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Klassiek

JAAP KROL

Met soms wel erg veel tegenslag! Ik heb me vaak verbaasd 
over hun veerkracht. Je mag dan wel geen vaste plek 
(meer) hebben om te wonen, maar de veerkracht die jij 
als mens bezit, kan niemand je afpakken! Het ontroerde 
me. Inspireerde me ook! En dan te bedenken dat je als 
Riepeverkoper elke zaterdag al die drommen consumenten, 
duwend aan hun propvol boodschappenkarretje, aan je 
voorbij moet laten gaan; ietwat voorovergebogen wegkijkend 
van de Riepeverkoper. Gelukkig zijn er ook mensen die 
recht op ‘hun’ Riepeverkoper afstappen en altijd een praatje 
maken. Ook hier geldt: recht én krom. 

Misschien is het u opgevallen dat ik de afgelopen jaren zo 
af en toe naast het recht ook religie ter sprake bracht in m’n 
columns. Als hoogleraar Recht en Religie aan de RUG heb ik 
die vrijheid. Tijdens m’n colleges heb ik altijd verdedigd dat 
er binnen het publieke domein ruimte mag zijn voor religie.
Het viel me op hoe gemakkelijk je de actualiteit, ik beperk 
me nu tot het christelijk geloof, aan de bijbel kunt linken. 
Tenminste als je oog hebt voor de boodschap die achter die 
oude teksten schuil gaat en niet ophoudt waar de letterlijke 
tekst eindigt. Zo heb ik in die ander-half-jaar-coronatijd vaak 
teruggedacht aan dat oude paradijsverhaal. 
Er werd een grens gesteld aan het meer- willen-hebben. 

Als je die waarschuwing willens en wetens in de 
wind slaat, overschrijd je een grens. Daar komt 
gedonder van. Die boodschap is glashelder: 
als je steeds maar méér wilt, in ónze tijd wil dat 
zeggen: alles herleiden tot economische groei, 
komt het niet goed met onze aarde. We zitten er 
anno 2021 middenin: extreme overstromingen 
en extreme hitte. 
Dat paradijsverhaal past perfect in het politieke 
program van elke partij. Hoezo religie achter de 
voordeur? 

Tal van Riepe-artikelen hebben de afgelopen 
jaren diepe indruk op ons  gemaakt. Ik volsta 
met het noemen van het oktobernummer 
2020/268. Sindsdien wappert aan ons huis op 
11 oktober de Regenboogvlag. 
Ik wens de mensen van de straatkrant veel 
sterkte met hun mooie, maar soms ook taaie 
arbeid: elke maand weer die deadline ...

Riepeverkopers, een goede toekomst gewenst! 
Aan jullie draag ik m’n laatste column op.

Dit is m’n laatste column voor De Riepe. Het schrijven van 
een column deed ik met plezier. Als je 70 bent, wordt het tijd 
om de jongere generatie zo’n mooi podium te gunnen. Toen 
de redactie vroeg of ik columnist wilde worden, medio 2014, 
kende ik de straatkrant niet. ‘Mensen die om uiteenlopende 
redenen dak- en thuisloos zijn, verkopen het magazine’, 
staat er aan de binnenzijde van de cover. 
Sommige Riepeverkopers heb ik in de loop der jaren beter 
leren kennen. Als ik extra exemplaren van een bepaalde 
aflevering nodig had, bracht de Riepeverkoper die naar m’n 
werkplek (Harmoniecomplex). We dronken samen ff koffie. 
De tas met Riepes verdween algauw onder de stoel van de 
Riepeverkoper en gaandeweg kwam een mens tevoorschijn, 
zoals u en ik met al z’n ups en downs … 

Ik ben een liefhebber van klassieke muziek. Van 
kamermuziek tot kerkorgel, van oratoria tot moderne pling-
ploing: alles mag. Ik luister ook altijd graag naar klassieke 
muziekzenders en heb dan de onhebbelijkheid om te raden 
wat er door de ether schalt. Soms is dat gemakkelijker dan 
het lijkt. Zware jongens als Bach of Stravinsky kun je met 
enige luisterervaring en een beetje lef best wel herkennen. 
Soms is het voor de hand liggende juist moeilijk. 
Beroemdheden als Haydn en Mozart zijn lastig uit elkaar 
te houden, net als Debussy en Ravel. Overigens raad ik het 
vaker niet dan wel, tot grote vreugde van mijn vriendin. ‘Je 
had het bijna goed’, zegt ze dan met een brede glimlach, in 
de wetenschap dat ik er een eeuwtje of twee naast zit.

Klassieke muziek heeft een ernstig imago, wat ook komt 
omdat de entourage zichzelf nogal serieus neemt. In de 
rock ‘n’ roll heeft het spuien van je gal evenveel status als 
het etaleren van je favorieten, maar in de klassieke wereld 
is alles even heilig.
En dat terwijl er genoeg componisten zijn waar geen 
reet aan is. Antonín Dvořák, Camille Saint-Saëns, Pjotr 
I. Tsjaikovski en Anton Bruckner behoren tot mijn minst-
favorieten. Als ze niet spelen worden ze zeer gewaardeerd. 
Hun muziek klinkt belegen, alsof het gemaakt is om van 
hoogtepunt naar hoogtepunt te ploegscharen. Dit is een 
redelijk onbesuisd standpunt van een luisteraar-amateur, 
maar aangezien ik ooit cd’s gekocht heb van deze lieden, 
heb ik enig recht van spreken.
Waarmee ik maar zeggen wil dat de aanvankelijke 
bewondering met de jaren is verwelkt. Andere toondichters 
blijken eigenzinniger, knorriger of verrassender te zijn en 
blijven daarom intrigeren. De aller-slechtste componist 
is trouwens Philip Glass, bij wie het verwelken in een 
moordtempo gaat. Van hem kocht ik ooit tegen sluitingstijd 
een cd, die ik de volgende ochtend vlak na openingstijd 
weer inruilde.

Rest mij de prangende vraag te beantwoorden wat nou 
mooi is. Dat weet ik dus niet. Ik weet het natuurlijk wel, 
maar kan het niet zeggen. Maar om terug te komen op 
de bijzonderheid: uiteindelijk zijn voor mij de grootste 
namen ook de beste. Neem Mozart. Vroeger vond ik hem 
een vrolijke Frans, die ongetwijfeld allerlei geniale, maar 
nietszeggende deuntjes opcomponeerde; nu vind ik hem 
een bedachtzame minimalist, die ik nog lang niet ken. Zo 
bewandel je als liefhebber een omgekeerde weg en weet je 
dat het beste nog moet komen.
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