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TOO MANY NOTESTOO MANY NOTESTOO MANY NOTESTOO MANY NOTES    
  
In één van mijn vorige teksten (jl. oktobernummer, over "Zang") had ik het er op een gegeven 
moment over dat ik niet zo gesteld ben op 19e-eeuwse koormuziek. "Die is me te 'vettig'", 
schreef ik, en ik beloofde hierop te zullen terugkomen. Bij deze dan. 
 
Ik heb in de loop der jaren de gewoonte ontwikkeld om vooral tussen half zes en half negen 
's morgens vóór het opstaan privé 'aan cultuur te doen'. Ik ben een echt ochtendmens. 
Wanneer ik niets om handen heb, begint 's avonds om een uur of tien het grote gapen. Rond 
elf uur houd ik het al niet meer uit. Ui-ter-lijk twaalf uur ben ik helemaal vertrokken. (Dit 
patroon voltrok zich ook op oudejaarsavond, zodat ik niets van het alom daverende vuurwerk 
heb gehoord....) Vervolgens ben ik dus gemiddeld om half zes klaarwakker. Ik heb blijkbaar 
niet meer dan zo'n zes uren slaap per nacht nodig - dit wel met de aantekening dat ik 
doorgaans in de middag na het eten nog een tuk(je) op de bank doe. Gewoonlijk werk ik zo'n 
drie uren lang na het ontwaken, met de kat op het dek genesteld, een heel programma af van 
luisteren, lezen en/of bekijken. Zo heb ik heel wat lectuur, muziek en video in die vroege 
uurtjes genoten. Aan het voeteneinde van mijn bed heb ik alle benodigde apparatuur staan. 
Wat je je als vrijgezel al niet kan veroorloven. 
 
Onlangs haalde ik op zo'n tijdstip de Missa Solemnis van Ludwig van Beethoven uit mijn 
grammoteek op. (Ik slaap op de begane grond en heb mijn lp- & videocollecties op de 
bovenste en mijn cd- & tape-collecties op de middenverdieping van mijn smalle drive-in-huis-
in-een-rij.) De aanleiding ertoe was dat ik het boek Geschiedenis van de westerse muziek 
van Grout & Palisca aan het doornemen ben (Olympus 2001). Ik was bij een behandeling van 
Beethoven's 'plechtige mis' aangeland. Dan wil ik de muziek (als ik ze heb) er wel bijhebben. 
Ik heb die mis in een album op 2 lp's, dat ik al járen geleden aanschafte. Het betreft een 
gevierde opname met de Berliner Philharmoniker o.l.v. Herbert von Karajan en zangsterren 
als Fritz Wunderlich, Christa Ludwig, Gundula Janowitz, Walter Berry.Ik sla het begeleidende 
inlegblad open. Wat zie ik in grote, grove potloodletters in mijn eigen handschrift boven de 
gedrukte tek st staan?... "Wat een lelijke muziek!" 
  
Iedereen zal wel zo zijn voorkeuren en afkeren van deze en gene muziek hebben. Vaak is 
niet eens goed aan te geven waarom de ene muziek je wel en de andere je niet ligt. Zelf, heb 
ik ontdekt, meet ik mijn sym- & antipathieën voor een belangrijk deel af aan wat ik het 
cholesterolgehalte van (klassieke) muziek ben gaan noemen. Wanneer ik vaststel dat ik niet 
veel (of niets) van een bepaalde muziek moet hebben, dan blijkt vaak dat ik ze te 'vettig' vind. 
Ik bedoel met dit 'vettig' tweeërlei. Eerstens zit het 'm in het geluid van de muziek zelf. Als er 
sprake is van een 'dik' geluid, met heel veel geschetter en loeiend snarenspel en bonkend 
gebeuk en brullende zang enz., en dit heel kleverig in elkaar is gewrongen, zodat je geen 
stem of instrument meer apart hoort, dan noem ik dat 'vet'. Dan bedoel ik dus dat ik er weinig 
waardering voor kan opbrengen. 
 
Typisch voor vette muziek vind ik menige grootschalige orkestmuziek van Tsjaikofski. Van 
zijn vijfde symfonie b.v. word ik altijd een beetje eng. Het zit 'm dikwijls vooral in de klefheid 
van de melodieën, de stroperige glissandi van een stoet violen, de overdreven rubati 
(temponuanceringen), en dergelijke. Doorgaans heeft het ermee te maken dat het allemaal 
groots en meeslepend moet klinken. 
  



Hier zit het andere kenmerk van vettigheid aan vast. Dit betreft de kapsones die menige 
muziek uitstraalt en in mijn oogpunt daardoor dus vet kan worden genoemd. Het is muziek 
met een preektoon, meestal gericht op loutering van de ziel of verbetering van het wereldlot. 
Het zit niet zozeer in de muziek zelf als in de bedoéling die men met de muziek heeft. 
In de opera's van Wagner kom je dit veel tegen. Een muzikale blabla waarvoor het hele 
universum nog te klein lijkt. Alsof er geen besef is dat een mens een picopartikeltje is op het 
nanopartikeltje aarde in een onmetelijk heelal. Och, het is best imponerende muziek, maar 
uiteindelijk bevalt b.v. zo'n slotkoor van Beethoven's "Negende" met "Alle Menschen werden 
Brüder" me ook niet echt. En Beethoven's Missa Solemnis is me dus helemáál te vettig! Mijn 
moeder heeft 'm nogal eens in een oratoriumkoor meegezongen en kwam dan na het concert 
schor en bekaf thuis, mopperend dat zoiets toch geen zingen meer genoemd kon worden, 
zulk gegil. En inderdaad, ik vind dat ... lelijk. 
 
Begrijp me goed, niet lelijk omdat er bizarre of zelfs wanklanken in voor zouden komen, nee, 
het scharniert veeleer om hetgeen sinds de film Amadeus een gezegde is geworden: too 
many notes! In mijn beleven is vette muziek een muziek die met veel minder noten toe zou 
kunnen en daarmee met minder pretenties. Muziek moet niet zoveel te zéggen willen 
hebben. Dat leidt de bedoeling van de muziek zelf af. 
 
Ik schreef indertijd dat ik niet zo gesteld ben op 19e-eeuwse koormuziek. Eigenlijk moet ik 
zeggen dat ik geen uitgesproken liefhebber ben van de muziektaal uit de 19e eeuw als 
zodanig: muziek typisch voor het tijdperk van de Romantiek. De top van Klassiek ligt voor mij 
in de 18e eeuw met zijn Bach, Haydn, Mozart en jonge Beethoven (van vóór 1802 en 
desnoods 1815). En als ik dan toch nog mijn hart aan veel 19e-eeuwse muziek verpand, dan 
is dat bij nader inzien omdat in die muziek een 18e-eeuwse tic zit. In menige opera van Verdi 
met die vloed van pakkende meezingers zit b.v. voor mij een sterk mozarteske spirit: voor 
m'n gevoel ook altijd precies het goede aantal noten. 
 
Ik hou van 'slanke', doorzichtelijke muziek-om-de-muziek, zonder bijbedoelingen, vrij van 
enigerlei 'congestie'. Zodra muziek een bóódschap uitdraagt, begin ik me ongemakkelijk te 
voelen. Laat de muziek maar voor zichzelf spreken, denk ik dan. Dat ongemak voel ik her en 
der, zelfs wel bij Bach met al die evangelische toewijding. Maar ja, bij hem overstijgt de 
muziek nu eenmaal alles. Bij Beethoven's Missa Solemnis niet. Het Sanctus is nog het minst 
'lelijk' en toch vraag ik me ook daar af wat de muziek zélf eigenlijk te bieden heeft. Als je 
probeert langs de tekst heen te luisteren, hou je, in tegenstelling tot b.v. Bach's Hohe Messe, 
weinig over. 
  
Ik bleef het over Beethoven's beroemde mis hebben, omdat het juist de vele (koor)muziek 
nadien is - o.a. van Mendelssohn's oratoria tot en met Schönberg's Gurrelieder - die in mijn 
beleven zijn wortels in de (muziek)taal van dat werk heeft. En wanneer men mij dus vraagt 
wat ik tegen zulke muziek heb, dan zeg ik: too many notes, te dik(doenerig), te hoog 
cholesterolgehalte, er zitten te veel verzadigde vetzuren in, niet gezond. 
 
Om van Beethoven's mis bij te komen (want ik luisterde 'm toen toch weer eens helemaal 
door), week ik even uit naar m'n nieuwste aanwinst vanwege het Kruidvat. Het was één van 
Heinrich Schütz' symphoniae sacrae. En hemeltje, wat een verademing! Ook niet bepaald 
'dunne' muziek, maar o zo 'doorzichtelijk' - of moet ik zeggen 'doorhoorlijk'? -, alle stemmen 
en instrumenten kristalhelder te volgen, héérlijk!  
 
Grappig. In dat muziekgeschiedenisboek lees ik het volgende. "Het koor leent zich minder 
goed voor de vertolking van typisch romantische gevoe-lens dan het symfonieorkest" (p.632). 
Misschien komt het om dié innerlijke tegenstrijdigheid zo 'machteloos' op me over, dat het me 
niet bevalt. 
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