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Morton  Feldman  (1926-‐‑1987)    
Neither  (1976/77)  
  
"ʺIk  stel  geen  belang  in  heldhaftigheid  en  succes.  Ik  ben  enkel  geïnteresseerd  in  mislukking"ʺ,  
merkte  Samuel  Beckett  kort  na  de  oorlog  op  tegen  zijn  vriend  Thomas  McGreevey1.  En  
inderdaad,  tot  het  onverwachte  succes  van  En  attendant  Godot  (1952)  leek  de  loopbaan  
van  Beckett  een  mislukking  te  zijn.    
   Morton  Feldman  heeft  eveneens  moeten  wachten,  al  zag  hij  dat  zelf  niet  als  teken  
van  een  mislukte  loopbaan.  Integendeel.  De  mislukkingen  van  zijn  generatie  heeft  hij  
van  dichtbij  meegemaakt:  "ʺDe  componisten  van  mijn  generatie  hebben  succes  met  hun  
mislukkingen  gehad."ʺ2  Feldman  zelf  heeft  van  meet  af  aan  afstand  genomen,  van  
ingesleten  muzikale  technieken,  van  hiërarchische  indelingen,  van  muzikale  dogma'ʹs,  
van  het  intellectualisme  in  de  moderne  muziek,  van  het  traditionele  concertbedrijf  en  
van  het  publiek.    
   "ʺDenken  jullie  dat  ook  maar  iets  verwacht,  wanneer  ik  zitten  ga  en  een  stuk  schrijf?  Denken  
jullie  dat  ik  dan  verwacht  dat  het  door  de  New  York  Philharmonic  gespeeld  zal  worden?  Of  
denken  jullie  dat  ik  verwacht  dat  men  het  stuk  mooi  vindt?  Denken  jullie  dat  ik  verwacht  dat  ze  
het  zullen  begrijpen?  Denken  jullie  dat  ik  verwacht  dat  het  überhaupt  gespeeld  wordt?  Het  
interesseert  me  zelfs  niet  of  het  gespeeld  wordt!"ʺ3  
     
In  zijn  teksten  stelt  Samuel  Beckett  niet  alleen  de  mens  ter  discussie,  de  relatie  tussen  
mensen  onderling,  niet  alleen  de  onmogelijkheid  van  de  mens  het  ik  en  het  niet-‐‑ik  van  
elkaar  te  scheiden,  maar  ook  de  taal  zelf  waarmee  een  dergelijk  onderscheid  uit-‐‑
eindelijk  niet  gemaakt  kan  worden.  "ʺEn  het  eenvoudigst  is  te  zeggen  dat  dat  wat  ik  zeg,  wat  
ik  zeggen  zal,  als  ik  kan,  betrekking  heeft  op  het  oord  waar  ik  ben,  op  mij  die  er  is,  ondanks  de  
onmogelijkheid  erover  te  denken,  te  spreken,  wegens  de  noodzaak  erover  te  spreken,  en  er  dus  
misschien  een  beetje  over  te  denken.  Nog  iets:  wat  ik  zeg,  wat  ik  misschien  zeggen  zal  met  
betrekking  tot  dit  onderwerp,  met  betrekking  tot  mij,  met  betrekking  tot  mijn  verblijf,  is  al  
gezegd,  daar  ik,  omdat  ik  altijd  hier  ben  geweest,  hier  nog  ben."ʺ  (Samuel  Beckett:  Naamloos4).  
De  mens  schiet  te  kort,  zijn  taal  schiet  te  kort:  "ʺvan  ondoordringbare  zelf  tot  on-‐‑
doordringbare  niet-‐‑zelf  aan  de  hand  van  geen  van  beiden"ʺ.  
   Feldman  was  zeer  goed  op  de  hoogte  van  de  teksten  van  Beckett  -‐‑  hij  was  eigenlijk  
op  bijna  alle  terreinen  'ʹrabbinaal'ʹ  goed  belezen!  -‐‑,  in  zijn  eigen  geschriften  komen  we  
zelfs  Beckett-‐‑achtige  gedachten  tegen.  Zoals  de  volgende  over  Amerikaanse  kunst:  
"ʺGedurende  eeuwen  zijn  we  slachtoffers  geweest  van  de  Europese  beschaving.  En  alles  wat  dat  
ons  heeft  opgeleverd  -‐‑  met  inbegrip  van  Kierkegaard  -‐‑  is  een  of/of-‐‑situatie  (Either/Or),  zowel  in  
de  politiek  als  in  de  kunst.  Stel  nu  dat  we  juist  een  noch/noch-‐‑situatie  (Neither/Nor)  willen?  
Stel  dat  we  noch  politiek  noch  kunst  willen?  Stel  dat  we  een  menselijke  actie  willen  die  niet  
gelegitimeerd  hoeft  te  worden  door  een  of  ander  soort  heilige  waterdoop?  Waarom  zouden  we  
dat  een  naam  geven?  Wat  is  er  verkeerd  aan  het  naamloos  te  laten?"ʺ5  
   De  muziek  van  Morton  Feldman  zet  ons  aan  het  denken  over  het  wezen  van  muziek,  
over  tijd  en  klank,  over  de  onmogelijkheid  (je)zelf  van  (je)  muziek  te  scheiden.  Daarom  
is  Neither  als  tekst  even  kenmerkend  voor  Beckett  als  de  muziek  kenmerkend  is  voor  
Feldman.  Daarom  is  Neither  het  resultaat  van  een  volmaakte  samenwerking,  niet  
materieel  maar  spiritueel.    
  
In  1976  ging  Morton  Feldman  naar  Berlijn  om  met  Samuel  Beckett  te  spreken.  Beckett  
was  inmiddels  een  beroemd  auteur,  laureaat  van  de  Nobelprijs  en  even  enigmatisch  als  
altijd:  "ʺIk  moet  wat  vertellen  over  mijn  ontmoeting  met  Beckett  en  over  het  gesprek,  aangezien  
het  zowel  geestig  is  als  interessant  met  betrekking  tot  mijn  handelen,  en  omdat  ik  me  slaafs  aan  
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zowel  zijn  gevoelens  als  aan  de  mijne  wilde  houden.  Toch  was  er  van  een  compromis  geen  
sprake,  want  we  waren  het  over  zeer  veel  zaken  volkomen  eens.    
   Zo  zei  hij  verlegen  tegen  me:  "ʺMr.  Feldman,  ik  houd  niet  van  opera'ʹs."ʺ  Ik  antwoordde:  "ʺDat  
neem  ik  U  niet  kwalijk."ʺ  Toen  zei  hij:  "ʺIk  houd  er  niet  van,  wanneer  mijn  woorden  op  muziek  
gezet  worden"ʺ,  en  ik  antwoordde:  "ʺDaar  ben  ik  het  mee  eens.  In  werkelijkheid  heb  ik  zeer  zelden  
woorden  gebruikt.  Ik  heb  veel  stukken  met  stem  geschreven  en  zij  bevatten  geen  woorden"ʺ.  Toen  
keek  hij  me  aan  en  zei:  "ʺMaar  wat  wilt  U  dan?"ʺ  En  ik  zei:  "ʺIk  heb  geen  idee!"ʺ    
   Hij  vroeg  me  ook  waarom  ik  niet  reeds  bestaand  materiaal  wilde  gebruiken.  Wij  hadden  een  
gemeenschappelijke  vriend  die  hem  gezegd  had  dat  ik  met  een  Beckett-‐‑tekst  wilde  werken.  Hij  
schreef  deze  vriend  terug  en  stelde  verscheidene  zaken  voor.  Ik  had  ze  echter  alle  gelezen  en  zij  
waren  op  zich  al  compleet:  zij  hadden  geen  muziek  nodig.  Ik  legde  hem  uit  dat  ik  naar  de  es-‐‑
sentie  zoek,  naar  iets  dat  domweg  zweeft."ʺ6  
  
Beckett  ging  aan  het  werk.  Feldman  ook.  Zonder  tekst.  "ʺDaarom  begint  het  stuk  ook  
zonder  tekst.  Ik  wachtte  op  de  tekst.  Ik  ontdekte  wat  een  ouverture  is:  wachten  op  de  tekst!"ʺ7    
   Toen  de  tekst  verscheen  was  Feldman  vooral  verrast  door  de  ruimte  tussen  de  regels.  
Had  hijzelf  niet  zoveel  nadruk  gelegd  op  het  belang  de  stilte  structureel  te  gebruiken:  
"ʺIk  denk  dat  een  belangrijk  aspect  van  mijn  muziek,  van  mijn  ademen,  van  mijn  ruimte  is,  dat  
ik  bij  stilte  niet  aan  iets  specifieks  denk.  Eens  heb  ik  in  een  stuk  de  stilte  als  een  structureel  ele-‐‑
ment  ingezet.  Bijvoorbeeld:  stel,  we  hebben  een  bord  en  ik  zou  daarop  een  rechthoek  tekenen,  en  
jullie  zouden  zien  dat  de  muzikale  inhoud  2/2  is  en  de  stilte  3/8,  vervolgens  de  muzikale  inhoud  
2/2  en  vervolgens  de  stilte  de  helft  daarvan,  4/8.  Met  andere  woorden,  ik  maak  misschien  een  
structuur  uit  de  stilte.  Ze  zou  van  elastiek  kunnen  zijn.  Zo  kan  ik  stilte  constructief  toepassen,  
als  een  constructie."ʺ8  
   Stilte  en  tijd  zijn  voor  Feldman  wezenlijke  muzikale  fenomenen.  Zijn  muziek  zweeft  
op  de  rand  van  het  onhoorbare,  tussen  geluidsbron  en  luisteraar,  tussen  intentie  en  
interpretatie.  Zij  gaat  over  elk  van  deze  aspecten.  Bij  wijze  van  denken  in  geluid.  Feld-‐‑
man  schrijft  geen  gereduceerde  muziek.  "ʺJullie  hebben  hier  een  man  die  Mondriaan  heet,  
die  een  enorme  invloed  op  mij  heeft  uitgeoefend.  Ook  ik  begin  op  een  reductieve  manier,  uit  de  
reductie  bouw  ik  een  taal  op,  in  plaats  een  taal  te  reduceren,  zoals  Picasso."ʺ9  "ʺAls  jullie  
Mondriaan  begrijpen,  begrijpen  jullie  mij  ook."ʺ10  
  
Als  we  Neither  nader  beschouwen,  valt  direct  op  dat  deze  zeer  cryptische  tekst  niets  
heeft  van  een  libretto,  van  wat  we  in  de  regel  voor  een  libretto  houden.  Er  lijkt  geen  
dramatische  handeling  te  zijn,  noch  een  protagonist.  Er  wordt  geen  verhaal  verteld,  
geen  scène  omschreven,  geen  actie  aangereikt.  Vindt  wat  omschreven  wordt,  wat  
eigenlijk  niet  omschreven  kan  worden,  in  ons  hoofd  of  erbuiten  plaats?  Toch  is  de  
onderhuidse  spanning  groot,  in  elk  woord,  in  elke  regel,  in  het  ongezegde  zelfs.  Want  
de  stilte  is  opvallend  aanwezig.    
   Wat  beschreven  wordt  valt  buiten  de  tijd,  maar  ook  erbinnen,  namelijk  binnen  de  tijd  
dat  we  leven  en  pijnlijk  geconfronteerd  worden  met  de  onmogelijkheid  in  de  schaduw  
om  ons  heen  te  kijken,  met  de  onmogelijkheid  in  ons  zelf  te  kijken,  met  de  
onmogelijkheid  het  zelf  en  het  niet-‐‑zelf  van  elkaar  te  scheiden.  Dat  is  niet  zozeer  een  
existentieel  probleem,  als  wel  een  kennistheoretisch.  Zonder  het  zelf  bestaat  geen  niet-‐‑
zelf  en  zonder  het  niet-‐‑zelf  kan  het  zelf  zichzelf  niet  kennen.  
   Feldman  wist  waaraan  hij  begonnen  was.  "ʺIk  begon  allereerst  als  een  conventionele  com-‐‑
ponist  de  eerste  regel  te  scanderen:  To  and  fro  in  shadow  from  inner  to  outer  shadow;  de  
zin  leek  me  een  enkele  lange  tijdsmarge  te  zijn.  En  ik  merkte  dat  deze  zin  in  een  patroon  pas-‐‑
te."ʺ11    
   De  muziek  die  hij  begon  te  schrijven  balanceert  volgens  Feldman  tussen  zeer  per-‐‑
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soonlijk  ('ʹondoordringbare  zelf'ʹ)  en  zeer  onpersoonlijk  ('ʹondoordringbare  niet-‐‑zelf'ʹ).  Op  
de  plek  waar  deze  tekst  in  de  partituur  staat,  zijn  beide  uitdrukkingen  echter  in  een  
continuüm  opgenomen  (dus  met  eenzelfde  muziek).  Daarmee  staat  de  gehele  composi-‐‑
tie  in  het  teken  van  die  evenzo  ondoorgrondelijke  overgang  tussen  het  zelf  en  het  niet-‐‑
zelf.    
   "ʺHoe  ik  de  lengte  van  de  instrumentale  tussenspelen  bepaald  heb?  Ik  weet  het  niet.  Ik  wilde  
geen  oorzaak-‐‑en-‐‑gevolg  continuïteit,  een  soort  bindmiddel  waarmee  je  van  de  ene  gedachte  naar  
de  andere  gaat.  Ik  wilde  elke  zin  als  een  wereld  op  zich  behandelen.  Er  moest  veel  over  nagedacht  
worden,  want  het  viel  me  op  dat  het  werk,  naarmate  het  vorderde,  steeds  tragischer  werd.  Het  
werd  onverdraaglijk,  terwijl  het  hier  nog  te  dragen  is.    
   Pas  op  pagina  30  had  ik  er  een  vaag  idee  van  wat  To  and  fro  in  de  tekst  betekent.  Waar  het  
over  gaat  is  de  onmogelijkheid  het  zelf  en  het  niet-‐‑zelf  te  doorgronden.  Men  gaat  heen  en  weer,  
heen  en  weer.  Nu,  ik  zei  tot  mezelf,  ik  weet  zeker  meer  dan  elke  andere  componist  van  mijn  
generatie,  wat  het  zelf  met  betrekking  tot  individualistische    muziek  is.  Ik  moest  het  niet-‐‑zelf  
uitvinden.  Ik  zag  het  niet-‐‑zelf  als  een  verzelfstandigd,  onpersoonlijk,  volmaakt  soort  machi-‐‑
nerie."ʺ12    
  
Voor  dat  'ʹheen  en  weer  gaan'ʹ  gebruikt  Feldman,  zoals  in  feite  voor  de  gehele  compo-‐‑
sitie  van  Neither,  een  ogenschijnlijk  zeer  eenvoudig  samenspel  van  losse  tonen  en  
drieklanken  opgebouwd  uit  drie  direct  naast  elkaar  liggende  chromatische  tonen  
(bijvoorbeeld:  d-‐‑es-‐‑e),  zowel  in  enge  als  in  wijde  liggingen.  Door  de  metrische  patro-‐‑
nen,  zoals  in  het  begin  met  achtereenvolgens  een  5/8,  4/8,  3/8,  4/8,  3/8  en  5/8  maat,  en  
de  daarin  aangebrachte  pulsen  door  dynamische  en  instrumentale  nuances  
gecombineerd  met  de  zich  vaak  lange  tijd  niet  wijzigende  samenklanken  ontstaat  een  
zwevende,  soms  bijna  tijdloze  muziek.    
   Door  zachte,  soms  trage,  soms  wat  snellere  maar  altijd  zachte  pulsen  in  een  grote  
verscheidenheid  van  instrumentale  klanken  wordt  de  tijd  afgemeten.  Niet  in  gelijke  
delen,  maar  zoals  we  de  tijd  ervaren,  steeds  anders.  De  muziek  van  Feldman  doet  
denken  aan  de  uitspraak  van  Herakleitos:  "ʺWij  kunnen  niet  tweemaal  in  dezelfde  rivier  
stappen."ʺ  Tijd  en  water  zijn  nooit  dezelfde.  Panta  rei.  Feldman  is  een  tijdskunstenaar,  
zoals  Mark  Rothko  vlakken  beheerst.  Eigenlijk  gaat  het  beiden  om  de  ruimte,  de  
visuele  ruimte  en  de  akoestische  ruimte.  Het  aftasten  van  de  ruimte  is  een  elementair  
onderdeel  van  Feldmans  denken  in  en  over  muziek.  Die  ruimte  wordt  bevestigd  door  
klank,  door  de  klank  van  instrumenten  of  van  de  menselijke  stem.  Door  de  akoestische  
eigenschappen  ervan.    
   Feldman  proeft  in  zijn  muziek  de  klank  en  neemt  daar  de  tijd  voor.  Dat  doet  hij  
overwegend  door  middel  van  lijnen  en  vlakken,  die  volkomen  in  elkaar  opgaan.  De  
muziek  van  Feldman  is  vertikaal.  Zij  beweegt  zich  van  puls  tot  puls,  van  patroon  tot  
patroon.  Zij  is  samengesteld  als  een  Turks  tapijt,  tot  in  de  kleinste  details  afgewerkt  
met  non-‐‑figuratieve  patronen  waarmee  de  ruimte  van  zes  of  tien  vierkante  meter  
wordt  afgetast,  wordt  bestreken.  Die  patronen  vertellen  geen  verhaal,  maar  hebben  wel  
betekenis,  als  figuren,  als  proporties.  
   Feldman  heeft  van  meet  af  aan  bewust  afstand  genomen  van  de  sinds  18e  eeuw  in  
burgerlijke  kunstmuziek  toegepaste  doorwerkingstechnieken  en  continuïteitsprincipes.  
Evenals  zijn  voornaamste  spirituele  leermeesters,  de  componisten  Edgard  Varèse  en  
John  Cage  en  de  schilders  Mark  Rothko,  Philip  Guston,  Franz  Kline,  Jackson  Pollock  en  
Robert  Rauschenberg  stelt  hij  meer  belang  in  een  expressieve  non-‐‑figuratieve  kunst.  
Expressief  wil  hier  niet  zeggen:  dramatisch,  maar  uitdrukking  gevend  aan.  "ʺIk  denk  dat  
het  belangrijkste  in  mijn  muziek  de  gradaties  van  gevoel  in  muziek  zijn."ʺ13  In  deze  houding  is  
Feldman  meer  Amerikaans  dan  de  meeste  van  zijn  landgenoten,  die  de  Europese  
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muziek  slechts  van  een  Amerikaanse  snit  hebben  voorzien.  
     
Morton  Feldman  werd  op  12  januari  1926  in  New  York  geboren.  Vanaf  1938  studeerde  
hij  piano  bij  Mevrouw  Maurina-‐‑Press  en  componeerde  al  enkele  stukken  in  Skrjabin-‐‑
stijl.  In  1941  kwam  hij  in  de  leer  bij  de  componist  Wallingford  Riegger  en  in  1944  bij  
Stefan  Wolpe.  Beide  componisten  staan  bekend  als  voortreffelijke  theoretici,  die  zeer  
goed  op  de  hoogte  waren  van  de  nieuwste  muzikale  ontwikkelingen,  met  name  op  het  
terrein  van  de  twaalftoontechniek  van  Schönberg  en  Webern.    
   In  1950  ontmoette  Feldman  de  componist  John  Cage.  In  verhuisde  naar  het  zelfde  
flatgebouw  en  deelde  in  een  uitgebreide  vriendenkring,  onder  wie  Earle  Brown,  Chris-‐‑
tian  Wolff,  David  Tudor,  Mark  Rothko,  Philip  Guston,  Franz  Kline,  Jackson  Pollock  en  
Robert  Rauschenberg.  Later  kwam  ook  Willem  de  Kooning  hierbij.  In  hetzelfde  jaar  
schreef  Feldman  zijn  eerste  grafische  notatie-‐‑stukken,  waaronder  Projection  I  voor  
violoncello.  Kort  daarop  volgden  Earle  Brown  en  John  Cage  met  gelijksoortige  parti-‐‑
turen.    
   Na  1953  verliet  Feldman  de  grafische  notatie  weer,  met  uitzondering  van  de  or-‐‑
kestwerken  Atlantis  (1958),  Out  of  last  pieces  (1960)  en  In  search  of  an  orchestration  (1967).  
Intermission  6  (1953),  dat  drie  jaar  voor  Stockhausens  Klavierstück  XI  (1956)  geschreven  
werd,  is  het  allereerste  stuk  waarvan  de  verschillende  elementen  onderling  uitwissel-‐‑
baar  zijn.  Met  deze  en  andere  composities  heeft  Feldman,  overigens  meer  dan  de  
'ʹconceptuele'ʹ  kunstenaar  John  Cage,  een  blijvende,  want  ook  op  het  niveau  van  de  
techniek  universele,  invloed  uitgeoefend  op  de  hedendaagse  muziek.    
   Feldman  experimenteerde  ook  met  tijdconcepten  en  met  de  mogelijkheden  via  de  
notatie  de  uitvoerenden  enige  vrijheid  te  verschaffen.  Dit  laatste  beviel  hem  uiteinde-‐‑
lijk  niet  voldoende  om  ermee  door  te  gaan,  waardoor  in  de  jaren  zeventig  de  tijd-‐‑
concepten,  met  name  in  de  vorm  van  steeds  langere  composities,  alle  aandacht  op-‐‑
eisten.  Schaal  en  proportie  werden  toen  de  voornaamste  gereedschappen  waarmee  hij  
zijn  'ʹstille'ʹ  muziek  verwezenlijkte.  De  verschillen  zijn  opvallend:  tegenover  The  Viola  in  
my  Life  I  (1970)  van  10  minuten  staat  het  Tweede  Strijkkwartet  (1983)  met  ongeveer  6  uur  
en  For  Philip  Guston  (1984)  met  ongeveer  4  uur.    
   In  de  jaren  1985,  1986  en  1987  gaf  Morton  Feldman  lezingen  en  cursussen  in  Middel-‐‑
brug,  waarvan  enkele  gepubliceerd  zijn.  Daarnaast  bezocht  hij  regelmatig  andere  
belangrijke  muziekcentra  van  Europa  (Darmstadt,  Keulen,  Frankfurt,  Berlijn),  onder  
meer  om  zijn  even  beruchte  als  geliefde  vier-‐‑uurs-‐‑lezingen  te  geven.  Daarmee  oefende  
hij  zeer  direct  invloed  uit  op  vele  jonge  Europese  componisten.    
   In  1973  Edgard  Varèse-‐‑professor  aan  de  University  of  New  York  in  Buffalo.  Hij  
overleed  op  3  september  1987.  Neither  is  Feldmans  enige  'ʹopera'ʹ,  geschreven  in  
opdracht  van  de  Opera  van  Rome.    
  
"ʺEen  van  de  grootste  problemen  bij  mijn  muziek  is  dat  ik  stap  voor  stap  vooruitga  en  de  
verloren  akkoorden  (terug)vind.  [...]  Wat  me  interesseert  is  dat  de  noten  in  de  weg  staan."ʺ14  
   "ʺIk  schrijf  alles  onmiddellijk  op,  anders  vergeet  ik  het.  Wanneer  ik  dan  de  grondstof  heb,  
begin  ik  daarmee  te  werken:  ik  verschuif  het  hierheen  en  verschuif  het  daarheen.  Hier  heb  ik  
hoofdstemmen  en  daar  haal  ik  ze  met  opzet  weer  weg:  contrapunt  heeft  iets  van  doen  met  
hoofdstemmen  en  men  moet  ze  verwijderen  kunnen!"ʺ15  
   "ʺAangezien  ik  een  joods  componist  ben,  werd  mij  zoals  door  Metzger  de  vraag  gesteld  of  ik  de  
Kabbala  in  mijn  werk  gebruik.  Ik  zei:  "ʺBedoelt  U  dat  mijn  materiaal  memoriseer  en  vervolgens  
alles  door  elkaar  gooi?"ʺ  -‐‑  dat  is  wat  Kabbala  eigenlijk  betekent  -‐‑,  ik  zei:  "ʺJa."ʺ"ʺ16  
   "ʺMisschien  komt  het  doordat  ik  een  Jood  ben;  immers,  het  Christelijke  standpunt  is  dat  er  een  
god  was  en  toen  was  er  de  wereld  en  het  Joodse  standpunt  is  bijna  alsof  er  eerst  een  universum  
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moet  zijn  om  een  god  te  kunnen  hebben.  Een  beetje  anders,  dus.  Anders  gezegd:  ik  schep  geen  
muziek,  zij  is  er  al,  en  ik  onderhoud  mij  met  mijn  materiaal,  begrijp  je.  [...]"ʺ17    
   "ʺIk  houd  me  niet  met  de  syntaxis  bezig."ʺ18  
   "ʺTenslotte  ben  ik  er  achter  gekomen  wat  muzikale  inhoud  is:  dat  is  compositorische  inhoud  en  
hoeft  niet  perse  intellectuele  inhoud  te  zijn."ʺ19  
   "ʺIk  ben  formalist.  Ik  houd  niet  van  intuïtieve  muziek."ʺ20  
   "ʺWanneer  men  geen  systeem  heeft,  denken  de  mensen  dat  je  improviseert.  Ik  geloof  echter  dat  
systemen  door  methode  en  strategie  vervangen  zijn."ʺ21    
   "ʺWanneer  ik  iets  gebruik  dat  een  motief  is,  dan  varieer  ik  dat  motief  niet  in  zijn  continuïteit.  
Ik  presenteer  het  domweg  anders,  ik  stel  het  in  een  ander  licht,  ik  varieer  helemaal  niets.  Toch  
vindt  een  dialectiek  plaats,  al  is  zelfs  dat  woord  niet  juist.  Uiteindelijk  vindt  in  het  stuk  een  
soort  stamverwante  identiteit  plaats."ʺ22  
   "ʺIk  gebruik  geen  contrapuntische  vormen.  Ik  gebruik  geen  canons,  geen  fuga'ʹs,  het  is  geen  
Pierrot  Lunaire,  het  is  niet  zoals  bij  Schönberg,  Webern  en  Berg,  die  zich  niet  alleen  met  het  
contrapunt  bezig  hielden,  maar  natuurlijk  ook  met  contrapuntische  vormen."ʺ23  
   "ʺIk  zoek  dus  niet  zozeer  naar  een  nieuwe  vorm,  ik  zou  het  woord  liever  willen  vervangen  door  
schaal  of  proportie,  en  het  is  in  de  muziek  zeer  moeilijk  een  onderscheid  te  maken  tussen  de  
proportie  van  iets  en  de  vorm  ervan."ʺ24       
   "ʺMijn  composities  zijn  niet  lang,  de  meesten  zijn  zelfs  te  kort.  Wanneer  je  de  vergelijkende  
methode  hanteert,  zijn  mijn  stukken  lang,  maar  wanneer  je  er  naar  luistert,  schijnen  ze  zich  in  
het  landschap  van  die  tijd  in  te  voegen,  die  ik  naar  voren  breng.  Zou  U  zeggen  dat  de  Odyssee  te  
lang  is?  Ik  ervaar  dat  stukken  een  natuurlijke  lengte  hebben  om  daarmee  hun  leven  te  kunnen  
leiden.  Hoe  meer  we  aan  het  moderne  leven  deelnemen  des  te  minder  geduld  kunnen  we  
opbrengen.  Maar  ik  denk  niet  dat  we  ooit  het  minste  geduld  hadden.  Een  van  de  problemen  met  
muziek  bestaat  eruit  dat  ze  hoofdzakelijk  een  vorm  van  geheugen  is,  dat  de  meeste  elementen  in  
de  muziek  ons  helpen  ze  te  herinneren.  We  me  moeten  domweg  begrijpen  dat  het  geheugen  van  
sommige  mensen  beter  is  dan  van  andere.  Veel  mensen  hebben  de  laatste  tijd  niets  tegen  lange  
stukken.  Ik  heb  een  zeer  interessant  iets  vastgesteld:  ik  hoef  helemaal  niet  meer  achterom  te  
kijken  wanneer  een  stuk  langer  wordt  en  bezig  ben  het  op  te  schrijven!  Bij  een  conventioneel  
stuk  van  vijfentwintig  minuten  had  ik  problemen  met  mij  geheugen,  maar  nu  is  mijn  geheugen  
beter  en  heb  ik  er  geen  moeilijkheden  meer  mee."ʺ25  
   "ʺHet  geheim  van  mijn  componeren  is  dat  het  voor  de  helft  te  begrijpen  is  en  voor  de  andere  
helft  niet:  het  is  een  mengsel."ʺ26  
   "ʺIk  heb  een  vriend  die  een  groot  schilder  is  [Philip  Guston].  Hij  zei  eens  dat  een  schilderij  dat  
hij  begrijpt  hem  verveelt.  Maar  als  musici  hebben  wij  dat  gevoel  niet.  Ons  verveelt  datgene  wat  
we  niet  begrijpen.  Het  zou  voor  ons  ene  feest  moeten  zijn  ons  met  muziek  bezig  te  houden  die  we  
niet  begrijpen."ʺ27  
   "ʺIk  houd  niet  van  theaterstukken,  aangezien  men  in  de  regel  iets  van  de  muziek  voor  het  
theater  moet  opofferen.  Ik  heb  ook  een  stuk  voor  solo  trompet  geschreven  waarin  de  speler  
spreekt,  ventielen  verwijdert,  door  de  buis  spreekt  en  andere  acties  onderneemt,  maar  mijn  
medium  is  geen  theater,  en  ik  heb  het  werk  uit  mijn  oeuvre  geschrapt.  Maar  bij  Cage  werkt  het,  
zoals  in  zijn  "ʺMusic  Walk"ʺ,  waarbij  overal  op  het  podium  instrumenten  liggen  en  David  Tudor  
rond  liep  en  ononderbroken  speelde.  Dat  is  de  beste  manier  om  muziek  en  theater  te  integreren.  
[...]"ʺ28  
  
Neither  kent  geen  protagonist,  geen  te  omschrijven  hoofdpersoon  die  een  handeling  
pleegt.  Elk  van  ons  is  de  hoofdpersoon.  Daarom  profileert  de  sopraan  in  Neither  zich  
niet  als  soliste.  Zij  is  een  van  de  musici.  Daarom  is  de  muziek  geen  projectie  van  de  
tekst  van  Beckett,  maar  een  contrapunt  ervan.  Noch  opera,  noch  lied,  noch  kamermu-‐‑
ziek,  noch  orkestwerk,  noch  stilte,  noch  geluid,  noch  beweging,  noch  stilstand.  Geen  
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van  deze  begrippen  dekt  de  lading.  Alle  tegelijk  voldoen  evenmin,  maar  beter.    
   Daarom  kan  een  beschrijving  van  de  muziek  niets  beters  opleveren  dan  het  bewijs  
dat  ze  niet  te  beschrijven  is.  Wie  alleen  de  noten  aanschouwt,  beseft  dat  onherroepelijk.  
Feldman  heeft  niet  alleen  tekst  gecomponeerd,  maar  vooral  geen-‐‑tekst,  het  niet  in  
woorden  te  vatten  denken.  Daarom  hebben  de  tussenspelen  in  deze  partituur  een  
wezenlijke  rol  toebedeeld  gekregen.    
   De  sopraan  zingt  zowel  woorden  als  vocalise.  De  tonen  die  zij  zingt  zijn  niet  exclu-‐‑
sief  van  haar.  Zij  gaat  'ʹheen  en  weer'ʹ,  de  schaduw  in  en  de  schaduw  weer  uit.  De  tekst  
van  Beckett  is  voor  de  componist  als  een  onmogelijk  script:  alles  staat  erin  en  niets,  
licht  en  schaduw.  Gelijk  een  parabel  van  de  ondoorgrondelijke  muziek  van  Feldman.  
Of  is  de  muziek  van  Feldman  wellicht  een  parabel  van  Becketts  ondoorgrondelijke  
tekst.  Ze  zijn  niet  meer  te  scheiden.  
  
Leo  Samama,  1990  
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