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Vorige keer heb ik wat voorwerk gepleegd voor hetgeen ik nu over het 
titelonderwerp te berde ga brengen. Het ging over modern Klassiek, omdat moderne opera 
een onderdeel van Klassiek is en het best begrepen kan worden van een inzicht in Klassiek 
in het algemeen uit. Omstreeks 1910 ontplofte Klassiek, want zo kun je het wel zien. In de 
voorafgaande eeuw had de muzikale ontwikkeling wel zoveel samenhang vertoond, dat het 
(klassieke) muziekleven met één term aangeduid kon worden: Romantiek. In het begin van 
de 20e eeuw was het uit met die samenhang. Het knalde alle kanten uit.  
 
Zoals ik, steeds op eigen gezag, aangaf en hier verder toespits, ging het van toen af met 
Klassiek een vijftal hoofdrichtingen op: een laatromantische (ik noemde Sjostakowitsj), een 
postromantische (Bartók), een neoclassieke (Strawinski), een (post)seriële resp. hermetische 
(Schönberg) en dan 'free classic' (met een knipoog naar Free Jazz van Ornette Coleman c.s., 
wat als Klassiek stand houdt in het cross-over- of fusiongebeuren).  
 
Eenzelfde overzicht biedt dus moderne opera.  Mijn idee van moderne opera heb ik 
voornamelijk opgedaan uit mijn eigen grammotheek met rond 300 van 1900 af 
gecomponeerde opera's (of operaatjes). Er is zeker geen sprake van een voor moderne 
opera representatieve verzameling. Het is te afhankelijk van wat er aan opera in onze tijd 
toevallig grammofonisch werd en wordt opgenomen. We mogen aannemen dat er over de 
wereld veel meer moderne opera wordt uitgevoerd dan er op LP, CD of DVD terecht komt, 
vooral tegenwoordig, nu opera de wind weer mee heeft.  
Verder hangt het er maar van af waar ik mijn aankopen deed. Een kern van de verzameling 
heb ik gericht gekocht, zonder op de kosten te letten. Maar veel heb ik ook uit negoties vol 
afgeprijsd spul waar dan opeens iets interessants tussen stond, uit uitverkopen met dito 
verdwaalde attracties, en van vlooien- en rommelmarkten.  
 
Meermalen kende ik niet wat ik kocht. Wat ik op de hoestekst aantrof bepaalde of ik mijn 
portemonnaie trok, meestal met de zoethouder dat ik gezien de spotprijs "zoiets toch niet kan 
laten stáán". Zo ben ik voor een groot deel hapsnap aan mijn verzameling en ook aan die 
300 opera's gekomen. Een sluitend overzicht over wat er verder nog aan opera's 
grammofonisch vastligt, heb ik niet - de catalogussen en gidsen en muziekbladen als 
LUISTER melden ook niet alles. Maar het zijn er dus toch nog altijd wél 300, voldoende om 
wat benul uit op te doen, dunkt me.  
 
De indeling in vijven, die ik voor mezelf heb gemaakt, helpt me een indruk te hebben van de 
muziek die ik bij een opera kan verwachten en daarover belangstellende anderen te 
informeren. Een derde deel van mijn moderne operacollectie is van laatromantische snit - 
althans, dat interpreteer ik dus zo. De bulk van 20e-eeuwse laatromantische opera's zit vóór 
in de eeuw, met voorop het oeuvre van Puccini, Janaçek, Richard Strauss. Daar komen nog 
namen bij als Zemlinski, Schreker, Kodaly, Korngold, Szymanofski, Vaughan Williams, 
Busoni, Menotti. Na de eeuwhelft concentreert dit genre opera's zich toch vooral in zijn 
'socialistisch-realistische' variant bij componisten achter het voormalige IJzeren Gordijn. 
Uiteraard is een belangrijk kenmerk dat de traditionele tonaliteit er (overwegend) in wordt 
gehandhaafd.  
 
Het postromantische kenmerkt zich erdoor dat de muziek weliswaar een romantische spirit 
en styling heeft, maar dat er minstens vrij in met de tonaliteit wordt omgesprongen, m.a.w. 



dat het 'gereedschap' wél helemaal 20e-eeuws is, in het geval van Bartók dus vnl. ontleend 
aan volksmuziek, ook in diens enige opera Hertog Blauwbaard's burcht. Karakteristiek voor 
deze richting zijn de opera's van Benjamin Britten en menige van Hans Werner Henze. Meer 
of minder recentelijk spraakmakend zijn (ongeveer) in deze richting, ooit in het Amsterdamse 
Muziektheater opgevoerde opera's als Drie gezusters van Petr Eötvös en Life with an idiot 
van Alfred Schnittke. Verder zijn er o.v.m. Saint François d'Assise van Messiaen, een reeks 
Finse opera's, de beide operaatjes van Ravel en in Nederland Halewijn en Merlijn van Pijper, 
Naam van de maan van Kees Olthuis.  
 
Dan is er de neoclassieke richting, waarin het operatische werk van Igor Strawinski centraal 
staat (The rake's progress, Persephone, Oedipus rex, Renard, Mavra, L'histoire du soldat). 
Arthur Honegger, Darius Milhaud, Paul Hindemith (o.a. Mathis der Maler), Francis Poulenc 
(Dialogues des Carmélites, Mamelles de Tiresias), Sergej Prokofief (o.a. Liefde van de 3 
sinaasappelen), De Falla (Retablo de maese Pedro) zijn andere gevestigde namen in deze 
richting. In hun werk hoor je rechtstreeks of langs om-wegen, ook weer in spirit en styling, 
veel terug van de groten van vóór (de oudere) Beethoven: Mozart, Haydn, Gluck, Handel, 
Bach, Monteverdi enz.  
 
Dan is er de seriële richting. Dit is dus de stroming die van Schönberg en zijn gevolg afstamt 
en in de tweede eeuwhelft in een delta van modificaties terecht kwam, die je een 'postseriële' 
uitwaaiering zou kunnen noemen, van het van Anton Webern afkomstige 'piep knars boem'-
gebeuren t/m het in ruwe klankblokken gegoten 'hermetische' geluidsgeweld (beluister bij 
gelegenheid eens het orkestwerk Photoptosis van Bernt Alois Zimmermann) annex 'concrete 
muziek', 'elektronische muziek', 'computermuziek'.  
 
Een eerste mijlpaal van moderne opera in deze richting is Wozzeck (1925) van Alban Berg. 
Hierna volgden Moses und Aron (1932; onvoltooid) van Schönberg zelf, Die Soldaten (1965) 
van voornoemde Zimmermann en Lear (1978) van Aribert Reimann, in mijn beleven het in- 
en aangrijpendste wat de 20e eeuw in haar eigenste idioom aan opera opleverde. Verder zijn 
daar Punch and Judy van Birtwhistle, opera's van Penderecki, Le grand macabre van Ligeti, 
de operacyclus Licht van Stockhausen en werk van Maxwell Davies, Vivier, Rihm, 
Boesmans, Henze, Baird, Nono, Dallapiccola e.a.  
Ook menig Nederlands componist heeft binnen dit idioom opera's afgeleverd: Van Vlijmen 
met zijn Van Gogh-opera, de opera's van Peter Schat (Houdini, Aap verslaat knekelgeest), 
Ithaka van Otto Ketting, Woutertje Pieterse van Konrad Böhm, Antigone van Ton de Leeuw, 
Freeze van Zuidam, Noah van Guus Janssen.  
 
Tenslotte is er dan wat ik free classic noem. Het gaat hier voornamelijk om een echt 
hedendaags verschijnsel, verbonden als het is met de heersende trend onder componisten 
om grensoverschrijdend bezig te zijn en tot een uitwisseling zo niet menging van Klassiek, 
volks- subs. wereldmuziek, jazz, pop, entertainmentmuziek te komen. Het fenomeen zelf is 
ouder (zoals ik bij mijn verwijzing naar componisten als Brahms en Liszt met hun 'citeren' van 
volksmuziek al stelde). Beroemde daarmee samenhangende titels zijn Dreigroschenoper van 
Bertold Brecht en Kurt Weill, de 'Jazz Oper' Johnny spielt auf van Ernst Krenek, de opera's 
van Carl Orff (u weet wel, die van Carmina Burana), waarin vóór de oorlog al Klassiek en 
niet-Klassiek (jazz!) werden verbonden. Van de andere kant hebben we in die tijd bv. Porgy 
and Bess waarin de jazzcomponist George Gershwin met opera koketteert (ik vind het after 
all toch meer een musical).  
 
Nu es kijken wat ik onder dit kopje aan meer aktueels in mijn verzameling heb. Het is een 
smeltkroes. Ik zie de bekende John Adams (Nixon in China [1987], van wie tegenwoordig ook 
Death of Klinghofer de ronde doet). Maar ook een reeks namen van operacomponisten die 
vermoedelijk minder tot niets zullen zeggen: Wolpe, Krasa, Partch, Sikora, Knaifel, 
Koujoukharov, Giroudon, Hiller, Essyad, Manoury - ik noem ze maar, want wie weet treden 
ze ooit verder voor het voetlicht. Misschien is in Nederland de opera Reconstructie (van een 
Nederlands componistencollectief, 1970) als een baken in een nogal sterke binnenlandse 



ontwikkeling van free classic te beschouwen. Bekende namen zijn volgens mij in dit verband 
Louis Andriessen (Dr. Nero, 1984; Rosa, 2000), Theo Loevendi (Naima, 1985), Chiel 
Meijering (St. Louis Blues, 1995), Willem Breuker (De boodschap, 1971).  
 
Zelf beweeg ik me wat afstandelijk door dit landschap en maak ik er angstvallig voor mezelf 
een onderscheid tussen wat ik nog wel Klassiek vind en wat niet. Hoe ik dit doe? En hoe ik 
dit eigenlijk met betrekking tot alle modern-Klassiek doe? Volgens mij moet muziek die zich 
als Klassiek afficheert of als zodanig geafficheerd wordt de toets der Klassiekgeschiedenis 
kunnen doorstaan: is een Klassiek genoemde muziek het waard om beschouwd te worden 
als voortvloeiende uit de Klassiekgeschiedenis met al die klinkende componistennamen van 
Leoninus tot en met Mahler. Of om het andersom prikkelender te zeggen: ik moet er bijv. niet 
aan denken dat men moet concluderen dat in Klassiek Mozart tot Simon ten Holt heeft geleid. 
Op zich is het geen punt, Klassiek is ooit 'geboren' en zal dus ook wel sterfelijk zijn. Maar ik 
voel er weinig voor mee te gaan in ontwikkelingen, waarin van alles Klassiek wordt genoemd, 
wat de pretentie inhoudt dat ze zich kan meten met wat haar 1000-jarige geschiedenis al 
heeft opgeleverd. Ik ben dan eerder geneigd me ermee te verzoenen dat Klassiek blijkbaar is 
overleden.  
 
Concreet: als ik in een concertzaal of operagebouw zit, vraag ik me, om een ijkpunt te 
hebben, doorgaans af wat Mozart ervan gevonden zou (kunnen) hebben. Inhoudelijk een 
ingang van niks natuurlijk, want wát kan wíe ook er van afweten. Toch verbeeld ik me dan 
maar dat Mozart opgetogen zou zijn geweest over de formidabele uitbreiding van het 
compositorische gereedschapsarsenaal en geïmponeerd door de enorme zeggingskracht 
van de moderne middelen, maar dat het volgens hem in de lijn van zijn eigen 
(overweldigende) kunnen toch wel iets moet blijven voorstellen en hij ook veel arremoeiïg 
gevonden zou hebben en genadeloos alle kapsones en tinka's zou hebben neergesabeld.  
 
Het zal te merken zijn dat ik veel op heb met muziek uit de postromantische en 
seriëel/hermetische hoeken en m'n reserves heb bij muziek uit de laat- (of tegenwoordig neo-
)romantische, neoclassieke en free classic-richtingen. Maar eigenlijk ben ik in afwachting van 
componisten die er in het veelstromenland van modern Klassiek in slagen de muzikale 
opbrengsten van de 20e eeuw (van laatromantisch t/m free classicjargon en wat nog meer) 
rendabel te maken in een muziektaal die, duizend jaar Klassiek en Mozart waardig, 
kenmerkend zal zijn voor de 21e eeuw en weer samenhang vertoont.  
 
 
Willem Top  
 
N.B.- Een plezierig boek over om-en-nabij de hier behandelde materie is Muzikale 
stijlgeschiedenis van Wouter Steffelaar, ISBN 9057120585. 
 
 
Heeft u commentaar of vragen over bovenstaand artikel, of wilt u gewoon eens van 
gedachten wisselen, stuur dan een mailtje naar Willem Top, wtophjzn@wanadoo.nl.  
 


