
September 2009 
 

 
 
 
 
 

 
KLASSIEKE MUZIEK HOE & WAT. 
 
Klassiek is ánders, schreef ik onlangs nog in deze rubriek. En ik heb me hier ook verzoend 
betoond met het idee dat aan Klassiek ooit wel eens een einde zou kunnen komen, gewoon 
omdat ze een begin heeft gehad, zo'n 1000 jaren geleden. Kijk - en luister - ik om me heen, 
dan voel ik me soms genoodzaakt me te realiseren dat Klassiek ook anders gewórden is. 
 
In mijn jonge jaren - de jaren '30, '40, ‘50 - ervoer ik klassieke muziek als iets gewijds, 
verbonden met mensen waarvan je dacht dat ze belangrijk waren en aanzien genoten, je 
ouders, en de onderwijzer(es), de dominee en de dokter, de burgemeester, en uiteindelijk 
ook de koningin natuurlijk. Goede smaak en fatsoen, braafheid ook, waren aan voorliefde 
voor Klassiek gerelateerd. Kinderliedjes, sinterklaasliedjes, dansmuziek, marsmuziek enz., 
ze waren huis- of straatmuziek, dierbaar en ook wel plezierig, maar Klassiek stond toch veel 
hoger genoteerd; alleen kerkzang kwam er bij in de buurt. Wanneer bij de buurman vandaan 
'Rum & coca cola' van de Andrew Sisters uit de luidsprekers schalde, trokken mijn ouders 
hun neus er voor op. 
 
Toch was in die dagen het 'verval' al gaande. Tot het einde van de 19e eeuw was Klassiek 
nog echt een zaak van hogere standen. De volksklasse kwam er niet aan te pas, die had zijn 
café-, cabaret-, vaudeville- e.d. muziek. Klassiek - dat was iets van 
hoogwaardigheidsbekleders.Maar met de komst van de grammofoonplaat en de radio in het 
eerste kwart van de 20e eeuw begon Klassiek als het ware gedemocratiseerd te raken. 
Klassiek werd van een unieke deftige en plechtige ervaring in concertzaal en operatheater 
uiteindelijk een rubriek in de schappen van lp-, cd- en dvd-winkels, tussen wereldmuziek, 
symfonische rock, jazz enz. enz., en her & der tot 'muzak' over de radio en in openbare 
ruimten. 
 
En nu rijst de vraag: klassieke muziek, hoe & wat eigenlijk nog? O ja, de concertzalen en 
operatheaters vullen zich nog, we hebben de Klassiekradiozenders, er zijn overal te allen 
tijde festivals te vinden - terwijl ik dit schrijf staat me een 5-daagse trip naar het Festival van 
Edinburgh te wachten. Maar er is wel een ritueel ontstaan uit een vast repertoire van 
klassiek-meesterlijke evergreens. En bij wat er nieuw gecomponeerd wordt, vraag je je af of 
daar ooit nog zulke dominerende figuren van historische betekenis als een Bach of een 
Mozart uit voortgekomen zullen blijken te zijn. 
 
Dezer dagen nam ik kennis van een dvd met de opera L'amour de loin van de Finse 
componiste Kaija Saariaho, een prachtige weelderige produktie onder regie van de 
befaamde - of moet ik zeggen: beruchte - Peter Sellars en muzikale leiding van Esa-Pekka 
Salonen, een & ander op basis van een boeiend verhaal van Amin Maalouf. Hoewel er zeker 
geen sprake was van minimal-music, had ze toch wel een zekere eentonigheid, iets brijerigs, 
dat me weliswaar niet tegenstond maar gaandeweg toch wat verveelde. Omdat de muziek 
iets eclectisch had en dus invloeden van allerlei kanten (óók dat minimale) te horen gaf, komt 
de vraag op of je hier getuige bent van een 'kweek' waaruit ten leste een nieuwe Mozart zou 
kunnen opdoemen, met een muziek die karakteristiek is voor een nieuwe tijd (de 21e 
eeuw?). 
 



Ik denk eerlijk gezegd dat het er niet meer van komt, zo'n eeuw als de 18e, waarin muzikaal-
idiomatisch de neuzen allemaal de zelfde kant op stonden, een hooggebergte van 
gelijkgestemde output met enkele glinsterende hogere en nóg hogere pieken. Wat er 
tegenwoordig wordt gecomponeerd is zo geïndividualiseerd dat het altijd controversiëel is. 
Het moderne componeren is een delta vol divergerende en contrasterende stroompjes en zo 
'gelijkgeschakeld' in waarderingskansen dat de gedachte aan een weer volstromende rivier 
met een volgende Bach of Mozart geen voeten heeft. Voor een  
verschijnsel als Klassiek heb je een maatschappij nodig waarin over dingen van waarde 
eensgezindheid bestaat en zulke eensgezindheid is zoek geraakt, althans bedreigd - 
iedereen zijn eigen waarde en waarheid. 
 
Zo gezien kun je Klassiek misschien toch als stervende beschouwen. Wat er levend aan blijft 
is een aan een brok beschaving herinnerende hoedanigheid van 'museum', dat in dat eerder 
genoemde ritueel op peil gehouden wordt. Geen verlangens meer om Klassiek verder te 
ontwikkelen van een trouw uit aan haar rijke geschiedenis. Nee, gewoon Klassiek letterlijk 
'klassiek' laten zijn en alleen maar in ere houden zoals we allerlei tijdperken in onze 
beschaving in ere houden als fundamenten van onze eigen wereld. 
 
Met het oog op dit 'in ere houden van Klassiek' zijn me laatst twee boeken opgevallen: 
Klassieke muziek in een notedop van Katja Reichenfeld en De muzikale huisapotheek van 
Christoph Rueger. Ze zijn al enige tijd op de markt, maar nu trokken ze bij toeval mijn 
aandacht. Dat heb je als je in een grote stad, i.c. Utrecht, heel af en toe een in muzieklec-, 
parti- en -literatuur gespecialiseerde boekhandel binnenstapt, i.c. Broekmans & Van Poppel 
 
Het boekje van Reichenfeld is, voor mij, om te smullen, vooral omdat de auteur in zo'n klein 
bestek de grote lijn van de Klassiekgeschiedenis weet uit te leggen juist door op allerlei 
kleine wetenswaardigheden in te zoomen en zo voor eye-openers te zorgen. Het boekje 
voelt bij mij aan als een puntige en soms met verrassende samenvatting van en een uiterst 
sympathieke en ook verdiende hommage aan Klassiek. 
 
Ik lees boeken over muziek vooral ook graag omdat het me er toe uitlokt om de muziek, die 
wordt besproken, zo mogelijk ook meteen uit de kast te plukken. Ik heb een grote 
verzameling lp's, tapes, cd's, dvd's en toch kom ik er te weinig toe om zó maar eens een 
exemplaar daar uit te beluisteren. Hier moet in mijn omgeving gewoonlijk een aanleiding toe 
zijn, of het nu in een gesprek is, of via de tv, of in de krant of hoe ook. 
 
Dezer dagen werd de 9-delige reeks radiogesprekken onder de titel Hoe God uit de muziek 
verdween afgesloten (bij de VPRO op cd verkrijgbaar). Hoe vaak ik bij het beluisteren van 
dat programma niet handenwrijvend een greep in mijn collectie heb gedaan om van het 
werk, waarvan een fragment ten gehore werd gebracht, wat meer te horen, voornamelijk om 
weer eens te toetsen wat ik er van vind of: ook weer van vond. 
 
Dat boek van Rueger over (ondertitel) "melodieuze recepten voor lichaam, ziel en geest" 
heeft bij uitstek die stimulans om allerlei muziek 'na te trekken', nu eens niet in chronologisch 
of encyclopedisch verband, maar aangehaakt aan de vraag welke muziek tegen welke kwaal 
(of voor welk verlangen) helpt. En zo passeert een baaierd van menselijke ongenoegens en 
strevingen (van angst en eenzaamheid tot hoop en tevredenheid), waarbij de auteur helende 
of prikkelende muziek heeft gezocht, compleet in ten slotte bijna 70 pagina's "muzikale 
medicijnkast" plus discografisch geïndexeerd. Je raakt zo eens op een andere, grappige 
manier ondergedompeld in Klassiek. 
 
Misschien ben ik te somber. Misschien wijzen zulke boeken er op dat Klassiek nog best 
levensvatbaar is en dragen ze hier juist aan bij. Ik hoop het maar. 
 
Willem Top 


