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ZIELZIELZIELZIEL    
 
Laatst zei iemand me dat Klassiek 'm niets deed. Hij was wel zo 
meelevend te veronderstellen dat het blasfemie was, maar Klassiek, 
van Beethoven, Mozart, Bach en zo, had, hoewel hij wel dacht dat ze knap in elkaar stak, 
geen ziel.... Voor de goede orde: het was niet iemand met zijdelingse interesse voor muziek. 
Integendeel! Hij was druk doende met muziek. Hij bespeelde een reeks instrumenten en was 
ten tijde van ons gesprek vol van de doedelzak. 
Toch sprak Klassiek 'm niet aan, al kon hij middeleeuwse muziek wel waarderen, vooral 
muziek van Oswald von Wolkenstein, een Duitse Minnesänger uit de 15e eeuw. Hij leek er 
toch enigszins door verrast dat deze middeleeuwse muziek ook onder Klassiek valt - 
Wolkenstein was in zijn tijd een liederencomponist zoals Franz Schubert er later één was en 
zijn werk kan nu alleen klinken omdat ze toentertijd is opgeschreven; een partituur is een 
ke(r)nmerk van Klassiek. Mijn  gesprekspartner had een poos geprobeerd noten te leren 
lezen, maar dat was 'm niet gelukt, het had zijn belangstelling niet. Wanneer iemand het hem 
van blad voorspeelde, speelde hij het op gehoor gewoon na zonder verder naar het blad om 
te kijken. En zo bespeelde hij contrabas, viool en nog enkele andere instrumenten, 
waaronder dus de doedelzak. 
  
Ik heb zulke ontmoetingen vaker gehad, met mensen met een heel levendige belangstelling 
voor muziek, terwijl Klassiek ze niets zegt. Het roept altijd een wilde mengeling van 
gevoelens in me op, pijn, verontwaardiging, nieuwsgierigheid, ontzag, achterdocht, 
verbazing. Natuurlijk doet het me leed als ik iemand hoor zeggen dat iets waar ik m'n hart 
aan verpand heb en waar ik juist zo to-me-loos veel ziel  in voel zitten, hem of haar niets 
zegt. En wanneer ik ontdek of vermoed dat zo iemand eigenlijk nooit serieus naar Klassiek 
heeft geluisterd en z'n indrukken alleen in het voorbijgaan heeft opgedaan - wat ik bij mijn 
gespreksgenoot nog moet ondervinden, zodat ik voorlopig wat achterdochtig blijf - dan ben ik 
gewoon boos en neem ik het oordeel van spreker niet serieus. Doe eerst maar es wat 
huiswerk, denk ik dan, en verdiep je er maar es een poos in, voor je met een opinie komt, 
zeker Klassiek is niet iets wat je komt aanwaaien. Ook in het algemeen is schoonheid nu 
eenmaal iets dat je moet leren genieten. 
 
Maar als het dan toch een muzikaal iemand blijkt te zijn, ben ik ook heel nieuwsgierig. Hoe 
wérkt die muziekliefde dan, wanneer zo'n immens gebied van velerlei muziekgenieting als 
Klassiek is buitengesloten? Ik ken de muzikale voorkeur van mijn zegsman nog niet echt, 
maar ben er wel heel nieuwsgierig naar. En hij maakte op mij de indruk van iemand die heel 
duidelijk weet waar hij wel en niet van houdt. Ik ben zelf wel eens onzeker over wat ik nu wel 
of niet kan waarderen en dan kijk ik gauw op tegen mensen met sterke standpunten. Totdat 
blijkt dat het bekrompen standpunten zijn natuurlijk, want dan haak ik af. En dan is er 
vanzelfsprekend ook nog de verbazing van de 'gelovige' die ik ben. Ik ben verwonderd via 
verbluft tot verbijsterd dat iemand die op de een of andere manier erg veel van muziek houdt, 
niks met Klassiek heeft. In mijn hart vind ik dat on-be-grij-pe-lijk. En eerlijk gezegd verzet ik 
me nauwelijks tegen de gedachte dat bij iemand, voor wie muziek echt veel betekent en daar 
toegewijd mee omgaat, vroeg of laat het kwartje wel zal vallen en het benul van de grote 
schoonheid van Klassiek zal doorbreken. 
  
Heeft Klassiek geen ... ziel? Ik denk dat het minder een kwestie is van ziel hebben dan van 
'ziel' oproepen. En het is van heel veel afhankelijk en dus erg voorwaardelijk en betrekkelijk 



of iemand 'ziel' in muziek hoort zitten. Ik ben van jongs af met Klassiek opgegroeid, mijn 
gespreksgenoot niet. Het maakt voor de kans of je 'ziel' ontwaart veel uit of je met deze of 
gene muziek wel of niet vertrouwd bent. En wat is dat dan, ziel? Ik begrijp het wel, de 
sensatie dat het klopt, dat het klikt, een 'thrill', vergelijkbaar met wat in de sport 'vorm' wordt 
genoemd, het valt op z'n plek, het isisisis het, de rilling langs de ruggengraat, de dikke strot enz., 
enz. Wáár je echter deze sensatie bij ondervindt is uiteindelijk heel persoonlijk, krachtig 
verbonden met temperament, biografie, identiteit, milieu, e.d. Maar is het dan toch slechts 
een kwestie van smaak? Als het echt moet, leg ik me erbij neer, ieder binnen de perken van 
de rechtsstaat zijn eigen voorliefden. Doch wordt het onderwerp dan recht gedaan? 
Ik kom vaak mensen tegen voor wie vooral de partituurgebondenheid van Klassiek een 
hobbel lijkt te zijn. Van een blaadje spelen, dan kán de muziek toch niet meer écht zijn, 
spontaan en authentiek! Dan zal ze wel tweedehands, surrogaat, gekunsteld, kortom zielloos 
zijn. Misverstand! Ga maar eens in een concertzaal zitten, bv. Muziekcentrum Vredenburg 
Utrecht, zeldzaam sfeervolle zalen, al die muzikanten met hun instrumenten en lessenaars 
op een podium, nu eens met z'n tweeën, drieën, vieren, dan weer met zestig, negentig, 
honderdtwintig man. En wat daar dan voor tientallen tot honderden aandachtige toehoorders 
aan klank van over duizend jaar her kan opbloeien tot in uitersten van verstilling, opwinding, 
pret en zo meer.... Is daar dan geen sprake van ziel? 
 
Het lijkt erop dat achter de voorbehouden of zelfs bezwaren tegen Klassiek de opvatting 
schuilgaat dat het échte muziekmaken 'm in het improviseren hoort te zitten. Het beste van 
muziek zou dan zijn dat ze in het klinken ontstaat. In deze visie doet elke soort 'reproductie' 
al af aan wat bij muziek origineel zou moeten zijn. Zo wordt er wel gehoond dat klassieke 
musici moeilijk voor de vuist weg kunnen spelen.Ik vind dit onzin. Direct al vraag ik me af of 
er in muziek ooit echt geïmproviseerd wordt, dus zonder enig idee of plan vooraf. Hoe dicht je 
ook bij het pure improviseren komt, het zal, zeker bij samenspelen, nooit gebeuren zonder 
een vorm van afspraken vooraf, een eerder bepaald stramien en/of het volgen van bepaalde 
overeengekomen sjablonen, b.v. een reeks vaste akkoorden. Waar zit 'm het principiële 
verschil dan nog in met het afsprakenpatroon dat een partituur in feite is? Bovendien biedt de 
improvisatie geen enkele garantie dat er muziek van enige waarde uit voortkomt. Vaak kan er 
beter nog wat aan het toondicht gesleuteld worden, wil het werkelijk iets gaan voorstellen. En 
dat is dus wat een componist Klassiek doet, want diens invallen stammen allicht ook uit een 
improvisatiestadium. Het is zelfs verdedigbaar te veronderstellen dat bij strakkere afspraken 
de kwaliteit stijgt. Trouwens, wat zou je van al die van oudsher overgeleverde muziek, 
liedjes, dansen moeten vinden? Laatst zag ik een aflevering van het tv-programma Stemmen 
op de wind, 's zondags Nederland 3. Al die voorbijkomende dorpse mannen, vrouwen, 
kinderen, hebben de liedjes die ze zingen en de muziek die ze maken weliswaar niet op 
papier maar wel aangeleerd in hun hoofd. En of ze hun ziel en zaligheid in de uitvoering 
legden, weet ik niet, ze brachten wel 'ziel' bij me teweeg. 
 
Maar misschien roepen vooral de kapsones van Klassiek weerstanden op. Klassiek is per 
slot afkomstig uit kerk en hof, omgeven door deftigheid en praal, gekoesterd door 
vooraanstaanden en hoogwaardigheidsbekleders. Klassiek is inderdaad heel vatbaar voor 
snobisme en dikdoenerij. Toch is ze merkwaardigerwijze allerwegen toetssteen. Er wordt in 
niet-klassieke muziekwerelden wat afgekoketteerd met Klassiek: als een muziek, van 
Klassiek uit beleefd, stand houdt, is ze blijkbaar van gewicht. En ik weet stiekem wel waarom 
dit is. Klassiek is natuurlijk verre van gebakken lucht, ze heeft bodem en body, vergt enorme 
kundig- en vaardigheden. Wie, in ieder geval ambachtelijk, verderop wil in muziek, kijkt, of je 
nu wel of niet iets met Klassiek hebt, in de keuken van Klassiek. Klassiek lijkt, zeker in de 
westerse wereld, het geweten van de muziek in het algemeen te zijn. 
  
Ik meen dat voor mensen als mijn gespreksgenoot a.h.w. de helft van mogelijk muziekgenot 
weggesneden is. Ik gebruikte daarnet het woord toondicht. Muziek en poëzie liggen dicht bij 
elkaar. Ik zag in een boek de dichter Octavio Paz poëzie beschouwen als een twee-eenheid 
van zingen en vertellen. Het zingen uit zich tweeërlei in vers ('lied') en ritme ('dans'), het 
vertellen in 'beschrijven' (beeld) en 'redeneren' (begrip). Dit gaat mijns inziens ook op voor 



muziek. Muziek is naast zingen óók een vorm van vertellen - wat verwant is met het 
onderscheid tussen inhoud en vorm. 
 
Doorgaans onderscheid ik tussen Klassiek en 'de rest' (volks-, amusements-, jazz-, 
popmuziek), gewoon omdat Klassiek anders is, inhoudelijk ánders, een ánder luistergedrag 
veronderstelt, er ánders gemusiceerd wordt. Ik vind, in Paz z'n benadering, dat Klassiek zich 
o.m. van die rest onderscheidt door niet alleen de (spontane) 'klank' – b.v. in de melodie -, 
maar ook het 'verháál' het volle pond te geven, dus ook het beeld- en begripsmatige, m.a.w. 
(naast het uitbeeldende van voorstellingen, gevoelens, beweegredenen, enz.) het 
constructieve, het architectonische, het conceptuele, het technieke, zodat het echt 
componeren wordt, vergelijkbaar met de werkwijze van de (grote) schilders, dichters, roman- 
en toneelschrijvers, beeldhouwers, architecten. In menige opera, symfonie, sonate of in 
welke compositievorm ook gegoten muziekstuk in Klassiek wordt het 'zang'-element 
onderbouwd door en overstegen in een geheel dat door ongeveer dezelfde (o.a. 
ordenings)vereisten wordt beheerst als die gelden voor opbouw en verloop/uitvoering van 
een goed verhaal, schilderij, beeldhouwwerk en zo. Wie eens voor een pianofantasie van 
Mozart of een symfonie van Mahler gaat zitten, kan er zich maar het beste op instellen dat er 
iets vertéld, geëxposeerd, gaat worden, een gebeuren, een uitstalling, een orde. Dit 'verhaal'-
element is in 20e-eeuws Klassiek misschien te overheersend geweest, maar het hoort 
niettemin helemaal bij Klassiek. Het zit bij mij allemaal in de ervaring die ik vooral bij de 
muziek van Mozart opdoe: de melodieën alléén al zijn zo bedwelmend mooi, maar wat de 
man er dan óók nog in hele muziekstukken mee dóét! De 'rest' komt in dit opzicht zelden 
verder dan een aantal herhalingen van het deuntje (door hoogstens een vijfmanscombinatie) 
boven akkoorden waarmee, zoals iemand met enige expertise eens zei, nooit verder 
gekomen is dan de 18e eeuw. Bovendien staan er vaak toestellen voor geleiding en 
versterking tussen geluidsbron en gewaarwording; ik hoor het geluid liever rechtstreeks. 
Natuurlijk werd en wordt ook in Klassiek veel matige en middelmatige (wegwerp)muziek 
geschreven. Maar er zijn ook de schatkamers van Klassiek, gewoon, omdat in het klassieke 
componeren de kansen op rijkdommen zo groot zijn. Het loont de (onvermijdelijke) moeite 
die schatkamers binnen te gaan. De kans om er 'ziel' op te doen ligt er levensgroot. 
 
 
Willem Top 
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.  
 


