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EIGENTIJDS 
 
Er zijn nog altijd veel reserves of zelfs bezwaren jegens Klassiek van de 20e eeuw. Er 
bestaat nog steeds geen echt hartelijke verhouding tussen het publiek en het gros van de 
muziek die na 1910 her en der in de klassieke traditie is gecomponeerd. Onlangs was er een 
driedaags Honegger-festival in het Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Zo'n manifestatie 
lijkt dan toch iets voor een beperkte groep liefhebbers, want het bezoek was zuinig. 
Ongeveer tezelfdertijd was er ook een concert met twee requiems, een 17e-eeuws van Jean 
Gilles en het bekende, lieflijke requiem van Gabriël Fauré: de grote zaal zat bomvol. 
 
Dezer dagen kwam Beethoven's derde symfonie, de Eroica, me weer eens ter ore. Ik ben 
bezig een relict uit vroegere audiotijdperken uit mijn privé hifi-universum te verwijderen. Het 
zijn een twintigtal audiotapes, u weet wel, op spoelen gewikkelde geluidsbanden. Ik heb er 
nog altijd zo'n imposante verticale taperecorder speelklaar voor. Ik kan er in ieder geval de 
tapes mee overzetten op audiocassettes. In deze tijd van cd-r's zijn die natuurlijk ook al weer 
hopeloos ouderwets. Op één van die tapes staat een uitvoering van de Eroica door het 
Amsterdamse Concertgebouworkest o.l.v. één van die legendarische dirigenten die voorheen 
het Klassiek-landschap bepaalden, Pierre Monteux, compleet met een repetitie van het 
tweede deel. Ik zal het wel eens van een huurplaat hebben overgenomen. Toen ik deze 
opname beluisterde, besefte ik weer hoe deze Eroica bij uitstek een werk is dat me telkens 
opnieuw in vervoering brengt. Vervoering? Tja, hoe noem je dat, opwinding, een zuigende, 
wervelende sensatie in de tors, rillingen langs de ruggengraat, hemeltje, hoe omschrijf je 
dat? 
 
Welnu, van lieverlee overkwam het me dat ik precies zulke sensaties kreeg bij eigentijdse 
muziek waarin helemaal niets meer over is van de tonaliteit van die Eroica. En ik ervoer dat 
met verbazing. Ik heb er zelf natuurlijk ook aan moeten wennen om anders dan alleen maar 
met een hoogstens nieuwsgierig oor naar die 'nieuwe muziek' te luisteren, vol twijfels en zelfs 
ongeloof over of ze me ooit zou aanspreken zoals bv. zo'n Eroica.  
 
Het muziekwerk dat me echt over de streep trok was de Muziek voor strijkinstrumenten, 
slagwerk en celesta van Béla Bartók. Op een avond zappend langs radiozenders kwam ik in 
het derde deel, adagio, van deze Muziek terecht. De fascinatie sloeg toe. Tot dat tijdstip 
verzamelde ik alleen opera-elpee's en wat jazz, maar de volgende dag begon ik de opbouw 
van een collectie 20e-eeuws Klassiek met de aankoop van een 25-cm HMV-elpee (met dat 
hondje voor een toeter), mono, waarop Bartók's Muziek, uitgevoerd o.l.v. Rafaël Kubelik. 
Sindsdien koester ik die muziek als representatief voor hoe ik 'modern Klassiek' onderga, 
getroffen, verkneuterend, vererend. 
 
Anton Webern, de componist op wiens muziek de na-oorlogse generatie van diehards als 

Stockhausen, Boulez, Nono en menig ander teruggreep, zei eens 
verbaasd te zijn dat zijn muziek mensen zo afschrok. ‘Ik onderga ze 
zelf precies zo als ik de muziek van Bach, Mozart of Brahms onderga.’ 
Zoals bekend zal zijn, schreef hij een klein oeuvre vol van die schrille 

klepperende muziek die bij menigeen zelfs afschuw wekt. 
 
Het komt natuurlijk op veel luisteren aan, je er in verdiepen, zorg aan besteden, en met veel 
eigentijdse muziek heb ik dat gedaan. Zo heb ik me Webern's Symphonie opus 21 eigen 
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gemaakt en ik geniet daar in zijn muzikale beroeringen eigenlijk net zo van als van 
Beethoven's Eroica. Ik zeg: eigenlijk, want er is verschil. 
 
Er is onpeilbaar veel gedacht en geschreven en getwist over het  
genieten van schoonheid, vooral dan in de beleving van de schone kunsten. In het algemeen 
worden bij dit genieten toch vooral woorden als 'mooi', 'behaaglijk', 
'vertederend' of hoogstens 'spannend' gebruikt. Er zal nog vaak 
vreemd worden opgekeken als je zegt dat je van iets geniet omdat je 
het afstotelijk, weerzinwekkend, walgelijk vindt.... Dit is ook wel een 
uiterste, maar zo'n soort switch in het genieten van schoonheid is me 
op een gegeven moment wel overkomen. Het heeft me in ieder geval 
zo ver gebracht dat ik, wanneer iemand zegt dat hij iets 'mooi' vindt, daar geen genoegen 
mee neem. Dan vraag ik dóór: ja maar wat vind je er nou écht van? Een tuinkabouter kan ook 
mooi zijn, Maar boeit het? Vind je het 'aangrijpend', overweldigend misschien? 
 
Schoonheid kan gruwelijk zijn. Het verluidt dat Stockhausen bij het zien van ‘11/9’ verzuchtte 
dat het van grote schoonheid was. Iedereen viel over hem heen. En in het geheel van 
emoties bij zoiets kan je het misschien ook niet maken zoiets te zeggen. Maar bij mij 
vibreerde het wel. Want schoonheid is iets van het gehele palet van menselijke emoties, niet 
alleen van de comfortabele. Er zit ook het gruwen bij zoals in de aanschouwing van ‘11/9’. 
Natuurlijk keek Stockhausen er niet likkebaardend naar, nee, hij gruwde net zoals iedereen 
en zoals ik dat nog steeds doe als ik de beelden zie. Maar hij was zich ervan bewust hoezeer 
schoonheid eenzelfde uitwerking kan, en als het goed is, ook moet kunnen hebben. 
 

Er is veel 20e-eeuws Klassiek waar je je onbehaaglijk bij kunt voelen, 
gewoon, om die dissonanten, om het onvoorspelbare, het weerbarstige, 

waar ze vaak mee behept is. Charles Ives was één van de eersten die knuppels in het 
hoenderhok van de 19e-eeuwse Romantiek wierp. Hij stond tijdens een dorpsfeest eens op 
de trans van de kerktoren en maakte de opmars uit allerlei richtingen van 
straatorkesten naar de binnenstad mee. Hij hoorde van alles door elkaar 
klinken, verwerkte het in een symfonie en vond er een eigen idioom in. 
Het is niet 'mooi' maar wel heel uitdagend. 

 
De derde, bijgenaamd ‘liturgische’, in 1946 gecomponeerde symfonie van Arthur Honegger 
bevat verre van comfortabele muziek, maar, zoals het ergens beschreven is, ‘de moderne 
mens spreekt er wel zijn ontreddering, zijn angst voor de barbaarse en oorlogszuchtige tijd in 
uit’, en dit resulteert in een meeslepend klankgebeuren. De soldaten- of veldmis van Martinů, 
zoals die onlangs mede door het koor werd uitgevoerd, zal menigeen niet makkelijk in het 
gehoor gelegen hebben en voor het koor ook geen makkie zijn geweest. Maar er gebeurde 
wél wat op het podium, ik weet het fijne van die mis niet, ik weet niet wat Martinů bij het 
componeren van het stuk voor oren had, maar er voltrok zich wel iets dat de aandacht 
gaande hield en heus niet om de lieflijke, smakelijke, welluidende klanken. Gewoon mooi 

was het niet, maar wel boeiend. 
 
Er zullen er ongetwijfeld zijn die vinden dat muziek het welbehagen 
moet dienen. Muziek moet geen spiegel voorhouden maar juist 

'verpozen', 'verstrooien', het eventuele leed (even) doen vergeten, opvrolijken, vertroosten. 
Muziek als een klinkende gelijkenis van de geest des tijds is dan uit den boze. Als het er in 
een of ander verband beroerd aan toe gaat, hoeft de muziek er niet nog een schepje 
bovenop te doen. Ze moet juist afleiden, recreëren. Waarom zou je je in de concertzaal 
allerlei wanklanken moeten laten welgevallen, waar je alleen nog maar vervelender van 
wordt? 
 
Inderdaad, je kunt het er oneens over zijn. Ik sta zelf echter op het standpunt dat kunst zich 
heeft te onderscheiden door een ecce-homokarakter. Mijn vader zei in zijn stervensuur: ‘Je 
moet niet aan onaangename dingen (zoals de dood) denken, die komen vanzelf.’ Ik zie dit 



niet zo. Ik wil ook de onaangename dingen in de ogen kunnen zien. Misschien om er niet 
door overrompeld en uitgeschakeld te worden. Ik merk dat muziek me aangrijpt als ik er een 
zie-de-mens-sensatie bij onderga, zoals dat ook in de poëzie kan voorkomen: hoe een 
gedicht een algemeen beleven of gevoelen kan uitdrukken. Ik heb geen waardering voor een 
componist die in barre tijden doet of zijn neus bloedt en met zijn muziek feestjes bouwt: ik 
hou niet van dansen op de vulkaan. (Ik heb het er in mijn verhaal over Richard Strauss al 
over gehad.) Je moet aan de muziek kunnen merken in welke tijd zij is  
ontstaan. 
 
Maar het is niet alleen om een eeuw met vernietigende wereldoorlogen, crises en 
voortdurend gewelddadig of anderszins betreurd ongemak her en der, dat ik 20e-eeuws 
Klassiek op zijn plaats vind. Een kunst als Klassiek is ook iets dat een ontwikkeling 
doormaakt en naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen toegroeit. Ook puur muzikaal doen zich 
onvermijdelijk nieuwe technieken en idiomen voor. Je kunt niet eeuw in eeuw uit zoals 
Mozart blijven componeren. Op een gegeven moment verliezen effecten hun uitwerking en 
zijn zelfs nieuwe effecten nodig om de oude nieuw leven in te blazen. Ik weet niet of we de 
muziek van Mozart nog zo zouden waarderen als we geen weet van en ervaring gehad 
zouden hebben met een Schönberg, een Strawinski, een Sjostakowitsj, enz. Het is daarom 
niet alleen zo dat we 20e-eeuws Klassiek om zijn naar eigen tijd en identiteit verwijzende 
betekenis zouden kunnen verdragen - ik denk dat we ze ook om de muziek zelf zouden 
kunnen waarderen. 
 
Bartok's Concert voor orkest is voor mij een topstuk van Klassiek. De muziek van Bartók 
wordt trouwens door menig ingewijde beschouwd als een soort synthese in de klassieke 
muziekgeschie-denis, muziek waar de vele verworvenheden in die geschiedenis als in een 
samenvatting bijeenkomen, Bach, Beethoven, Brahms - met Bartók mee hebben ze het wel 
eens over ‘de grote B's’. Het tweede deel van dat Concert, ‘Spel der paren’, is weergaloos, 
van een Bachse kunstigheid en een Mozarteske speelsheid. Nou, als je ter kenschetsing van 
een muziek die twee noemt weet je wel op welk niveau je zit. Ik denk ook aan Bartók's 
Vioolsolosonate, een kathedraal van klank voor één instrument. Helemaal eigentijds, 
schrijnend, wrang soms, maar o zo sterk, doelbewust, en daarom toch hartveroverend zoals 
Beethoven's Eroica het is. 
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