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AMBlGUÏTElT 
 
Er heeft eens iemand, ik weet niet meer wie, gezegd dat uiteindelijk zal blijken dat het 
universum uit 1-tjes en 0-letjes bestaat. En soms denk ik dat dit best wel eens waar zou 
kunnen zijn. Voor wie om zich heen kijkt en ons beeld van de geschiedenis op zich in laat 
werken doen heelal en historie zich als een draaimolen van tegendelen voor. Kosmos en 
chaos. Licht en donker. Water en vuur. Individu en maatschappij. Uitbundigheid en 
ingekeerdheid. Afstand en binding. Ik kan eindeloos doorgaan. Volgens mij zitten die 
tegenstrijdigheden in een mens zelf. En wie met zijn eigen innerlijke tegenstrijdigheid kijkt, 
ziet overal tegendelen. Een mens is een excentriek wezen, ik bedoel, excentrisch, met zowel 
een ‘ik’ als een ‘zelf’, waar altijd wel spanning tussen bestaat, in een geweten, en ook in 
bewustzijn en denken. Ik en zelf liggen onderling altijd meer of minder overhoop. Welke ik 
treft het nou ooit helemaal met z'n (zich)zelf? Wat te denken van het vaak gehoorde 
verlangen (of gebod) om ‘jezelf te zijn (of worden)’? Het is mijn idee, met permissie, dat het 
ál ambiguïteit is, wat in deze wereld de klok slaat. En dat is maar goed ook, want spanningen 
houden er de pas in. 
 
Ook in mijn voorliefde voor muziek heb ik mijn ambiguïteiten. Wat te zeggen van de vraag 
wie van beiden nou ‘de grootste' is? Bach of Mozart. Ik twijfel er niet aan (of wil ik niet 
twijfelen?) dat deze twee de grootsten zijn van de klassieke muziek. De 18e eeuw is 
trouwens de spil van de Klassiekgeschiedenis; in die eeuw werd in de 1000 jaren van die 
geschiedenis de standaard gezet, waartoe de voorgeschiedenis een aanloop vormt en 
waaraan het componeren nadien zich spiegelt. Dus het is geen wonder dat componisten in 
juist die eeuw op de Olympus van het klassieke componeren zetelen. Franz Joseph Haydn, 
Christoph Willibald Gluck, Jean-Philppe Rameau, Giovanni Batista Pergolesi - zij mogen er 
al wezen, maar Johann Sebastian Bach en Wolfgang Amadeus Mozart spannen toch de 
kroon, twee pieken in een hooggebergte. 
 
De Klassiekgeschiedenis vertoont overigens veelvuldig menige tegenoverstelling, zowel 
gelijktijdig als opeenvolgend. Het begon al vroeg, met ‘Ars antiqua’ tegenover ‘Ars nova'. Dan 
had je de Noord-Italiaanse opera (Monteverdi) tegenover de Zuid-Italiaanse (A. Scarlatti). 
Later in Parijs de Gluckisten tegenover de Piccinisten. In de negentiende eeuw had je een 
tweestromenland, de uitbundig romantische beweging (Liszt) tegenover de beheerst 
romantische (Brahms). Nietsche maakte ooit een onderscheid tussen het ‘Dyonisische’ en 
het ‘Apollinische’ en zag ze in allerlei ontwikkelingen, maatschappelijk, cultureel, politiek, 
psychologisch, het contrast tussen het spontane, impulsieve, het engagement en het 
beteugelde, calculerende, de distantie. Er zijn ook wel wat meer spannen zoals Bach-Mozart 
op te merken in de Klassiekgeschiedenis: Palestrina-Lassus (hier al eens besproken), 
Liszt-Brahms dus, Wagner-Verdi niet te vergeten, Bartòk-Strawinski, Sjostakowitsj-Prokofief. 
 
Maar goed, Bach en Mozart dus. Wie is nu eigenlijk de grootste, vraag ik me wel eens af, 
meestal omdat ik persoonlijk Mozart een flinterdun streepje 
voor vind hebben op Bach, terwijl ik een autoriteit als John 
Eliot Gardiner in een uitzending van Het Gesprek besluitvast 
hoor zeggen dat Bach de grootste aller tijden is. Ach, natuurlijk is het ook een kwestie van 
smaak. (Net nog hoor ik op tv Willem Breuker zeggen dat hij Kurt Weill de grootste vind.) 



Maar je wilt het dan toch voor jezelf verantwoorden dat Mozart after all, met alle référence 
naar Bach, je favoriet is. 
Een manier om je rekenschap te geven van je voorkeuren is in een vergelijking van 
alternatieven spontaan in je opkomende woorden te verzamelen, die bij elkaar 
karakteristieken vormen van die keuzemogelijkheden. Daarna is het makkelijker afwegen 
waar het zwaartepunt ligt. Met het oog op de keuze tussen Bach en Mozart krijg je wat mij 
betreft het volgende. 
 
 BACH  MOZART 

 ontzag   ontroering 
 vader  vriend 
 glanst  vonkt 
 klinkt zingt 
 verheft  bevrijdt 
 verbreedt  stroomt 
 bevindelijk  aards 
 orgel opera 
 harmonie melodie 
 eerbied bewondering 
 dwingt  lokt 

 schrijdt  danst 
 enz. enz. 

 
Als ik deze rijtjes vergelijkenderwijs overzie, verwondert het me niet dat ik zo’n moeite heb 
met kiezen. Allebei de rijtjes leggen voor mij groot gewicht in de schaal. Misschien zit ‘t ‘m er 
zogezien hier in, dat ik qua temperament toch meer in Nietsche zijn ‘distantie' pas en 
‘Mozart’ me, omdat hij zo dichtbij komt, net iets meer fascineert, zoals: tegendelen trekken 
elkaar aan. 
 
Waarom zou je het eigenlijk over wie de grootste is willen hebben? Ik denk dus dat discussie 
over wie de grootste is maatstaven kan aanleveren voor je oordeel over wat iets, in dit geval 
Klassiek, je waard is. Maar in de praktijk ontvalt je voor een oordeel herhaaldelijk de grond 
onder de voeten.In juni jl. maakte ik een deel van het Bachfestival in Leipzig mee. Behalve 
een uitvoering van de opera Alceste van G.W. Gluck in het operatheater van Leipzig (een 
prachtvol bouwsel uit de DDR-tijd, gelegen aan het plein waarop in 1989 met een massale 
demonstratie - ‘Wir sind das Volk!’ - aan de poten van de DDR gezaagd begon te worden) en 
een concert in het bekende Gewandhaus (aan de andere kant van het plein) met het 
gelijknamige ‘Orchester’ o.l.v. Riccardo Chailly, maakte ik in 
de nóg bekender Thomaskirche (waar Bach ‘Thomascantor’ 
was) in de loop van een midweek uitvoeringen van de Johannespassie en de ‘Hohe Messe’ 
mee. 
 
Ik denk er nog steeds beduusd aan terug. Heb ik ooit zó van muziek genoten als toen? Ik 
voelde me in een staat van verrukking gebracht, die me nieuw voor mij leek. Wel werkte alles 
mee: je zat bij wijze van spreken met je voeten aan het graf van Bach; een Bachfestival in 
Leipzig kán niet anders dan van wereldklasse zijn, minder kunnen ze zich daar niet 
veroorloven; het betrof lieve|ings Bachmuziek van me. Alles kon niet anders dan op z’n plek 
vallen. En dan dus de vraag: Heb ik ooit zó van Mozart-
muziek genoten? 
. 
Wát ‘Bach’ ook bij me te weeg brengt, ‘Mozart' tintelt - 
telkens opnieuw overrompelt deze muziek me: hoe bestáát 
het? Waar heeft ie ‘t vandáán? Hoe kreeg ie het voor mekáár? Dat flinterdun schilletje 
voorkeur voor Mozart zit ‘m, denk ik, erin dat menig werk van Mozart op me overkomt als 
een mirákel. Bach? Och, die kán dat gewoon, geweldige muziek componeren. Maar Mozart? 
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Dat is gewoonweg een wónder! Ja, inderdaad, Mozart is meer ‘het andere’, maakt 
nieuwsgierig, belooft avontuur en verrast tomeloos. Maar goed, zoek het verder zelf maar uit. 
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