
Modeste 

Moessorsorgski 

 

 

Eerste pagina van het Credo, 

Hohe Messe 

 

Guiseppe Verdi 

Januari 2010 

 
 

    
    
    

TOPTOPTOPTOP----top10top10top10top10    
 
Dezer dagen vroeg me een lid van de maandelijks bij mij thuis komende 'luistermuziekgroep' 
of ik misschien eens mijn 'toptien' van klassieke muziek wilde samenstellen. Een onmogelijke 
vraag. Weliswaar was ik al eens aan een rondtocht door mijn collectie begonnen op zoek 
naar mijn favorieten, d.w.z. een "Top canon", maar halverwege had ik er al veertig. Over 
1000 jaar Klassiek iemand vragen naar 10 lievelingsmuzieken is gewoon sadisme. 
 
Welke keuzecriteria moet je gebruiken? Moet ik zo'n 65 jaren terug kijken en nagaan welke 
muzieken successievelijk grote indruk op me hebben gemaakt of zelfs op het spoor van mijn 
voorliefde hebben geplaatst of voortgeleid? Of volg ik mijn bewondering voor ambachtelijk 
geniale muziekwerken? Laat ik mijn oren hangen naar het oordeel van experts over belang 
en gewicht van componisten? Zet ik gewoon die muzieken onder elkaar, die me nu dierbaar 
zijn? Houd ik naar tijd en vorm toch een beetje spreiding aan in mijn voorkeuren? Ga er maar 
aan staan. 
 
Maar ja, we leven in de tijd van de tophonderden en -(twee)duizenden. Laat ik zo tegen het 
eind van het jaar – als ik dit schrijf is het december -  ook maar eens een duit in dat zakje 
doen. Waar ik dan toch maar op af ga is hetgeen er in me opborrelt, een beetje bijgestuurd 
door spreiding over de Klassiekgeschiedenis en naar compositievorm, en door een middeling 
tussen privé voorkeur en algemene betekenis. 
 
De klassieke muziekwerken die meteen al in mij 'opborrelen' zijn J.S. Bach zijn "Hohe 
Messe", Beethoven zijn "Eroica" en Béla Bartók zijn "Muziek voor strijkers, slagwerk en 
celesta". Die Mis in b mineur, BWV 232, heeft me van jongsaf aan al geïmponeerd, 
aanvankelijk als een mysterieus klankgevaarte, naderhand als iets vertrouwds dat steeds 
weer indruk op me weet te maken. Die "Eroica", de derde symfonie van Beethoven, is ook 
zo'n werk dat me altijd opnieuw overrompelt. Dat ik ze de meest karakteristieke muziek van 
die componist vind werkt er aan mee. De "Muziek" van Bartók heeft me over de drempel naar 
de 20e-eeuwse en eigentijdse muziek getrokken. Sindsdien volg ik de ontwikkelingen in de 
hedendaagse muziek met graagte. 
 
Het is heel moeilijk om de grens te trekken tussen muziek die zich 
als een vaste waarde in mijn belangstelling heeft genesteld, en 
muziek die ik minstens 'curieus' vind. In beide gevallen heb ik 
steeds weer de neiging ze nog weer eens te beluisteren, op zoek 
naar nieuwe 'gehoorspunten'. Toch is veel 'curieuze' muziek niet 
geschikt voor een plek in mijn top10. 
 
Ik heb op deze bladzijden, geloof ik, al eens m'n Mozart-top10 genoemd. Mozart is natuurlijk 

het probleem, want diens hele oeuvre zou je als één punt in een Top10 
willen opvoeren. Toch houd ik mezelf voor dat ik rechtvaardigheidshalve 
maar één werk moet noemen. Ik sluit mijn ogen, houd me stil en wacht af. 
Daar komt iets! Oké, het is direct voor menig ander opus inwisselbaar, 

maar wat op mijn net/trommelvlies verschijnt is: Divertimento KV 563 (strijktrio). De hele 
Mozart in een notendop. 
Ik associeer vrijelijk verder. Kijk, daar komt de opera "Boris Godoenov" van 
Modeste Moessorgski boven drijven. Ai, een opera, en ik wil een beetje 



spreiding, dus bv. één opera in die top10. Maar wat moet ik dan met mijn levensfavoriet, 
Giuseppe Verdi zijn "Othello"? Of mag ik als operafreak wel wat meer opera's in mijn toptien? 
Ik zie wel. Nu even toch maar de Boris aanhouden. Ook zo'n muziek waarvoor ik immer 
opnieuw beef van verwikkeling.  
 
Wat me om allerlei redenen dicht aan het hart ligt is de "Follia" van Archangelo Corelli. Ik heb 
er ooit mijn eigen beperkte violistische bekwaamheden nog wel eens aan gewaagd en ervaar 
het als een muziek van grote vastberadenheid en aansprekelijkheid. Hoever ben ik nu? Zes. 
Nog vier. 
 
Aha, daar stijgt weer wat op. Chopin. Zijn tweede Scherzo in b klein, opus 31. Het zijn wel 
overwegend krachtig expressieve muziekwerken die me voor zo'n eigen toptien weten te 
bekoren. Dit scherzo is ook weer zulke muziek van grote welsprekendheid. 
 
Welnu, dan toch ook een verfijnd, introvert werk, symfonie opus 21 van Anton Webern. Wéér 
een symfonie naast de "Eroica"? Och, het contrast is zo groot, dat je mag aannemen dat 
Webern het woord symfonie heel anders gebruikt als in Beethoven zijn tijd gebruikelijk was. 
Webern zijn symfonie is meer een kamermuziekwerk. En we houden het nog even wat 
introvert. Wat me ook voortdurend weer tot ontroerens toe beweegt, valt me in, zijn de 
"Improperia" van Giovanni Perluigi da Palestrina. Wat een sympathieke devotie! 
 
Nog één! Ik beken dat ik het spoor al lang bijster ben. Er moet al zó veel muziek gepasseerd 
zijn, die in mijn top10 thuis hoorde, dat er in mijn zielement alleen nog maar verwarring 
heerst. Nog één! Orgel! Mijn grote liefde. Er moéten orgelklanken in mijn top10. Nu toch maar 
niet weer Bach J.S. Maar wat is dan nog een top10plek waard? Ik pers m'n ogen dicht en 
buig m'n hoofd. Nou, vooruit dan maar. Zo beslissend kan het allemaal niet zijn. Georg 
Friedrich Händel, zijn eerste orgelconcert, met dat prachtige crescendo in het laatste deel. 
Heel karaktervaste muziek. 
 
Hoe kan ik er tevreden mee zijn? Het was met het mes op de keel. Ik leg me niet vast. Maar 
ik doe het er voorlopig maar mee. Er is zo véél nummer 0 in deze Top-top10, de "Otello" 
voorop.... 
 
 
 

Mijn top10 is dus geworden: 
 
1. Bach [1685-1750] - Hohe Messe 
2. Bartók [1881-1945] - Muziek voor strijkinstrumenten, slagwerk en celesta 
3. Beethoven [1770-1827] - Eroica 
4. Chopin [1810-1849] - Scherzo II 
5. Corelli [1653-1713] - Follia 
6. Handel - Orgelconcert I 
7. Mozart [1756-1791] - Divertimento KV 563 
8. Moessorgski [1839-1881] - Boris Godoenov 
9. Palestrina [1525-1594] - Improperia 
10. Webern [1883-1945] - Symfonie opus 21 
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