TV-
documentaire, 49:16- 49:31.  
33 Provo ‘vond een vervolg in de Kabouter-beweging. Scherven van de ideënbom kwamen terecht in 
partijpolitieke formaties zoals D’66, Nieuw Links, de PPR en tenslotte zelfs (na een lange periode van 
geblindeerdheid) de CPR.’ In van Duijn, Provo., 8. 
34Roel van Duijn, ‘De Sade, provocateur in gevangenschap,’ Provo 2 (17 augustus 1965): herprint in van Duijn, 
Provo., 82. 
35 ‘De voorgeschiedenis van een generatieconflict,’ deel 1 van Provo – Rebelse stad, reg. Willy Lindwer 
(Amsterdam: Doc. Eye Film, 2015), TV-documentaire, 49:05- 49:16. 
36 Van Duijn, Provo, 16. 
37 Roel van Duijn, ‘New Babylon,’ Provo 4 (Oktober 1965): herprint in Van Duijn, Provo., 132. 
Constant Nieuwenhuijs was een Nederlands kunstenaar, onderdeel van de kunstbeweging Cobra. 
38 Van Duijn, 132. 
39 Van Duijn, 134. 
40 Niek Pas, ‘Spel: de provo’s en Nieuw Babylon,’ in Utopie: utopisch denken, doen en bouwen in de twintigste 
eeuw, red. Madelon de Keizer en Luuk van Middelaar (Zutphen: Walburg Pers, 2002), 225-226. 
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1.2 Provo en avant-gardemuziek 

Provo’s ideologie is al op vele manieren teruggevonden in avant-gardemuziek van diezelfde tijd. De 

genoemde definitie van Provo komt dan ook nogal overeen met avant-garde: beide bewegingen 

probeerden zich te verzetten tegen conventies, zij het dat de avant-gardisten wat gematigder en 

veelzijdiger in hun vormen van verzet waren, en, belangrijker nog: de Nederlandse avant-gardisten 

gaven maar weinig prijs over hun standpunten en idealen.41 Muziek was gewoon muziek volgens hen, 

al hebben muziekwetenschappers inmiddels het tegenovergestelde bewezen. 

   Meerdere wetenschappers spreken bijvoorbeeld over de opera Reconstructie (1969), 

waaronder Harm Langenkamp, die het libretto als eén groot anti-Amerika gebaar zag. 42 Tekst werd 

dus gebruikt in muzikale composities, voornamelijk specifiek in opera’s, om hun anarchistische 

denkbeelden over te brengen. Het anarchistisch element kan ook op verschillende manieren 

aanwezig zijn in instrumentale muziekstukken. Zo werd door componisten de traditioneel bestaande 

machtshiërarchie (en dus het ‘autoritaire denken van de mensen,’ zoals Provo dat beschreef) tussen 

componist – uitvoerders of dirigent-uitvoerders, als het ware opgeheven. Adlington vindt dit terug in 

Schats On Escalation (1968) voor zes solo-percussionisten en orkest. De authoriteit van de dirigent 

wordt in dit stuk ondermijnd: in het begin volgt het orkest de dirigent, maar naarmate het stuk 

vordert spelen ze steeds meer op de signalen van de percussionisten, die ‘exotische’ klanken creëren 

welke doen denken aan Latijns-Amerika (volgens Adlington daarmee verwijzend naar Fidel Castro en 

diens guerilla-revolutie). Richting het einde van het stuk lezen de instrumentalisten op hun 

bladmuziek zelfs ‘Conductor Dismissed.’ De dirigent is er nog wel, maar zijn autoriteit over het orkest 

wordt niet meer erkend.43 

  Een derde vorm van anarchisme is terug te vinden in de muzikale inhoud. Louis Andriessen 

(1939) deed dit middels zijn ‘stijlloosheid,’ waarin hij andere componisten in zijn composities citeert 

middels stijlcitaten. Hiermee was Andriessen als componist niet langer autocratisch, en werd de 

muziek gedemocratiseerd.44 Volgens Andriessen ging het zelfs om een ‘depersonificatie van de 

componist’ dat diende als een extramuzikale betekenisgeving aan zijn composities.45   

  Schat bewandelde een iets andere weg: in een artikel uit 1966 schrijft hij in De Gids dat zowel 

de tonaliteit als het serialisme vermeden moesten worden, omdat dit ‘hiërarchistisch-

deterministische benaderingen van de klank’ waren.46 Het serialisme is door en door bureaucratisch, 

de tonaliteit is te voorspellend (ofwel deterministisch) door de diatonische harmonie. Schats 

oplossing was ‘anarchie, een wereld van fragmenten en oplossingen ad hoc, chaos.’47 Zodra 

Adlington deze visie van Schat bespreekt in aanloop naar zijn analyse van On Escalation, stelt hij dat 

de praktische betekenis van deze oplossing lag in een openstelling voor alle facetten van 

compositorische middelen, waaronder tonaal en seriaal materiaal, ‘noise,’ en toeval.48  

  Een verdere vrijheid in muzikale inhoud én vorm vinden we terug bij Misha Mengelbergs 

                                                           
41 Adlington, Composing Dissent, 183-185; Arnold Whitall, ‘Tales of Two Cities,’ 112. 
42 Harm Langenkamp, ‘Guerilla in the Polder,’ 142. Voor meer informatie, zie ook Adlington, Composing Dissent, 
217-224; Leo Samama, ‘Muziek en het onbehagen in de cultuur in de jaren zestig,’ in Een muziekgeschiedenis 
der Nederlanden, red. Louis Peter Grijp (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001), 748. 
43 Adlington, Composing Dissent, 197; Samama, ‘Muziek en het onbehagen,’ 748. 
44 Robert Adlington, ‘Forms of Opposition,’ 67-71; Louis Andriessen, Gestolen tijd: alle verhalen (Amsterdam: 
Querido, 2002), 49-50; van Putten, Alles moest anders, 431. 
45 Louis Andriessen, ‘De tijd in tegenspraak,’ De Gids 131, nr. 8 (1968): 178; Adlington, Composing Dissent, 212. 
46 Peter Schat, ‘Tooi de die danseres na de idioot,’ De Gids 129, nr. 1 (1966): 47, geraadpleegd op 5 december 
2020, https://www.dbnl.org/tekst/_gid001196601_01/_gid001196601_01_0013.php. Een deel van dit artikel is 
tevens gepubliceerd in De Toonklok, zie daarvoor Peter Schat, De Toonklok: essays en gesprekken over muziek 
(Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1984), 20-24. Zie ook Adlington, ‘Forms of Opposition,’ 67. 
47 Schat, ‘Tooi de die danseres,’ 47. 
48 Adlington, Composing Dissent, 199. 

https://www.dbnl.org/tekst/_gid001196601_01/_gid001196601_01_0013.php
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Instant Composers Pool (hierna: ICP), die poogde van alle externe autoriteit los te breken door zo 

goed als alle structuren, zoals akkoordenschema’s en secties in de jazzmuziek, op te heffen. Dit werd 

al snel een soort provocatief spel waarin ‘ieder voor zich’ speelde: Provo’s individuele anarchisme bij 

uitstek.49 Floris Schuiling noemt in zijn omvangrijke boek over de ICP het effect hiervan een 

‘relationele esthetiek’ van treiterij en speelse provocatie, een tweede pijler van Provo die in avant-

garde muziek terug te vinden is.50 In zekere zin is dit een voorbeeld van Schats anarchistische 

oplossing tegen muzikale autoriteit, namelijk een wereld van chaos en fragmenten, maar dan in de 

hoek van de vrije improvisatie, met het provocatieve element. Volgens Schuiling was chaos dan ook 

een intentioneel onderdeel van ICP.51  

  In Mengelbergs stuk Hello Windyboys (1968), dat op hetzelfde concert in première ging als 

Schats eerdergenoemde stuk On Escalation, namelijk op dertig mei 1968, zijn nog twee andere pijlers 

(de derde en vierde) van Provo terug te vinden: die van het ludieke, en hun pijler van collectieve 

creativiteit.52 Hello Windyboys is een ‘game piece’ waarin twee blaaskwintetten een 

vriendschappelijke wedstrijd spelen aan de hand van een zes pagina tellende partituur met een 

overzicht van spelregels.53 Het publiek kreeg de taak om de spelregels te achterhalen, en op 

bepaalde momenten werden zij zelfs aangemoedigd door Mengelberg om mee te doen. Uiteraard 

bleek de muziek te complex om te begrijpen of om mee te doen op de momenten waar Mengelberg 

dat voor ogen had: meer dan wat jouwen, konden zij niet.54 Zowel Schuiling als Adlington spreken 

ook nog over het Sigma centrum in Amsterdam, waar opnieuw een echte beleving van Provo’s 

collectieve creativiteit mislukte. Sigma Amsterdam was een door Simon Vinkenoog in 1966 opgericht 

‘experimenteel cultureel speelcentrum in het Doelen-complex,’ dat middels allerlei performances, 

workshops en concerten zoveel mogelijk mensen wilde laten participeren in de artistieke praktijk.55 

Bij het bedrijven van collectieve creativiteit zou het voor eenieder mogelijk moeten zijn om in een 

vrije zin creatief bij te dragen aan een artistiek proces, maar ook in het Sigma centrum mislukte dat.56 

Dit kwam vooral doordat, net als bij Hello Windyboys, enige vorm van specialisatie, in ieder geval 

voor het muzikale deel van het programma, vereist bleef.57 Bovendien vonden de muzikanten 

participatie van ongetraind publiek eerder een verstoring dan een verrijking.58 Vast staat hoe dan ook 

dat de traditionele hiërarchie tussen uitvoerder – publiek door de publieksparticipatie doorbroken 

werd.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Adlington, Composing Dissent, 115-119. 
50 Floris Schuiling, The Instant Composers Pool and Improvisation Beyond Jazz (New York: Routledge, 2019), 46-
53; Schuiling, 90. 
51 Schuiling, 143. 
52 Adlington, ‘Forms of Oppostion,’ 56. Voor meer informatie over dit ‘Politiek experimenteel-demonstratief’ 
concert, zie Adlington, ‘Forms of Opposition.’ 
53 Schuiling, 90. 
54 Adlington, ‘Forms of Opposition,’ 67; Schuiling, The Instant Composers Pool, 90. 
55 Van Putten, Alles moest anders, 418;  Adlington, Composing Dissent, 139-156; Schuiling, The Instant 
Composers Pool, 41-45. Simon Vinkenoog was een Nederlands schrijver en journalist, behorend tot de literaire 
beweging ‘de Vijftigers.’ 
56 Adlington, Composing Dissent, 137-138; Adlington, 152-153. 
57 Adlington, 138;  Schuiling, The Instant Composers Pool, 88. 
58 Schuiling, 42. 
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1.3 Conclusie 

Provo heeft dus vier relevante pijlers: anarchisme, provocatie, het ludieke element, en collectieve 

creativiteit. Anarchisme bleek middels verschillende elementen in het muzikale terug te kunnen 

komen, en de pijler collectieve creativiteit bleek in zijn pure vorm onmogelijk. Hoe zijn deze pijlers 

terug te vinden in Clockwise, en welke plek heeft dit stuk in Schats oeuvre? 

  Het stuk Clockwise uit 1967 valt in een periode van Schats oeuvre waarin programmamuziek 

de hoofdrol speelt, en ieder stuk enige connectie had met een bepaald sociaal onderwerp.59 Zo is het 

enige andere stuk dat hij schreef in de periode van Provo, First essay on electrocution (1966) voor vijf 

musici en elektronica, een reactie op alle actie die alomtegenwoordig was op straat, middels een 

grafische partituur.60 Na Clockwise kwamen duidelijke politieke thema’s in zijn werk naar voren; eén 

jaar later zou hij het eerder besproken stuk On Escalation schrijven, met het motief van de Guerilla-

revolutie, en in 1969 werd Reconstructie gecomponeerd, een opera gecomponeerd door ‘de Vijf,’ 

waarin letterlijk de moord van Che Guevara werd gereconstrueerd.61 

  Hoofdstuk 2 zal verder inzoomen op Clockwise en onderzoeken welke elementen van Provo 

hierin terug te vinden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Adlington, Composing Dissent, 200. 
60 Schat, De Toonklok, 164-165. 
61 Schat, 166-168. Che Guevara was een Argentijnse marxistische vrijheidsstrijder en guerillaleider.  
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Hoofdstuk 2: pijlers van Provo in Clockwise 
Het stuk Clockwise is geschreven in opdracht van het Nederlands Blazers Ensemble (hierna: NBE) in 

1967, voor zestien blazers verdeeld in vijf zelfstandige groepen onder leiding van een dirigent: drie 

klarinetten, drie fagotten, drie hobo’s, en vier hoorns. De première was op veertien april 1967 in de 

Kleine Zaal van Het Concertgebouw in Amsterdam, samen met werken van Gabrieli, Mozart en 

Dvorák (de zogenaamde ‘sandwichformule’), en werd met lof ontvangen door diverse critici.62 Het 

stuk werd in 1997 opgenomen door het Nederlands Ballet Orkest.63 Over de totstandkoming van 

deze opname is weinig bekend. Hiervoor zou verder onderzoek in de archieven gedaan moeten 

worden: in hoeverre was Schat hierbij betrokken?  

  In dit hoofdstuk analyseer ik eerst de instructies en mogelijke bedoelingen van Schat zelf aan 

de hand van de bladmuziektoelichting (appendix 1) en de programmatoelichting (appendix 2), 

tegelijkertijd dienend als een inleiding op dit complexe stuk. Daarna zal ik verschillende elementen 

van Provo aan Clockwise koppelen door in te gaan op de vorm, de orkestratie en beknopt op het 

notenmateriaal. Ik treed hierbij in de voetstappen van Adlington en Langenkamp, die reeds diverse 

avant-garde stukken hebben geanalyseerd als casestudies in relatie tot de (sociaal)politieke-context.  

  De titel heeft een dubbele betekenis, maar is in ieder geval symbolisch bedoeld als gids voor 

de spelers. Met opzet van Schat, ontbreekt een partituur: iedere groep heeft slechts zijn eigen partij, 

zo legt hij uit in de instructies vóór de eerste pagina van de bladmuziek (te vinden in appendix 1). In 

de partij van de eerste drie instrumentgroepen zijn drie achthoekige (hoeken a, b, c, d, e, f, g, h) 

wijzerplaten (A, B, C) te vinden; zie figuur 2.1 hieronder. Aan ieder punt is óf een kort notenfragment 

gekoppeld, óf een ‘tacet’ (een lange rust). De groepen mogen zelf kiezen bij welk punt en welke 

wijzerplaat zij willen beginnen, en in welke richting (met de klok mee, of tegen de klok in). De 

volgorde waarin zij de drie wijzerplaten spelen, is ook naar eigen keus. De vorm van het stuk is dus 

mobiel, en telkens weer in beweging door de vormkeuzes van de muzikanten.  

 

  

                                                           
62 Van Putten, Alles moest anders, 412; Van Putten, 433-434. De ‘sandwich-formule’ was een 
concertprogramma waarin nieuwe hedendaagse klassieke muziek werd gecombineerd met het ijzeren, vaste 
repertoire van de klassieke muziek. 
63 Peter Schat, ‘Clockwise and Anti-clockwise, Op. 17,’ met The Netherlands Ballet Orchestra, dir. Thierry 
Fischer, nummer 6 op Mozaïeken, Entelechie I, Dansen uit het Labyrint, On Escalation & Clockwise and Anti-
clockwise, Composers Voice CV 83, 1997, compact disc.  
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De hobo’s hebben een twaalfhoek met binnen- en buitenring waaraan flageolet-dubbelklanken 

(zogenaamde multiphonics) geschreven zijn (zie figuur 2.2 op de volgende pagina). Zij starten ieder 

op een andere plek en spelen bij ieder hoekpunt drie verschillende grepen, op aanwijzing van de 

dirigent, zo legt Schat verder nog uit in de bladmuziekinstructies (appendix 1).64   

  Zoals we kunnen lezen in zowel de bladmuziekinstructies als de door Schat geschreven 

programmatoelichting uit 1967 (appendix 2), zijn er tot slot nog vijf stijl-citaten naast alle 

notenfragmenten aan de wijzerhoeken, die dit hele ‘spel’ onderbreken op exact voorgeschreven 

momenten. De stijl-citaten, welke volgens Schat geen letterlijke citaten uit bestaande composities 

zijn, variëren van de zestiende tot en met de twintigste eeuw, en worden in chronologische volgorde 

gespeeld.65 Omdat deze ‘stijl-citaten’ dus eigenlijk geen citaten zijn, zal ik dit in de rest van dit 

onderzoek duiden met de term ‘muzikale stilistische parafrasen.’  

  Al deze genoemde elementen zijn ook in eerdere stukken van Schat terug te vinden: de 

veelhoeken bijvoorbeeld in Signalement (1961), de vijf instrumentale groepen in Entelechni I (1961), 

en in onder andere Improvisations and Symphonies (1960) gaf hij al vrije beslissingsruimte aan de 

muzikanten.66 Clockwise zorgt tevens voor vernieuwing in Schats artistieke ontwikkeling, omdat dit 

de eerste compositie was die hij voor een vast ensemble schreef (opdrachtcompositie specifiek voor 

het NBE met unieke bezetting), en het ook de eerste compositie was met een statische karakter (het 

                                                           
64 Volgens Schat in de programmatoelichting was Clockwise was het eerste stuk waarin deze flageolet-
dubbelklanken werden verkend en gebruikt. Na wat speurwerk is er inderdaad geen ander stuk te vinden die 
ditzelfde heeft gedaan vóór Clockwise, al zal uitvoerig onderzoek moeten worden gedaan om deze uitspraak 
volledig te kunnen staven. 
65 Schat, The Tone Clock, 378. 
66 Van Putten, Alles moest anders, 424; Schat, De Toonklok, 155-160. 

Figuur 2.1: Wijzerplaat A van de drie fluiten  
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‘onveranderlijke ‘veld’ van tonen, zoals Schat schrijft in programmatoelichting, appendix 2) van de 

muziek.67  

 

2.1 Anarchisme in Clockwise 

Ruim een jaar na de première van dit stuk droeg Schat een soort politiekmaatschappelijk manifest 

voor bij een studentensociëteit in Groningen, waarvan ‘een keuze uit deze negatieve en positieve 

punten’ in een artikel van Nieuwsblad van het Noorden afgedrukt zijn.68 Hoewel hij in dit manifest 

nergens over zijn composities spreekt, is er een sterke analogie te vinden met Clockwise en dit 

manifest: Clockwise kan namelijk gezien worden als het ‘toekomstmodel’ waar Schat in dat manifest 

over spreekt.69 Hij zei: 

 

Noodzakelijk is dat wij in onze werkelijkheid de verschillende autonome en geïsoleerde groepen van 

mensen met elkaar moeten confronteren, om zo de onderlinge onverschilligheid en contactloosheid 

te doorbreken; deze confrontatie heet nog steeds klassenstrijd.70  

                                                           
67 Van Putten, Alles moest anders, 424. 
68 Onbekend, ‘Peter Schat: Alleen over strategie van totale verandering valt te discussiëren, niet over noodzaak 
er van,’ Nieuwsblad van het Noorden, 22 oktober 1968, geraadpleegd op 12 december 2020, 
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=NVHN-19681022-
AE0020002&vw=org&lm=allen,strategie,total,verander,valt,discussier&v2=true.  
69  Onbekend, ‘Peter Schat.’ 
70 Onbekend, ‘Peter Schat.’ 

Figuur 2.2: Twaalfhoek van de drie hobo’s  

https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=NVHN-19681022-AE0020002&vw=org&lm=allen,strategie,total,verander,valt,discussier&v2=true
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=NVHN-19681022-AE0020002&vw=org&lm=allen,strategie,total,verander,valt,discussier&v2=true
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De instrumentgroepen in Clockwise kunnen symbool gezien worden voor de ‘autonome en 

geïsoleerde groepen van mensen,’ die tot slot aan het einde herenigd worden. In de 

programmatoelichting van Clockwise (appendix 2), schreef Schat namelijk: ‘In de coda van het stuk 

komen tenslotte alle groepen samen.’ Daarmee is de ‘onderlinge onverschilligheid en 

contactloosheid’ dus doorbroken.71 

Provo’s tegenstander van het anarchisme, ‘het hele autoritaire denken van de mensen,’ blijkt dan 

ook verslagen in de coda: het ‘vormsysteem’ van de compositie is onderuitgehaald, waardoor alle 

spelers als het ware één zijn.72    

  Zoals Pas aangaf waren Provo’s idealen, zo ook hun anarchisme, vrij idealistisch en utopisch. 

Ook dit kunnen we terugvinden in de compositie: muzikaal gezien staat het hele stuk namelijk stil in 

de tijd (het ‘onveranderlijk ‘veld’ van tonen’; zie appendix 2), maar de klok staat níet stil: die draait 

door vanwege de vormkeuzes van de muzikanten, zoals Schat zegt in zijn programmatoelichting 

(appendix 2). Zo ook voor Provo: de veranderingen die zij zo graag wilden, kwamen maar niet; de tijd 

staat stil, er kwam namelijk geen verandering, maar de klok draait wel degelijk door. Ook Provo ging 

net als de muzikanten zowel tegen de klok in, als met de klok mee: volgens Pas getuigde Provo zowel 

van ‘cultuurpessimisme als vooruitgangspessimisme.’73 Een bescheiden vorm van kritiek op het 

etablissement, die de klok maar niet de juiste kant op wilde draaien. 

  Het ondermijnen van autoriteit en hiërarchie komt al eerder tot uiting dan in de coda: de 

dirigent heeft namelijk geen autoritaire macht over het ensemble, zoals dat normaal wél het geval is 

in de klassieke muziek. De muzikanten bepalen namelijk zelf, binnen het gegeven raamwerk, hoe zij 

dit stuk doorlopen. De dirigent is nog steeds onmisbaar (hij dient bijvoorbeeld bij iedere hoek de drie 

inzetten van de hobo’s aan te geven), maar hij moet zich daarin wel laten leiden door de volgorde die 

de muzikanten gekozen hebben. Zoals in hoofdstuk 1.2 van deze scriptie besproken werd, zou hij 

daar één jaar later met On Escalation nog een stap verder in gaan, door geleidelijk aan alle leiding 

aan de percussionisten van het ensemble te geven. De autoritaire macht van de componist werd ook 

ten dele ondermijnt: de ‘systematische exploratie’ van de multiphonics waar Schat in zijn 

programmatoelichting over spreekt, heeft hij in zeer nauwe samenwerking met verschillende leden 

van het NBE (fagottist Joep Verwey en basklarinettist Geert van Keulen) op papier gezet. Dankzij hun 

vaktechnische aandeel hiervoor, werden zij praktisch medecomponisten.74 

  Verder vinden we in dit stuk elementen terug van Schats in hoofdstuk 1.2 van deze scriptie 

reeds genoemde oplossing om ‘hiërarchistisch-deterministische benaderingen van de klank’ te 

voorkomen.75 Allereerst is het stuk erg fragmentarisch, door de vele korte notenfragmenten die op 

de hoeken te vinden zijn. Door de verschillende tempi, maatsoorten en lengte van de 

notenfragmenten, bereikt Schat het chaotische effect. Binnen de fragmenten is een veelzijdigheid 

aan compositorische middelen gebruikt, zoals Adlington dit stelde als vervolg van Schats ‘wereld van 

fragmenten en oplossingen ad hoc, chaos’: er zijn zowel een-, twee- en driestemmige fragmenten te 

vinden, waarvan sommige van die twee- of driestemmige fragmenten helemaal gelijk lopen met 

elkaar, en anderen niet (vergelijk bijvoorbeeld ‘hoek e’ en ‘hoek g’ in figuur 1).76 Verder vinden we 

anti-tonaliteit terug in bijvoorbeeld de drieklanken in ‘hoek a’ van ‘wijzerplaat A’ van de fluiten 

(figuur 1). Daar gebruikt Schat als fundament de kleinst mogelijke anti-tonale drieklank, namelijk 

                                                           
71 Onbekend, ‘Peter Schat.’ 
72 ‘De voorgeschiedenis van een generatieconflict,’ deel 1 van Provo – Rebelse stad, reg. Willy Lindwer 
(Amsterdam: Doc. Eye Film, 2015), TV-documentaire, 49:05- 49:16. 
73 Pas, ‘Imaazje!,’ 17. 
74 Van Putten, Alles moest anders, 421-422 
75 Schat, ‘Tooi de die danseres,’ 47.  Zie ook Adlington, ‘Forms of Opposition,’ 67. 
76 Schat, ‘Tooi de die danseres,’ 47; Adlington, Composing Dissent, 199. 
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twee kleine secundes op elkaar gestapeld (soms is één noot ervan geoctaveerd).77 Hoewel niet 

tonaal, lijkt er in sommige fragmenten wel degelijk een centrale noot te zijn, bijvoorbeeld bij ‘hoek e’ 

van ‘wijzerplaat A’ van de fluiten, namelijk de noot f’. In dit fragment is de f’ de enige noot waarin de 

twee partijen samenkomen, een noot die herhaaldelijk door een grote secunde (es’-f’) als het ware 

bevestigd wordt. De flageolet-dubbelklanken wekken de indruk van de ‘noise’ waar Adlington over 

sprak in relatie tot Schats anarchistische oplossing voor de ‘hiërarchistische-deterministische 

benaderingen van klank,’ voortgebracht op akoestische wijze (figuur 2).78 Schat heeft dus een 

veelheid aan compositorische middelen gebruikt, en, tezamen met het fragmentarische en 

chaotische effect, gezorgd voor zijn ‘methode’ van anarchie in de muzikale inhoud.  

 

2.2 Provocatie en het ludieke in Clockwise 

Provo had er een sport van gemaakt om bestaande tradities en systemen op provocatieve wijze te 

ondermijnen, zoals ook al in hoofdstuk 1.1 aan bod kwam. Het gebruik van muzikale stilistische 

parafrasen, die temidden van onheilspellend, stilstaand klankveld gespeeld worden, komen over als 

een waardeondermijnde provocatie jegens de historische muziektraditie. Alhoewel het ook vanaf de 

andere kant bekeken zou kunnen worden: de muzikale stilistische parafrasen zijn een provocatie 

tegen de in 1967 inmiddels goed gewortelde traditie van vooruitgang binnen de avant-garde. Vast 

staat in ieder geval dat  ‘het stuk  (..) met zijn verleden tijd – de historische muziek – in discussie’ is, 

zoals hij schrijft in de programmatoelichting (appendix 2). Daarbij moeten de muzikale stilistische 

parafrasen niet opgevat worden zoals Andriessen’ stijl-citaten methode waarmee Andriessen de 

muziek wilde democratiseren: ten eerste omdat dit geen stijl-citaten zijn, en ten tweede omdat bij 

Schat de vijf muzikale stilistische parafrasen zijn ingezet als een meer functionele voorziening, 

namelijk voor de vorm, zo merkt ook muziekwetenschapper, en tevens Schats biograaf, Bas van 

Putten op.79 Deze vijf muzikale stilistische parafrasen volgen zich steeds sneller op tot tenslotte het 

coda bereikt wordt, als enige dat echt helemaal vaststaat in de bladmuziek. Bovendien ging het er 

voor Schat om deze muzikale stilistische parafrasen juist muzikaal te bevragen, ofwel om daarmee in 

discussie te zijn. Hij heeft zichzelf dus niet willen depersonificeren als componist, zoals Andriessen 

dat zelf wél voor ogen had. 80  

  Ik ben het niet eens met Adlington en Schuiling betreft het ludieke element van Provo, dat zij 

enkel aan avant-garde stukken hebben gekoppeld zodra dit een echt ‘game-piece’ is met interactieve 

spelregels. Het stuk is dan wel te star in vorm en inhoud om dit element op een zelfde manier te 

labelen als Adlington en Schuiling dat bijvoorbeeld deden bij Mengelbergs Hello Windyboys, maar 

Clockwise weerspiegelt het spelelement in een bredere zin doordat de muzikanten zelf mogen 

beslissen waar zij starten, en of zij met de klok mee, of tegen de klok in gaan.  

  In Clockwise is geen sprake van collectieve creativiteit. Hoewel je zou kunnen zeggen dat de 

muzikanten ‘collectief creatief’ musiceren, is dit niet te verbinden met Provo’s pijler van collectieve 

creativiteit, omdat het hierbij gaat om de participatie van het publiek.81 Sterker nog, het zou een vrije 

creativiteit moeten zijn waarmee iedereen zijn eigen steentje bij zou kunnen dragen. In Clockwise 

wordt überhaupt geen publieksparticipatie gewenst, laat staan een participatie die voor het gehele 

publiek volgbaar is.  

   

                                                           
77 Schat heeft zelf een artikel geschreven die voor een deel aan anti-tonale drieklanken gewijd is. Zie Schat, 
‘Tooi de die danseres.’ 
78 Schat, ‘Tooi de die danseres,’ 47. Zie ook  Adlington, ‘Forms of Opposition,’ 67. 
79Van Putten, Alles moest anders, 426.  
80 Louis Andriessen, ‘De tijd in tegenspraak,’ 178; Adlington, Composing Dissent, 212. 
81 Adlington, Composing Dissent, 137-138. 
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Conclusie 
Er valt te concluderen dat Peter Schat met dit Clockwise meerdere pijlers van Provo aanwezig zijn die 

in de vakliteratuur nauwelijks te vinden zijn. Het anarchisme is terug te vinden in de orkestratie, de 

mobiele vorm, de statische doch fragmentarische inhoud, en de inspraak van de muzikanten. Het 

provocatieve is terug te vinden in de manier waarop Schat muzikale stilistische parafrasen inzette 

temidden van dit statische klankveld, en het spelelement is in de brede zin van het woord 

bewerkstelligt dankzij de keuzevrijheid van de muzikanten. Van Provo’s pijler collectieve creativiteit, 

is zowel in de strikte als in de brede zin van het woord geen sprake, omdat er geen participatie van 

het publiek wordt verlangd. Adlington had in Composing Dissent al aangestipt dat deze pijler in 

strikte zin sowieso niet te verwezenlijken valt in avant-garde composities, omdat avant-garde 

composities voor een ‘muzikaal leek’ te complex is; een vorm van specialisme is vereist.82  

  Dit alles heeft Schat bereikt door bepaalde basiselementen die hij ook al in eerdere werk 

heeft gebruikt, zoals de veelhoeken, de verschillende instrumentale groepen, en de vrije 

beslissingsruimte van de muzikanten in het stuk. Er waren ook nieuwigheden: Schat had nog nooit 

een opdrachtcompositie geschreven voor een vast ensemble, en ook het statische karakter had hij 

nog niet eerder uitgewerkt. 83 

   Hoezeer elementen van Provo ook aanwezig zijn, de componist zal altijd een mate van 

autoriteit behouden, en ook dit muziekstuk bevat ondanks alle vrijheid nog steeds een erg vaststaand 

constructieprincipe. Zoals pure collectieve creativiteit een illusie bleek te zijn, zo zou ook een puur 

anarchistisch of provocatief avant-garde muziekstuk, waarschijnlijk altijd een illusie blijven.  

  Uiteraard is Clockwise slechts één stuk uit Schats oeuvre waarin de vuisten gebald werden. 

Nu er reeds meerdere stukken van Schat geanalyseerd zijn door diverse wetenschappers in relatie tot 

Provo en politiek activisme, zou het boeiend zijn om in een vervolgonderzoek ontwikkelingen in zijn 

oeuvre te duiden en te onderzoeken, bijvoorbeeld aan de hand van zijn muziektheatrale werken, 

waarvan onder andere Labyrint (1962) nog nauwelijks onderzocht is.84 Ook hier biedt het onderzoek 

van Adlington en Langenkamp een uitstekend vertrekpunt, omdat zij al verschillende verbanden 

hebben gelegd tussen composities van Schat en het sociopolitieke klimaat. Zij hebben de opera 

Reconstructie zelfs al onderzocht. Op een zelfde manier (muziekanalyse in relatie tot de politieke en 

sociale context) kan naar de andere muziektheatrale werken geworden. Hiermee wordt een groter 

deel van de compositorische gereedschapskist van Schat duidelijk en kan onderzocht worden op 

welke manieren de samenstelling van die gereedschapskist door de tijd heen veranderd is in relatie 

tot andere gebeurtenissen en activiteiten. Dat vervolgonderzoek zal tevens zorgen voor een 

stevigere grond waarop mijn onderzoek kan huizen.  

  Verder dient er meer onderzoek gedaan te worden naar Clockwise in de archieven over de 

verdere context van de commissie vanuit NBE, de receptiegeschiedenis en details over de 

totstandkoming van de CD-opname uit 1997, bijvoorbeeld in hoeverre Peter Schat hierbij betrokken 

was.85 Deze sciptie heeft een bescheiden bijdrage geleverd aan het openstellen van dit 

onderzoeksterrein. Specifiek de receptie van Clockwise zou relevant kunnen zijn, omdat Schat de link 

met Provo in zijn werk het liefst schuilhield, maar dus wel degelijk aanwezig is. Daarbij komt dat de 

                                                           
82 Adlington, Composing Dissent, 138 
83 Van Putten, Alles moest anders, 424. 
84 Peter Schat componeerde de volgende muziektheatrale werken: Labyrint (1962), Reconstructie (1968), 
Houdini (1974). De opera Reconstructie componeerde hij niet alleen, maar in samenwerking met Louis 
Andriessen en Misha Mengelberg. Het libretto van die opera werd door Harry Mulisch en Hugo Claus 
geschreven. Voor een volledig overzicht van het oeuvre van Peter Schat tot aan 1984, zie Schat, De Toonklok, 
152-182. 
85 Het NBE heeft helaas geen antwoord gegeven op mijn e-mail met vragen over Clockwise. Waarschijnlijk komt 
dit doordat zij hun handen vol hebben aan het dragen van de gevolgen van de momentele pandemie.  
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standpunten van Schat en zijn metgezellen met de tijd minder extreem en activistisch zijn 

geworden.86 In hoeverre heeft dat invloed uitgeoefend op de latere receptie van werken als 

Clockwise? 

  Hoe dan ook is het van groot belang om Clockwise, net als andere Nederlandse avant-garde 

composities, te begrijpen in haar culturele en politieke context, zeker aangezien we weten hoe hecht 

Schats banden met Provo geweest zijn. Dit onderzoek bewijst dat componisten niet in een vacuüm 

leven, en als er dan toch een vacuüm was bij Schat ten tijde van Clockwise, was het een vacuüm van 

‘protest’ en ‘grote veranderingen’ - om de woorden van mijn grootouders er nog eens bij te halen. 

Het was dit vacuüm waar Schat en de andere Nederlandse avant-gardisten maar al te graag 

ingezogen waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Dommering-Van Rongen, De Notenkrakers, 37. 
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Mozaïeken, Entelechie I, Dansen uit het Labyrint, On Escalation & Clockwise and Anti-clockwise, 

Composers Voice (CD 83). Geluidsopnametechnicus onbekend (1997). Deze cd bevat composities van 

Peter Schat uit de periode van 1958-1968, met onder andere het werk ‘Clockwise and Anti-clockwise, 

Op. 17,’ gespeeld door The Netherlands Ballet Orchestra onder leiding van Thierry Fischer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Appendix 1: bladmuziektoelichting in Clockwise and Anti-clockwise87 

 
 

 

                                                           
87 Schat, Clockwise and Anti-clockwise, 1. 
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Appendix 2: programmatoelichting van Clockwise and Anti-clockwise 

geschreven voor de première op veertien april 1967 te Amsterdam88 

 
De titel geeft een aanwijzing in de richting van het bij uitstek muzikale onderwerp: de tijd. 

  De partijen van twaalf van de zestien blazers – er is geen partituur van het werk – zijn 

ingericht als de wijzerplaat van een klok, die naar keuze van de spelers afloopt of terugloopt. Daarbij 

kunnen zij op ieder gewenst ‘uur’ van de wijzerplaat beginnen. De vier overige uitvoerenden (de 

hoorngroep) hebben muzikaal gesproken – de klok teruggezet: zij spelen vijf stijl-citaten (geen 

letterlijke citaten uit muzikale composities), evoluerend van de zestiende tot in de twintigste eeuw; 

het stuk is zo met zijn verleden tijd – de historische muziek – in discussie. Er is een grote mate van 

onbeweeglijkheid nagestreefd: het gehele stuk beweegt zich in een zeer beperkt en onveranderlijk 

‘veld’ van tonen en de dynamische schakeringen liggen slechts in het nauwe gebied tussen pp en 

hooguit mp. Alleen in die ‘discussie’ met de muziekgeschiedenis ligt, zo men wil, een dynamisch 

element. Voor het overige staat de tijd – niet de klok – stil.  

  Het ensemble is verdeeld in vijf zelfstandige groepen: drie fluiten, drie klarinetten en drie 

fagotten enerzijds, drie hobo’s anderzijds, en terzijde de groep van vier hoorns in hun historische 

optocht.  

  In de coda van het stuk komen tenslotte alle groepen samen. 

  In samenwerking met de hoboïst Koen van Slogteren en leden van het Nederlands 

Blazersensemble – de fagottist Joep Terwey, de klarinist George Pieterson en de basklarinettist Geert 

van Keulen – heb ik voor dit stuk een begin gemaakt met de systematische exploratie van het nog 

onontgonnen gebied van de flageolet-dubbelklanken.  

  

                                                           
88 Schat, De Toonklok, 165. 


