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Ik ben gek op klassieke muziek ('Klassiek') en vind dat die uit de 18e eeuw er de gouden 
standaard van vormt. Verder is er dan nog mijn voorliefde voor opera. Maar mijn 
nieuwsgierigheid wordt toch vooral geprikkeld door Klassiek van mijn eigen tijd. Een 
demonstratie hiervan zit in de scheidingen die ik in mijn grammoteek heb aangebracht.  De 
gedeelten van de collectie met muziek van componisten die tot 1932, mijn geboortejaar, 
overleden waren, staan apart van de gedeelten vanwege componisten die na 1932 nog 
leefden resp. geboren werden. Bij elkaar opgeteld zit dus moderne opera in het brandpunt 
van mijn belangstelling. 
 
Maar wat is dan ‘moderne opera’? Ik zal dit niet in één aflevering uit de doeken kunnen doen. 
Eerst zal iets gezegd moeten worden over modern Klassiek, waar moderne opera een 
onderdeel van is. 
  
Gewoonlijk wordt modern Klassiek geacht rond 1910 begonnen te zijn. Volgens ingewijden 
startte de moderne tijd in Klassiek met de rumoerige première in 1913 van Strawinski's ballet 
Le sacre du printemps, al broeide het al eerder, bijv. in het in 1911 gecomponeerde 
pianostuk Allegro barbaro van Béla Bartók, en in het werk van componisten als Arnold 
Schönberg en Charles Ives. De overgangen zijn wat lastig te onderscheiden. Twintigste 
eeuwse muziek begint natuurlijk al in 1900, bijv. met de première van de opera Tosca van 
Giacomo Puccini. Maar dit is dan niet meer dan een inhoudsloze tijdsaanduiding. Met de 
term 'eigentijdse muziek' kom je ook al niet goed terecht, want waar is dat eigentijdse dan 
opgehouden, gisteren al, of voor vijf, voor tien jaren? Misschien moet je dus nog een 
onderscheid maken tussen 'eigentijds' en 'hedendaags' (of 'actueel'). Wel steeds in acht 
nemen dat ik het hier over componeren heb, en niet meetellen dat alles wat tegenwoordig 
wordt uitgevoerd ook nog eens eigentijds genoemd zou kunnen noemen (al is het dat dus 
wél). Zelf beschouw ik als eigentijds dus de muziek van tijdens mijn leven nog levende 
componisten. Dit is ook slordig, want het wil zeggen dat ik me in die omschrijving niet beperk 
tot in mijn tijd geschreven muziek.  
 
Richard Strauss overleed in 1949 toen ik 17 was. Daarom is hij voor mij persoonlijk een 
eigentijds componist en is dus ook bijv. zijn symfonische gedicht Don Juan uit 1888 voor mij 
'eigentijds'. Ik vind dit best want het is mijn ervaring dat de pre-echo's van de echt voor mij 
eigentijdse, na 1932 gecomponeerde muziek al rond mijn grootmoeders geboortejaar (1885) 
weerklonken en deze oma was voor mij verdraaid eigentijds: ze werd 98. 
Maar een beetje scharrelen blijft het wel. 
  
Het kenmerkendste van modern Klassiek is natuurlijk het in het gedrang komen van de 
tonaliteit. Tonaal is een muziektaal waarin je bij het horen van een willekeurig toon direct een 
toonladder hoort. Wie een sol hoort, kan zich daar direct een reeks la si do re mi fa bij 
denken. Daardoor staan samenklank (harmonie) en klankopeenvolging (melodie) al zowat 
vast. En zulke beperkingen bepalen de uitdrukkingsmogelijkheden van een muziektaal. 
 
Men zegt wel eens: andere tijden andere zeden. Wel, dat geldt ook voor 
uitdrukkingsmiddelen. Voor wie tegenwoordig in poëzie uiting wil geven aan een bepaald 
levensgevoel, reikt het domineesjargon van 19e-eeuwse dichters á la Tollens niet meer toe. 



Elke nieuwe tijd heeft blijkbaar telkens andere manieren om zich te uiten nodig. Dit is ook het 
geval met muziek. Je kunt niet almaar door blijven componeren in het idioom van een 
verleden tijd; op een gegeven moment beginnen ook componisten naar andere, meer voor 
hun eigen tijd geschikte expressievormen uit te zien. 
Dit is in de muziekgeschiedenis herhaaldelijk voorgekomen, de omslagen van ars antiqua 
naar ars nova in de Middeleeuwen, van barok naar 'rococo' in de 18e eeuw, van classicisme 
naar romantiek in het begin van de 19e eeuw, om een paar gevallen te noemen. 
Rond 1910 deed zich iets dergelijks voor, zij het dat de breuk toen wel heel diep zat, want het 
hele op tonaliteit geschoeide duizendjarige componeren ging op de schop. De tonaliteit was 
uitgebeend, vond menigeen, je kon er niks meer mee zonder in herhaling te vervallen met 
iets dat voorheen al veel beter was gedaan. ‘Vreselijk die Mozart’, verzuchtte eens een 
hedendaags componist, ‘wat valt dáár nou nog aan toe te voegen?’ Men ging ijverig op zoek 
naar andere muziektalen, letterlijk met een andere 'grammatica', 'stijl', 'vocabulaire' enz. 
Soms ging het zo ver dat je je kunt afvragen of er nog wel sprake is van een taal - en dus van 
muziek.... 
  
Zo waren er componisten die hun heil zochten in de volksmuziek. Weliswaar zijn er in de 
Klassiekgeschiedenis altijd (vele) verbindingen met volksmuziek geweest, maar dat was dan 
doorgaans op een speels citerende manier: Liszt en Brahms die 'á la maniére' hun 
(Hongaarse) rapsodieën en dansen schrijven. Nee, nu was het ernst. Béla Bartók trok in zijn 
jonge jaren met een toen pril en primitief opnametoestel (Edison  wasrollen) langs dorpen en 
gehuchten in zijn geboorteland Hongarije en door buurlanden, en aanhoorde en legde vast 
wie ook maar bereid was liedjes te zingen, muziekstukjes te spelen. Zo dronk hij de eigen 
muziektaal en het muziekbeleven van die eenvoudige mensen in zich op, maakte zich hun 
afwijkende toonsysteem eigen, verwerkte het tot een eigen taal en begon verder te 
componeren van een ander en nieuw muziekbewustzijn uit. Hij werd er één van de groten 
van de vorige eeuw mee - met zijn universele verwerking van de hele Klassiekgeschiedenis 
in zijn oeuvre misschien wel de grootste. 
  
Er waren ook componisten, zo vanaf 1910 dus, die óver de Romantiek heen teruggrepen 
naar voorafgaande muziektalen, de 'klassieke' taal van de jonge Beethoven, Mozart, Haydn, 
de barok van Bach, Vivaldi, Corelli, Monteverdi, en ook naar de renaissance (Palestrina, 
Lassus, Josquin) en zelfs de middeleeuwen (het gregoriaans, Perotinus, Machaut). Van deze 
neo-classici is Igor Strawinski de beroemdste, en Sergej Prokofief is er bijv. ook zo één. Niet 
dat hun muziek een letterlijk teruggrijpen naar voorheen is, want de 'moderne' geest was uit 
de fles en een minstens vrije behandeling van de tonaliteit viel niet meer te vermijden. Maar 
er zit een echt classicistische inspiratie in. Er zitten vele neo-classici onder de 20e-eeuwse 
componisten. Arvo Pärt is er nu één die in zijn huidige composities op de vóór-renaissance 
(tot 1450) teruggrijpt. 
  
Er zijn natuurlijk ook moderne componisten die gewoon zijn doorgegaan in het idioom van de 
Romantiek (de 19e eeuw), dus van vnl. Liszt, Wagner, Mahler.  Eén van de markantste 
voorbeelden daarvan in Dmitri Sjostakowitsj met o.a. z'n vijftien soms avondvullende 
symfonieën. Hij hield zelfs de tonaliteit in ere en wordt daarom nogal eens afgeschilderd als 
'conventioneel', 'conservatief' of 'reactionair'. Maar er is ook menig modern 'romantisch' 
componist die zich niet aan de tonaliteit verplicht. Je zou dit type neo-romantische kunnen 
noemen, maar ik heb een voorkeur voor postromantisch; er wordt niet zoals bij neo-classiek 
teruggegrepen naar een verder verleden, maar er wordt iets in een aangepaste vorm 
voortgezet en dan werkt men wel eens met het voorvoegsel ‘post’. Er zijn nogal wat 
componisten in de andere richtingen, bv. Bartók, Schönberg, die je, ondanks hun nieuwe 
muziektaalmiddelen, om de romantische inspiratie van hun muziek ook postromantici zou 
kunnen noemen. 
 
De naam Arnold Schönberg is gevallen. Deze naam staat voor de meest ingrijpende 20e-
eeuwse inbreuk op de tonaliteit. Schönberg bedacht dat we af moesten van die traditie 
waarin je bij het klinken van een toon er direct een bijbehorende toonladder bij hoort (zie 



boven). Hij sprak met zichzelf af dat hij, wanneer hij muziek wilde gaan componeren, vooraf 
zélf een 'toonladder' moest samenstellen, bestaande uit de twaalf tonen (zwarte en witte 
toetsen van de piano) van het octaaf. Hij noemde die zelf gevormde toonladder een 'reeks' 
en schreef zijn muziekstuk dus niet ‘in a’ of ‘in G’, maar 'in' die reeks. Hij en zijn volgelingen 
(waarvan Anton Webern een belangrijke is) gingen hierin aanvankelijk extreem te werk, want 
het menselijke gehoor moest van zijn gewenning aan de tonaliteit afgeholpen worden.  
Deze 'beweging' in modern Klassiek - die van de dodecaphonie of twaalftoonsmuziek - 
demonstreerde zich het krachtdadigst in de jaren vijftig van de vorige eeuw, en wel zo dat nu 
nog over de 'muziekterreur' van die dagen wordt gesproken. Deze dodecaphonie werd 
uitgebouwd tot serialisme (reeksentechniek) toen ook andere elementen van muziek - 
behalve toonhoogte ook toonlengte, toonsterkte enz. - in reeksen werden ondergebracht.  
Het is waar dat deze categorie componisten (Stockhausen, Boulez, Nono, Penderecki, Schat 
c.s.) de 'classic music scene' in hun dagen wat al te parmantig, alles weghonend wat niet aan 
hun eisen voldeed, heeft gedomineerd. Maar het neemt niet weg dat de koers van Schönberg 
tot een adembenemend avontuur voerde, daadwerkelijk het fonds van muzikale 
expressiemiddelen overvloedig verrijkte en tot, hoe hermetisch soms ook, fascinerende 
muziek heeft geleid. Je moet eraan wennen, maar als het kwartje valt slaat de verslaving toe. 
  
Tenslotte waart wat hedendaagser het verschijnsel van de zogenoemde ‘cross-over’ of 
‘fusion’ rond, geboren uit een neiging om minder waarde te hechten aan allerlei 
onderscheidingen tussen allerlei muzieken. Het ligt in het verlengde van de voeling die 
componisten als Bartók met de volksmuziek pleegden, aanvankelijk al uitgebreid naar de 
jazz en later naar de wereld- en popmuziek. Loten aan deze stam zijn de bekende 'minimal 
music' of 'het minimalisme' (Philip Glass, Michael Nyman c.s.) en wat ik voor mezelf maar 
free classic noem, en dan denk ik met name in ons land aan figuren als Louis Andriessen, 
Chiel Meijering, enz. 
 
Ik kom de volgende keer op één en ander met het oog op opera terug. 
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