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Hett bespelen van emoties 

RegelgevingRegelgeving voor muzikale zeggingskracht na 1600 

Inleiding g 

Alss begin voor mijn literatuurverkenning heb ik de periode van omstreeks 1600 
genomen.. Bij het bepalen van dit tijdstip heeft een aantal overwegingen gegol-
den.. Zo signaleert Max Weber de eerste tekenen van de opkomst van de mo-
derne,, geseculariseerde autonome muziekpraktijk in die periode. Weber noemt 
dee Noord-Italiaanse componist Claudio Monteverdi (1567-1643) als de grote 
compositorischee vernieuwer van dat moment.l Ook muziekwetenschappers la-
tenn omstreeks 1600 een nieuwe muziekperiode beginnen: die van de expressie-
vee monodische stijl, die kwam als een reactie op de destijds in het muziekleven 
dominerendee stijl van de polyfone (kerk)muziek. Net als Weber beschouwen 
musicologenn Monteverdi als exponent van een artistieke beroepsgroep die kans 
zagg een meer individuele, dramatisch gestructureerde schrijfstijl te ontwikke-
lenn en daarmee zowel in muzikale kring als onder het publiek gezag wist te ver-
werven.2 2 

Mett die artistieke opstelling namen de componisten rondom Monteverdi ook 
afstandd van hun traditionele opdrachtgevers van vooral het religieuze mece-
naat.. In dat opzicht volgden zij hun vakbroeders in de beeldende kunst die con-
tactt kregen met andere institutionele opdrachtgevers of individuele kopers 
buitenn het traditionele mecenaat van kerk en hof. Zowel de afnemers als de ma-
kerss van beeldende kunst wensten een artistieke stijl die meer toegesneden was 
opp individuele expressievormen.3 Die wens Iaat zich mede begrijpen tegen de 
achtergrondd van het humanisme, een geestelijke stroming die haar invloed ook 
opp de muziekpraktijk deed gelden - in het vorige hoofdstuk heb ik dat aange-
geven. . 

Err is ook een actuelere reden om in 1600 te beginnen. Monteverdi is de vroeg-
stee componist die in 1993 spontaan werd genoemd door Utrechtse concert-
gangerss toen die naar hun favoriete componisten werden gevraagd. Zijn werk 
behoortt daarmee tot het repertoire dat nog is opgeslagen in het collectieve ge-
heugenn van de concertbezoekers van nu. Het sluit in de muzikale beleving ken-
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nelijkk aan bij werk uit latere perioden uit de muziekgeschiedenis, terwijl het 
minderr verwantschap vertoont met werk daarvóór - afgaande op het feit dat de 
Utrechtsee muziekliefhebbers geen componisten uit eerdere perioden noem-
den.44 Dat voor hen de repertoiregrens bij Monteverdi ligt moet worden ver-
klaardd uit de inhoudelijke en communicatieve kracht van zijn muziek. Want 
veell  basisingrediënten van het componeren — zoals het notenschrift of het ge-
bruiktee instrumentarium - zijn ten tijde van Monteverdi niet ingrijpend ver-
anderd.. Wat wel veranderde was het muzikale idioom. Met behulp van nieuwe 
compositietechniekenn zagen Monteverdi en een aantal van zijn tijdgenoten 
kanss muziek te schrijven die bepaalde menselijke emoties wist te mobiliseren. 
Dezee muziekstijl was meer dan voorgaande stijlen publieksgericht. 

Mett hun publieksgerichte muziek kwamen de componisten tegemoet aan de 
groeiendee behoefte aan niet-religieus kunstaanbod. Een dergelijke behoefte 
ontstondd onder het meer ontwikkelde deel van de bevolking inn de Noord-Itali-
aansee steden. In het religieuze muziekaanbod domineerden op dat moment de 
gregoriaansee gezangen. Zowel inhoudelijk als idiomatisch sloeg dit aanbod 
steedss minder aan. Er werd aangedrongen op de creatie van alternatief reper-
toiree en meer speelplekken buiten de religieuze sfeer. De nieuwe generatie 
componistenn trachtte met de ontwikkelingg van nieuwe muzikale expressievor-
menn aansluiting te vinden bij de kritische smaak van het publiek. Zij trachtten 
diee aansluiting te bewerkstelligen door het gebruik van een heldere, monodi-
schee melodielijn. Bovendien ontwikkelden zij de luisterrijke expressieve mi-
neur-majeurtonaliteit,, kenmerkend voor de 'moderne', geseculariseerde mu-
ziek.. Het veelvuldig gebruik van chromatiek sloot daar ook bij aan. 

Muzikalee zeggingskracht 

Inn 1602 omschreef de Italiaanse componist Giulio Caccini (1550-1618) de 
idealee wijze van muziek maken als cantare con affetto. De gezongen tekst moest 
woordelijkk te volgen zijn en de inhoud van de tekst moest opgaan in het geheel 
vann muzikale uitdrukkingsvormen die de toehoorders vermochten te ontroe-
ren.55 Caccini's ideeën over de expressieve kracht van muziek kwamen op een 
momentt waarop de discussie over de vorm en functie van de muziek in Italië in 
eenn stroomversnelling raakte. Aan die discussie namen leden van zowel de aris-
tocratiee als de clerus en de gegoede burgerij deel. 

Zoo vonden omstreeks 1600 gedachten wisselingen over de zeggingskracht van 
muziekk plaats ten huize van graaf Giovanni de' Bardi. Een groep vooraanstaan-
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dee Florentijnen vormde daar de Camerata de' Bardi. De leden van de Camerata 
warenn sterk op het gedachtegoed van het humanisme georiënteerd, wat onder 
meerr tot uiting kwam in de onder hen oplevende belangstelling voor het 
ideeënwereldd van de antieken. Die belangstelling ontlook overigens op meer 
plaatsenn in Noord-Italië, en waar datt het geval was werden de nog beschikbare 
documentenn uit de Griekse en Romeinse Oudheid uit archieven en bibliothe-
kenn gehaald. Vele daarvan werden opnieuw ontsloten en de aldus verkregen in-
zichtenn werden aan andere belangstellenden doorgegeven. Dergelijke proces-
senn van kennisoverdracht vonden voornamelijk plaats aan Italiaanse hofscho-
len.. Daar werden de oude traktaten over muziek bestudeerd en opnieuw 
uitgegeven.. In het geval van de Camerata de' Bardi leidde de heroriëntatie op 
dee antieken ook tot een verandering van de compositietechniek.6 

Dee Florentijnse componisten benadrukten het belang van de autonome zeg-
gingskrachtt van muziek. Zij weigerden muziek op te vatten als een 'hoorbaar' 
onderdeell  van de mathematische wetenschap, zoals de muziektheoretici uit de 
Middeleeuwenn dat in meerderheid deden.7 Die baseerden hun compositietech-
niekenn nog op wiskundige formules die teruggingen op het antieke gedachte-
goedd van de pythagoreeërs. Daardoor was de muzikale expressie volgens de 
Florentijnenn blijven steken in de verklanking van de goddelijke logos, in de to-
nalee weerspiegeling van een onwrikbaar geachte kosmische orde. Zij meenden 
datt deze muziek gespeend was van menselijke, herkenbare emoties en dus niet 
bijj  machte de ziel van het publiek te treffen. 

Eenn van de tastbare resultaten van de bijeenkomsten bij graaf De' Bardi was het 
formulerenn van compositorische regels ten behoeve van het scheppen van au-
tonome,, 'menselijke' muziek. Consequente toepassing van de regels moest mu-
ziekk opleveren waarmee gevoelens werden geactiveerd die al in de mensen slui-
merden.88 Goede muziek onderscheidde zich van inferieure muziek door haar 
'menselijke'' klank en ontleende haar betekenis aan het vermogen menselijke 
emotiess aan te spreken. 

Daarbijj  kon evenwel geen sprake zijn van ongecultiveerde emotie en passie. 
Juistt omdat bij de nieuwe muziek de toehoorder in het middelpunt stond moes-
tenn de componisten ervoor zorgen dat het menselijk verstand werd aangespro-
ken.. Het sprak vanzelf dat muziek geen hoorbare 'afschaduwing van de hemel-
vreugdee zelf' meer kon zijn. Het oproepen van religieuze emoties door middel 
vann muziek vonden de moderne componisten ongepast omdat daarmee de 
waardee die muziek zelf als kunstuiting vertegenwoordigde werd genegeerd. 
Elkee verwijzing naar bovenaardse machten moest worden vermeden. 
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Ookk 'de natuur' kon geen inspiratiebron meer zijn voor de verklanking van 
menselijkee emoties. Het imiteren van buiten de muziek bestaande geluiden in 
compositiess gold als strijdig met de opdracht verstandelijk georiënteerde men-
selijkee emoties op te roepen. Zo verwierp Vincenzo Galilei (i520-1591) - de 
gangmakerr van de debatten over muziek in de Camerata de' Bardi - het gebruik 
vann dissonante akkoorden die een soort 'natuurlijke droefheid' zouden moeten 
uitdrukken.. Ook de door de natuur gegeven ongecultiveerde basisemoties van 
mensenn mochten niet door componisten worden geëxploiteerd. Terugvallen op 
natuurgeluidenn betekende toegeven aan gemakzucht en dat was niet te rijmen 
mett de verplichting het gehoor hoogwaardige muziek aan te reiken. Bovendien 
stoordenn alle compositorische thema's die verwezen naar een buitenmuzikale 
inspiratiee het publiek in zijn pogingen de intrinsieke waarden van de muzikale 
boodschapp goed te verstaan. Alleen composities met een 'zuiver muzikale oor-
sprong'' deugden.9 

Nieuwee compositietechnieken 

Dee Florentijnen meenden dat musici die zich bleven richten op de traditionele 
compositietechniekenn niet in staat waren muziek te schrijven die rechtstreeks 
tott het hart sprak. In 1581 publiceerde Galilei een tekst met als titel Dialogo del-
lala musica antica e della moderna. Daarin deed hij een poging te formuleren met 
welkee middelen het muziekpubliek tot ontroering zou kunnen worden ge-
bracht.. Om dit te bereiken moesten allereerst de gangbare regels voor contra-
puntt overboord worden gezet, al was het maar omdat ze het zingen van ver-
schillendee teksten tegelijkertijd toelieten. Hij stelde vast dat in de meerstem-
migee kerkmuziek de tekst niet spoorde met de muziek.10 De nieuwe regels van 
dee monodie waren juist toegesneden op consistentie van muziek en tekst. Een 
enn ander steunde op een rationele toepassing van muzikale communicatiemid-
delenn ter verhoging van de muzikale zeggingskracht. Componisten moesten de 
sluimerendee krachten in de gevoelswereld van het publiek tot leven wekken door 
hett in nauwkeurig afgewogen doseringen emotionele prikkels toe te dienen. 

Inn de muziekwetenschap geldt de opera UAmfiparnasso van de Florentijnse 
componistt Orazio Vecchi (1550-1605) als schoolvoorbeeld van het dramatur-
gischh manipuleren van emoties. In deze opera worden veertien karakters ten to-
nelee gevoerd, gespeeld door evenzovele roldragers die Ernstig, Vrolijk, Zwart-
gallig,gallig, enzovoort heten.11 Alle karakters vertegenwoordigden op herkenbare 
wijzee een 'eigen emotie'. Zo kregen de luisteraars de mogelijkheid zich in de 
verschillendee gevoelens te verplaatsen. Door het dramaturgisch schakeren van 
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dee diverse stemmingen trachtte Vecchi te bevorderen dat de bedoeling van het 
kunstwerkk zonder haperen op het publiek overkwam. Hij schiep een lopend 
verhaall  met menselijke wederwaardigheden en bijbehorende gevoelens. Met 
dergelijkee dramaturgische formules legden de Camerata-componisten de basis 
voorr de expressieve Italiaanse madrigaalstijl, waaraan Monteverdi zijn langdu-
rigee roem ontleent. 

Musicerenn volgens retorische regels 

Dee nieuwe regels waarmee de Florentijnen aan de slag gingen, waren gebaseerd 
opp de antieke leer der welsprekendheid, de retorica. In de Middeleeuwen en de 
Renaissancee werden de methoden en technieken in hoofdzaak gebruikt om pre-
kenn te structureren. Bij de overdracht van retorische vaardigheden speelden 
priesterss en kloosterlingen een sleutelrol. Dat was niet verwonderlijk, want 
juistt zij waren bij machte de Latijnse traktaten over dit onderwerp te lezen. 
Dezee teksten werden opgenomen in het scholingsprogramma voor aankomen-
dee geestelijken, teneinde hun de nodige spreekvaardigheid bij te brengen. On-
derr invloed van het humanisme ontwikkelde de retorica zich ook buiten de re-
ligieuzee sfeer tot kernstuk van de intellectuele vorming. Na 1600 werd ze de ba-
siss voor de expressieve vakken op de Latijnse school, zoals de bellettrie en de 
muziek. . 

Zoalss we hierboven zagen sprak Caccini van cantare con affetti, waarmee hij 
doeldee op de noodzaak van een expressieve muziekstijl: wilden musici hun pu-
bliekk bereiken, dan moesten zij hun composities met heldere uitdrukkingsvor-
menn opbouwen. Met deze opdracht ging hij de Florentijnse componisten voor 
inn hun zoektocht naar muzikale expressievormen en wees hij hun de weg naar 
dee redenaars.12 Het beroepsmatige succes dat woordkunstenaars in de loop der 
tijdenn hadden opgebouwd was volgens hem te danken aan de communicatieve 
krachtt die zij in gesproken taal hadden weten te leggen. 

Muziekwetenschappelijkee onderzoekers hebben het toenaderingsproces van 
voordrachtskunstt en toonkunst gereconstrueerd. Zo blijkt uit onderzoek van 
dee Duitse musicoloog Hans-Heinrich Unger dat de retorische leerstellingen 
diee de Romein Marcus Fabius Quintilianus (35-96) in zijn Institutiones Orato-
riaeriae neerlegde, in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw in de Europe-
see muziekpraktijk werden overgenomen. Dat was het geval bij vocaal werk, 
maarr niet minder bij instrumentale muziek.13 
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Dee klassieke retorica bood tal van rationele technieken om de gevoelens van het 
publiekk te manipuleren. Zo bevatte zij het advies aan de redenaars het verloop 
vann hun voordracht zo veel mogelijk van tevoren vast te leggen. Een eenmaal 
gekozenn onderwerp moest zo volledig mogelijk en logisch consistent worden 
uitgewerkt.. Met zorg moesten de retorische middelen worden gekozen en ver-
deeldd over het totale traject van de voordracht. Ter versteviging en tegelijk ter 
opluisteringg van de betoogtrant moest vervolgens aandacht worden besteed aan 
dee welluidendheid en overtuigingskracht van de uitgesproken tekst. Daarvoor 
moestt men stijlfiguren als herhaling, vergelijking, beeldspraak en versiering 
toepassen.. Door overdrijven of aandikken nam de zeggingskracht toe, wat de 
communicatiee met het gehoor ten goede kwam. 

Dee kern van het klassieke retorische advies was dat de redenaar zich moest kun-
nenn verplaatsen in de psyche van zijn publiek. Wie niet wist wat er in de hoof-
denn van zijn gehoor omging zou zijn boodschap niet kunnen overbrengen. Dit 
leiddee tot praktische aanbevelingen. Zo werd het sprekers ontraden direct tot 
dee kern van de zaak te komen. Zij die hun boodschap zonder inleidende teksten 
brachten,, hielden geen rekening met het ervaringsfeit dat het publiek eerst 
langzaamm en met neutrale onderwerpen in een voor boodschappen ontvankelij-
kee stemming moest worden gebracht. Wie van zijn gehoor meer dan gemiddel-
dee aandacht wenste, kon die oproepen door de mening van de luisteraar in zijn 
betoogg te betrekken en daardoor een vrijblijvende opstelling van het publiek te-
genn te gaan. Was het publiek een en al oor, dan kon de redenaar zijn manipula-
tievee technieken met het meeste resultaat inzetten.14 De redenaars keerden 
steedss terug op het basisgegeven dat de spreker de luimen van het publiek niet 
moestt negeren, maar zich daar juist op moest richten, wilde hij zijn boodschap 
mett succes uitdragen. 

Hett zoeken naar contrasten 

Orazioo Vecchi was bedreven in het schakeren van stemmingen, een belangrijk 
dramaturgischh element in de retorica. Maar hij was niet de enige die deze nieu-
wee techniek toepaste. Steeds meer componisten gingen hun werk verlevendi-
genn door het aanbrengen van contrasten en na verloop van tijd was deze uitvin-
dingg volledig geïntegreerd in de praktijk van de Italiaanse muziek. Gaandeweg 
werdd zij door veelal Duitse theoretici van een hechte wetenschappelijke basis 
voorzien.. Zij brachten de zogenaamde Affektenlehre tot bloei, een wetenschap 
diee zich bezighield met de wijze waarop gemoedsaandoeningen teweeg werden 
gebrachtt en met de technieken waarmee redenaars de bewuste gemoedsaan-
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doeningenn opriepen.15 De theoretici van het contrast gingen uit van de erva-
ringg van Vecchi dat het publiek beschikte over een collectie uiteenlopende 
stemmingenn die één voor één konden worden geactiveerd. Unger noemt onder 
meerr de volgende contrasterende affectenparen: liefde en haat, woede en me-
delijden,, vreugde en droefenis, hoop en vrees, vertrouwen en twijfel.16 Het was 
dee taak van de componist de gevoelens van het publiek zo lang mogelijk vast te 
houden,, waarbij de techniek om tegengestelde affecten op te roepen hem be-
hulpzaamm was. Wie de gevoelens goed kon bespelen zag zich beloond met een 
publiekk dat zich beter en langer kon concentreren. 

Eenn tijdlang waren muziektheoretici en componisten geheel in de ban van de 
retorischee mogelijkheden. Zo vergeleek de jezuïet en wiskundige Athanasius 
Kircherr (i 601-1680) de contrastwerking van het gesproken woord rechtstreeks 
mett die van de muziek: 'Zoals een spreker de luisteraar door een kunstige com-
binatiee van uitdrukkingen in vervoering kan brengen, nu eens door de modus 
vann het lachen, dan weer door de modus van het huilen, (...) of anderszins door 
tegengesteldee affecten, zo ook brengt de muziek door een kunstige combinatie 
vann clausulae of periodi harmonieae de toehoorders tot ontroering.'17 De door 
Kircherr bepleite 'kunstige combinatie van uitdrukkingen' werd na 1600 een 
wezenskenmerkk van de muziek, met inbegrip van de instrumentale. In de ba-
rokmuziekk werden de contrasten tussen hard en zacht en tussen opgewekt en 
terneergeslagenn nog vaak aangebracht in de vorm van 'terrassen'. Het was ge-
bruikelijkk een hele muzikale zin eerst forte te spelen en daarna nog eens piano. 

Inn 1739 publiceerde de muziekgeleerde en dirigent Johann Mattheson (1681-
1764)) een nog steeds veel geraadpleegd standaardwerk over deAffektenlehre. In 
zijnn boek Der vollkommene Capellmeister beschrijft hij de destijds algemeen toe-
gepastee dramatische vorm van muziekstukken. Zo legt hij de volgorde van het 
muzikalee verhaal vast op een manier die rechtstreeks van het drama is afgeleid. 
Matthesonn laat zien dat het muzikale betoog een stevige structuur kan krijgen 
doorr het te binden aan een ordelijke opeenvolging van retorische stappen. Hij 
verwijstt daarvoor naar het verloop van een oraal betoog, met zijn rationele in-
delingg van achtereenvolgens een exordium, narratio, propositio, confirmatio, con-
futatiofutatio en peroratio. Als deze stappen in de instrumentale muziek worden ge-
volgd,, ontstaat een voor de luisteraars toegankelijk verhaal en wordt bovendien 
nogg de noodzakelijke afwisseling in het muzikale betoog verkregen.18 

Matthesonn bevestigde met zijn muziektheoretische beschouwingen de ge-
woontee om rekening te houden met de luistercapaciteit van het publiek. Acht-
tiende-eeuwsee componisten gebruikten bijvoorbeeld de figuur van het exordi-
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umum - een soort inleiding zonder al te veel muzikale betekenis — als aanloop naar 
hett eigenlijke muzikale betoog. Door te openen met een exordium stelden zij de 
toehoorderss in staat geleidelijk aan naar een actieve luisterhouding om te scha-
kelen.. Deze manier van componeren correspondeert met het hierboven be-
schrevenn retorische principe de inhoud van de boodschap pas te brengen als het 
publiekk aandachtig is. 

Dee regels van de Affektenlehre zoals die door Mattheson en anderen zijn be-
schreven,, werden destijds door het merendeel van de componisten toegepast 
omm de communicatieve kracht van muziek te vergroten. Dat die toepassing suc-
cesvoll  was kan worden afgeleid uit het feit dat componisten gedurende een re-
latieff  lange periode aan deze leer vasthielden en haar mogelijkheden ten behoe-
vee van nieuwe compositievormen tot in de finesses trachtten uit te buiten. Het 
procédéé van de contrastwerking werd in de Europese concertmuziek vanaf 
16000 vrijwel universeel toegepast. Aan de cyclische afwisseling allegro, andan-
te,, allegro zoals die in de sonate- en de symfonische vorm werd gestandaardi-
seerd,, hebben componisten van serieuze muziekwerken zich de laatste eeuwen 
slechtss incidenteel onttrokken. 

Standaardiseringg van de muzikale emoties 

Sindss de Florentijnen is consequent gewerkt aan regelgeving voor het compo-
neren.. Het uitgangspunt was steeds dat de muzikale boodschap alleen over-
draagbaarr is als in de muziek aansluiting wordt gevonden bij het gevoelsleven 
vann de luisteraars. Maar binnen de voorgestane regelgeving bleef ruimte voor 
verschillendee interpretaties van in notenschrift vastgelegde composities. Tot in 
dee negentiende eeuw kon de muziek zoals die was opgeschreven zelfs relatief 
vrijj  worden uitgevoerd - naar de maatstaven van 2000. Musici waren er welis-
waarr aan gehouden muzikale thema's naar compositorisch voorschrift te intro-
duceren,, maar het was toegestaan ze te omspelen en erop te variëren. De gang-
baree regels lieten nog voldoende ruimte voor improvisaties, destijds een veel-
voorkomendee vorm van musiceren. Improviseren werd nog voornamelijk 
gedaann door musici die voor zichzelf muzikale basisthema's vastlegden en deze 
tenn behoeve van successieve concertoptredens a Pimproviste uitwerkten. 

Dee overgang naar een individueler getinte componeer stijl ging gepaard met 
eenn afname van de interpretatievrijheid van de musici. Na 1780 kwamen nieu-
wee vormen van muzikale expressie tot ontwikkeling, door muziekhistorici on-
dergebrachtt in de Weense klassieke stijlperiode en de Romantiek. In de loop 
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vann deze twee stijlperiodes ontwikkelden componisten een voorliefde voor fij -
nee schaduwtinten om geïndividualiseerde en persoonlijke emoties vast te leg-
gen.199 Zij gebruikten daarvoor een uitgebreid pakket van muzikale middelen, 
zoalss de afwisseling van majeur-mineurtoonsoorten, modulaties, chromatiek, 
wisselingg in metrum, instrumentering enzovoort. Toch zijn al deze expressie-
vee methodieken volgens de literatuurwetenschapper John Neubauer terug te 
voerenn op de beginselen van de Affektenlehre zoals die in voorgaande eeuwen 
werdenn gehanteerd. Wel kregen componisten door de rationele notatiemoge-
lijkhedenn de mogelijkheid binnen het vastliggende melodische en harmonische 
stramienn vrijwel onuitputtelijk naar eigen smaak te variëren en te nuanceren. 
Maarr in tegenstelling tot de eerdere improvisaties van uitvoerend musici kwa-
menn deze eindeloos variërende nuances in het notenschrift dwingend vast te 
liggenn en werd het voorschrift dat ze overal en altijd opnieuw op dezelfde wij-
zee werden gereproduceerd.20 Daarmee werd de ruimte voor vrije interpretatie 
tijdenss de voordracht tot een minimum teruggebracht. 

Compositiess van Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert zijn voorbeelden van 
klassiekee en vroeg-romantische werken met een krachtige emotionele lading 
diee noot voor noot in de partituur is vastgelegd. Men kan daaruit opmaken dat 
dee auteurs van deze werken een dwingende, eenduidige - en dus ook eenslui-
dendee - boodschap voor het publiek hadden. Dat geldt zeker voor Beethoven 
enn Schubert. Bij de overdracht van hun muzikale boodschap wilden zij liever 
nietss aan het toeval overlaten. De retorische uitgangspunten die ook zij ge-
bruiktenn bij het samenstellen van een dramatische vertelling werden in elke 
compositiee opnieuw vastgeklonken. De interpretatie van de gegeven partituren 
houdtt voor elke speler, van beginnend amateur tot geroutineerde professional 
dezelfdee opdracht in: verklank de noten zonder fouten en interpreteer ze op 
eenn wijze die recht doet aan de bedoelingen van de componist. 

Hett bewaken van deze opgave heeft een muziekpedagogische beroepsgroep in 
hett leven geroepen en in wisselwerking daarmee een beroepsgroep van mu-
ziekwetenschappers.. Ook deze laatste groep houdt zich bezig met de controle 
vann partituurtrouw, stijlzuiverheid en authenticiteit van de uitvoeringen. 
Naarmatee de geboortedatum van klassieke composities verder terugschuift in 
dee tijd, wordt de interpreterende taak van pedagogen en wetenschappelijke 
commentatorenn in het klassieke-muziekbestel belangrijker. De aanwijzingen 
diee componisten hebben gegeven ten behoeve van de uitvoering van hun werk 
wordenn stelselmatig bestudeerd en waar nieuwe inzichten ontstaan krijgen die 
toepassingg in de uitvoeringspraktijk. De gebondenheid aan de partituur is 
daarmeee een wezenskenmerk van de klassieke muziek geworden. De partituren 
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fungerenn in dit muzikale genre als vrijwel constante gegevens, alleen in de ma-
nierr waarop ze worden geïnterpreteerd is variatie mogelijk. 

Besluit t 

Doorr toepassing van retorische regels maakten de Florentijnse componisten 
vann muziek een menselijk drama. Zij hadden al de beschikking over toon- en 
notatiesystemenn en over een muzikaal instrumentarium. Wat zij eraan toevoeg-
denn waren nieuwe compositieregels expliciet bedoeld om de communicatie met 
hett publiek te intensiveren. De componisten ijverden voor de acceptatie van 
muziekk als een autonome, seculiere kunstvorm, die in staat was de harten en 
hoofdenn van mensen direct te bereiken. Inhoudelijk leidde dat tot een muziek-
vormm die geen associaties opriep met de natuur of met een goddelijke orde. De 
menselijkee emotie kreeg in de nieuwe muziek een centrale plaats. 

Hett streven naar 'autonome' muziek leidde er paradoxaal genoeg toe dat de mu-
sicii  in toenemende mate afhankelijk werden van de belangstelling die een pu-
bliekk voor hen bereid was op te brengen. De afhankelijkheid van het publiek 
werdd manifest in de zich uitbreidende regelgeving. Het bewust aanbrengen van 
stemmingscontrastenn in het muzikale verhaal is een voorbeeld van Kunstregel-
baubau waarmee de Florentijnen het muzikale verhaal voor het publiek beter ver-
staanbaarr wilden maken. Het communicatieproces dat zij op gang wilden bren-
genn had in aanvang een nog tamelijk algemeen karakter. De gehanteerde tech-
niekenn werden ontleend aan de welsprekendheid. De redenaars die daarvan 
gebruikk maakten pasten ze toe om een in beginsel breed en ongedeeld publiek 
aann te spreken. 

Dee neerslag van de muzikale regels is te vinden in partituren. De permanente 
enn ruime beschikbaarheid van een groeiende hoeveelheid in notenschrift vast-
gelegdee composities heeft de klassieke muziek uiteindelijk haar specifieke ka-
rakterr gegeven. Het is de muziekvorm geworden die het moet hebben van een 
aann regels gebonden interpretatie en appreciatie. Dat verklaart het belang van 
dee leerprocessen die de klassieke muziek in de greep houden: elke uitbreiding 
vann de regelgeving betekent tevens een uitbreiding van de leeropdracht voor al-
lenn die zich met deze muziek willen verstaan. De uitbreiding van het leerpro-
cess wordt in het volgende hoofdstuk gevolgd aan de hand van gerichte gedrags-
aanwijzingenn voor uitvoerend musici. Daarna wordt een eerste selectie van 
luisterinstructiess gepresenteerd. 


