
October 2003 

 

 

 

 

 
ZANG ZANG ZANG ZANG     
    

Nu, ja nú vind ik de zangstem het mooiste muziekinstrument dat er is. Maar dit is niet altijd zo 
geweest. Niet dat zingen me voorheen niets deed. Met een altoos - in huis en koren - 
rondzingende moeder zou het ook vreemd zijn als zingen me niets zou zeggen. Maar ik denk 
dat ik het, zo min als het harmoniumspelen van mijn vader in de kerk, direct verbond met die 
'andere muziek': de muziek die ik als tienjarige tijdens tropenhete siësta's in een 
rommelkamer op een koffergrammofoon draaide en die 'klassieke muziek' werd genoemd: de 
eerste symfonie van Beethoven, de ouvertures Anacreon & De kalief van Bagdad van resp. 
Cherubini & Boiëldieu. En als ik bedenk hoe ik naderhand in deze wereld van Klassiek werd 
binnengeleid, realiseer ik me hoezeer daarbij steeds de nadruk heeft gelegen op 
instrumentale muziek, kamer- zowel als symfonische muziek. 
 
Gedurende de oorlog heb ik het met de herinnering aan de uurtjes in die rommelkamer 
moeten doen. Maar toen ik als 13-jarige na de Jappenkampen weer in het 'gewone leven' 
belandde, een radio werd aangeschaft en het concertbezoek op gang kwam, bloeide mijn 
belangstelling weer open. Ik legde een schriftje aan waarin ik alles noteerde wat ik hoorde en 
mooi vond. En er kwamen eigenlijk allemaal instrumentale muziekstukken in te staan, Eine 
kleine Nachtmusik van Mozart, de Unvollendete van Schubert, de ouvertures van Rossini; als 
er zo'n ouverture op de radio langskwam, schaarden mijn moeder en ik ons verrukt voor de 
luidspreker.  
 
Onvergetelijk zijn de tuinconcerten van het Trio Tauster. Het werd gevormd door drie door 
het kampleven uitgemergelde Hongaarse broers. Ze hadden van wie weet waar een viool, 
een cello en een piano te pakken gekregen. Een op aangesleepte stoelen of in het gras 
gezeten dankbaar publiekje hoorde hen aan in de koelende avondschemering, van onder 'de 
waringin' vandaan zullen we maar zeggen. Voor de pauze klonk muziek van Haydn, 
Beethoven, Dworsják c.s. Na de pauze barstten ze in vurige zigeunermuziek los. Ik hield er 
levenslang een voorliefde voor Hongaarse volksmuziek aan over. Deze ging uiteindelijk over 
in een voorliefde voor de muziek van Béla Bartók.  
 
De concerten in de stad waren symfonische concerten met symfonieën en ouvertures en 
suites en serenades en piano- of vioolconcerten. Ik heb geen herinnering aan concerten 
waarop zangers voorkwamen. Voor zover ik er beelden van heb, zijn ze verbonden met de 
vage notie dat ik, als jongen dus, zo'n zanger of zangeres voor een orkest maar aanstellerij 
vond. Er staat me een uitvoering bij van Bach's Mattheuspassie op grammofoonplaten in de 
Willemskerk in het centrum van v/h Batavia. Maar daarbij werd de aandacht afgeleid door de 
duurlengte van de afgedraaide grammofoonplaten. In plaats van om de vier minuten, werden 
de platen na bijna een half uur pas gekeerd en dat leidde tot nerveuze verbazing. Het was 
onze eerste kennismaking met de elpee.  
 
Nee, in de vormingsfase van mijn belangstelling voor klassieke muziek had ik weinig van 
doen met zang. En ook toen mijn belangstelling voor opera gewekt was, richtte mijn 
aandacht zich niet echt op de zang, veeleer op de muziek als zodanig, de deuntjes. Het 
deerde me niet dat die muziek gezongen werd of in een geïnstrumenteerde versie (waar ik nu 
weinig mee heb) werd uitgevoerd. Later pas, toen ik oog begon te krijgen voor de persoon 
van de zanger(es), richtte ik me op de zang zelf. En dit ging zo'n beetje gelijk op met oor 
krijgen voor hoe muziek wordt uitgevoerd. Aanvankelijk maakte het me niet zoveel uit door 
wie bv. een vioolconcert werd uitgevoerd. Ik had er, vond ik, toch geen 



onderscheidingsvermogen voor. Maar van lieverlee ga je, merkte ik, toch eisen stellen. Ik ben 
eens langdurig op jacht geweest naar een uitvoering van het vioolconcert van Beethoven, 
waarin de entree van de vioolsolo op een voor mij geloofwaardige manier uit het orkestrale 
geweld van de inleiding van het concert moest voortkomen. Zo begon ik ook kritischer naar 
(opera)zang te luisteren. En hier ligt 't voor de hand want zangmuziek is er veel gevoeliger 
voor hoe het wordt uitgevoerd. Zangstemmen kunnen qua eigenlijk alles veel verder 
uiteenlopen dan bijv. violen. De verschillen tussen een Amati, Guarneri of Stradivari dringen 
zich niet zo aan me op, zodat me ook niet bezighoudt welke ik nou mooier vind. Maar die 
tussen een Callas, een Sutherland of een Fleming ontgaan me niet en ik heb daar mijn 
duidelijke voorkeuren bij. Intussen heb ik op operagebied mijn heldinnen (Anita Cerquetti, 
Inge Borkh) en helden (Richard Tucker) en kan ik ook aan bepaalde uitvoeringen (Verdi's 
Otello met Ramon Vinay) verknocht zijn.  
 
Door zo sterker geconcentreerd te raken op het zingen zelf, zal ik er ook de schoonheden 
wel van hebben ontdekt. Alleen in de aanblik al vind ik, in het benul dat daar fysiek iets heel 
wonderbaarlijks aan de gang is, het zingen prachtig. Die wijdopen mond en dat ademhalen 
en de toewijding!  
 
Weliswaar komt het veel gauwer voor dat je van een bepaalde zangstem of -vorm niet houdt 
of zelfs niets moet hebben, maar de zangkunst zelf heeft me wel veroverd met al die 
prachtige liederen van Schubert, Schumann, al die betoverende opera-aria's, -duetten en -
ensembles.  
 
De koren zijn een hoofdstuk apart. De vele beroemde operakoren zijn voor menigeen, ook 
voor een deel voor mij, de binnenkomers in operaland (geweest). Het overbekende 
Slavenkoor (Verdi), het Jagerskoor (Weber), het Soldatenkoor (Gounod), het Matrozenkoor, 
het Bruidskoor en het Edelliedenkoor (alledrie van Wagner), noem ze maar op, muziek die 
het straatorgel haalt. Maar dan zijn er ook de koren uit al die oratoria, kantates, missen, en 
ook symfonieën enz. enz., die de klassieke muziek rijk is. In deze richting ben ik vooral gek 
op de korale muziek uit de tijd van, zeg, vóór 1800. Ik ben niet zo gesteld op koormuziek uit 
de 19e eeuw. Die is me vaak te 'vettig' - maar hier kom ik nog wel eens op terug.  
Recentelijker heb ik ook de a-capella koormuziek leren waarderen. Ik heb hier een 
platoonser verhouding mee. Ze brengt me zelden in een bruisende stemming met kriebels 
langs de rug. Ze wekte gaandeweg wel steeds vaker een stille, genoeglijke genegenheid bij 
me op. Laatst was het ook weer prijs tijdens een kerkconcert met een ensemble van 12 in 
een halve cirkel opgestelde zangers die koormuziek van de zogenoemde 'Spaanse 
Palestrina' De Victoria (1548-1611) uitvoerden. Wat waren dat heerlijke momenten van 
verstild genieten, puur om die door elkaar wervelende en in de grote kerkruimte 
rondtuimelende zangklanken. Fantastisch!  
 
En dan is er nog het verschijnsel van de 'jongenssopraan of -alt'. Tijdens het hoogtij van de 
zogenoemde "authentieke uitvoeringspraktijk" werden gewoonlijk ook jongensstemmen en -
koren ingezet. Men nam aan dat de korale werken van bv. Bach in diens tijd door zulke 
bezettingen werden verklankt. Ik kan het wel waarderen. Maar het is hachelijk. Het komt 
weinig voor dat een gewoonlijk iele jongensstem tegen een vrouwenstem opkan. Bij het 
Tölzer Knaberchor hadden ze volgens mij eens een unicum, Alan Bergius, een klein 
opdondertje met een onwaarschijnlijk krachtige stem. Terzelfdertijd nam ik eens een 
uitvoering waar van Bach's "Es ist vollbracht" uit z'n Johannespassie door, ik weet z'n naam 
nog, Panito Iconomu, die het tegen coyfeeën als zeg Aafje Heinis, Janet Baker, Paul Eswood 
kon opnemen. Met het oog op zangertjes als Robertino, Heintje, Jantje Smit is wel eens 
gezegd dat je daar de aanduiding 'jongenstenor' voor zou moeten gebruiken. Inderdaad zijn 
ze noch sopraan noch alt maar doorgaans wel in het bezit van een gespierd geluid. Jammer 
dat zulke knapen altijd in een smartlappencircuit verdwijnen.  
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