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De Franse componist Erik Satie (voluit Alfred Eric Leslie Satie) 
werd op 17 mei 1866 in Honfleur geboren. Hij kwam uit een 
muzikale familie; zijn vader Jules-Alfred en ook diens tweede 
vrouw Eugénie Barnetche, die pianolerares was, musiceerden 
en componeerden zelf. De jonge Satie kreeg in 1874 zijn eerste 
pianolessen bij organist Gustave Vinot. Van november 1879 
tot november 1887 studeerde hij aan het Parijse Conservatoire 
piano bij Emile Descombes en vanaf 1884 bij Georges Matthias; 
daarnaast deed hij harmonieleer bij Antoine Taudou. Hij haatte 
deze opleiding echter en in 1887 stopte hij ermee, bij gebrek aan 
ambitie en succes. Pas in 1905 nam hij zijn studie weer op, bij 
Vincent d’Indy en Albert Roussel aan de Schola Cantorum en 
behaalde daar in 1908 zijn einddiploma. Ondertussen werkte Satie 
als cabaretpianist in de Chat Noir in Montmartre en daarnaast als 
piano- en muziekleraar en hij kende de beroemdste kunstenaars 
van zijn tijd persoonlijk, zoals Debussy, Ravel, Picasso, 
Sergej Diaghilew en Jean Cocteau.

Onder zijn composities zijn balletten, liederen, 
filmmuziek, missen, een opera, kamermuziek, 

duo’s en concertwerken, maar de meeste schreef hij voor de 
piano. Onder andere zijn Gymnopédies en zijn Gnossiennes zijn 
tegenwoordig nog zeer geliefd. Erik Satie stierf op 1 juli 1925 in 
Arceuil bij Parijs, eenzaam en in grote armoede.

Misschien was Satie wel één van de grootste dwarsdenkers in de 
moderne muziek; het deerde hem dan ook überhaupt niet dat hij 
algemeen als grillig bekend stond en voor gek werd versleten. 
Uiterlijke bijzonderheden waren een zwarte bolhoed (soms 
droeg hij een witte pet) en een corduroy pak, alsmede een zwarte 
paraplu die hij altijd bij zich had, weer of geen weer. Een nikkelen 
brilletje of een lorgnet stond altijd op zijn neus. Hij was een 
hartstochtelijk voetganger; omdat hij maar 1,67 m lang was, droeg 
hij na nachtelijke drinkgelagen een hamer bij zich, bang voor een 
overval. Zijn wonderlijke muzikale invallen en zijn voorliefde voor 
ironie en absurditeit maakten de toehoorders nogal eens radeloos, 
zodat ze zijn composities vaak als onzinnige fantasieën afdeden. 
Het gaat hier zowel om muzikaal fantasierijke opmerkingen 
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als ‘Dit stuk is volkomen onbegrijpelijk, zelfs voor mij. Ik word 
steeds weer verbaasd door de buitengewone diepzinnigheid om 
speelaanwijzingen zoals ‘ernstig, maar zonder tranen’. Absurd 
raadselachtige titels als Uitgedroogde schaaldieren, Schetsen en 
plagerijen van een houten poppetje, Bureaucratische sonatine, 
Beschrijving van automaten, Als een nachtegaal met kiespijn 
en Volledig onbenullige preludes voor een hond zorgden bij een 
hoofdschuddend publiek nogal eens voor onbegrip.

Daarom is het hoegenaamd niet te verwonderen 
dat zijn relatie met muziekcritici ook zeer 
tweeslachtig was. In een lofrede op dit soort critici 
staat onder meer: “Ik heb het laatste jaar meerdere 
voordrachten over intelligentie en muzikaliteit bij 

dieren gehouden. Vandaag wil ik over intelligentie en muzikaliteit 
bij critici spreken. Het is, met enige wijzingen,  bijna hetzelfde 
thema, dat mag duidelijk zijn.”
Maar juist die positie van buitenstaander maakte het Satie steeds 
weer mogelijk de grenzen van het denken op te zoeken en de 
fundamentele vraag te stellen welke mogelijkheden muziek bezit, 
waarmee vermoedelijk geen andere componist van naam uit zijn 
tijd kon wedijveren.

Vexations

Zijn persoonlijke afrekening met het onderricht 
aan het Conservatoire waren de ‘Vexations’ – te 
vertalen met ‘pesterijen of bezoeking’, die in of 
rond 1893 ontstonden en vanwege hun originaliteit 
tot zijn bekendste werken behoren. Ze zijn bedoeld 
als ‘Musique d’ameublement’, meubelmuziek dus, 

een idee van Satie dat pas veel later gestalte kreeg. Ze moesten 
fungeren als een willekeurig alledaags gebruiksvoorwerp, 
een soort klanktapijt en kunnen worden beschouwd als eerste 
voorloper van dit concept.

De ‘Vexations’ worden met een totale speelduur van 14 tot 28 uur 
algemeen als een van de langste stukken in de muziekgeschiedenis 
gezien, hoewel ze slechts één pagina met drie regels beslaan. In een 
korte inleidende tekst op de partituur schrijft de speelaanwijzing 
van Satie echter voor dat dit stuk 840 maal moet worden 
herhaald. Verder raadt hij aan: “Om dit motief in de ‘Vexations” 
achthonderdveertig maal achter elkaar te spelen, is het goed zich 
daarop voor te bereiden, en wel in de grootst mogelijke stilte, 
oprecht bewegingsloos.” Verder schrijft hij in zijn commentaar, 
dat “men op de dag van uitvoering de komende 28 uur niet ergens 
anders moet willen zijn.” Daarmee verlangde hij van uitvoerder en 
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toehoorders dat ze zich bewust zouden zijn 
van de tijd, respectievelijk het tijdsverloop. 
Als tempoaanduiding schrijft hij  ‘Très lent’ 
voor, dus zeer langzaam. Satie herontdekte 
namelijk wat het langzame voor de muziek 
kon betekenen en gaf  veel van zijn stukken 
aanwijzingen mee als ‘langzaam, ernstig, 
gedragen’.

De koraalachtige compositie bestaat uit 
één thema en twee variaties. Op het thema 
volgt de eerste variatie, dan nog een keer 
het thema en aansluitend daarop de tweede variatie, dus volgens 
het schema ABAC. Beide variaties zijn steeds driestemmig; 
de tweede variatie onderscheidt zich alleen maar van de eerste 
doordat de beide bovenstemmen verwisseld zijn. Op het eerste 
gezicht lijkt het of de grondgedachte van dit werk uit het 
muziektheoretisch onderricht afkomstig is: de uiteenzetting van 
een gegeven bas in wijde en nauwe ligging. Het thema van het 
stuk is een eenstemmige, eenvoudige melodie, die slechts uit 
kwart- en achtste noten bestaat, alsmede uit 13 teleenheden. Een 
onderverdeling in maatstrepen is niet voorhanden, ofschoon 
men de melodie zou kunnen indelen in vier verschillende korte 
gedeelten met een eigen toonsoort. Toch is er geen tonale 
melodievoering en geen duidelijke grondtoon; harmonisch gezien 
bevat de melodie echter talrijke sprongen tussen verschillende 
toonsoorten. Beide variaties bestaan steeds uit twee stemmen, die 
in dezelfde notenwaarde een dubbel contrapunt vormen met het 
thema dat in de bas verder gaat. Daardoor wordt op elke noot een 
akkoord opgebouwd. Satie koos hierbij als interval tussen de beide 
bovenstemmen fundamenteel voor overmatige kwarten (tritonus). 
Hij past talrijke enharmonische verwisselingen in de notatie 
toe; zo worden bepaalde tonen meermalen door verschillende 
voortekens weergegeven. Het staat niet helemaal vast of het aantal 
herhalingen verplicht is, ook al wordt dat bij de uitvoeringen van 
het stuk altijd van tevoren geëist. Volgens een paar analyses die 
er van de ‘Vexations’ bestaan, ligt de zin van deze aanwijzing 
veeleer in het effect dat een schijnbaar eindeloze herhaling van de 
akkoordreeks bewerkstelligt. 

In 1949, dus lang na de dood van de componist, 
verschenen de ‘Vexations’ in druk. In hetzelfde 
jaar kwam het via Henri Sauguet, een vriend 
van Satie, in handen van John Cage, die het 
aanvankelijk voor een zeer interessant concept 
hield, maar het gelet op de voorvereisten niet 
uitvoerbaar achtte. Pas op 9 september 1963 
organiseerde Cage in New York de eerste 
volledige uitvoering; hij deed zelf mee in het 
team van pianisten. Het stuk duurde meer dan 18 
uur; er was maar één enkele persoon die van het 
begin tot het eind van het stuk aanwezig was.

De meningen over de ‘Vexations’ lopen ook nu nog ver uiteen. Ze 
variëren van de grootste flauwekul en onzin tot de eerste voorloper 
van Schönbergs twaalftoonsmuziek, die alle twaalf tonen binnen 
het octaaf als even belangrijk behandelt, over de seriële muziek 
van de vijftiger jaren en het uitgangspunt voor ‘Minimal Music’ 
heen tot een poging om verveling op kunstzinnige wijze te 
benutten en te beleven. De gelijkvormige herhalingen komen 
hiermee al bijna de stilte nabij.

Dit zeer zelden uitgevoerde pianowerk wordt nu in Krefeld bij 
Düsseldorf in september 2014 ten gehore gebracht. Dat gebeurt 
in de in 1889 gebouwde Villa Goecke (www.villa-goecke.de) op 
een historische pianoforte van de firma Erard uit 1906 (collectie 
Frits Janmaat, Amsterdam; www.erard.nl`). Het concert begint op 
20 september, ’s avonds om 19.00 uur en gaat nonstop door tot 
21 september (eveneens ongeveer  19.00 uur). Behalve Gottlieb 
Wallisch (gottliebwallisch.com), Tobias Koch (www.tobiaskoch.
eu), Udo Falkner (udofalkner.de) en Michael van Krücker (www.
michaelvankruecker.de) zullen vele andere pianisten dit werk 
afwisselend uitvoeren. Daaraan is op de ‘dag van de geopende 
galerieën’ nog de opening van een tentoonstelling verbonden, 
evenals een videoprojectie.

‘Ik ben heel jong in een heel oude tijd op de wereld gekomen’, 
schreef Satie eens onder een zelf getekende buste. Een intelligente 
beoordeling en een wijze vooruitziende blik!
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