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De historische context

Music,, by its nature the weak spot in the theory of
imitation,, as this theory was usually interpreted in
thee eighteenth century, was thus the first of the
artss to be severed from the mimetic principle by a
criticall consensus.
Abramsl971:92 Abramsl971:92
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De theorie: de achttiende-eeuwse esthetica over
muziekk en haar relatie met de dichtkunst
Mimetische contra mathematische muziekbeschouwing

Achttiende-eeuwsee beschouwingen over het wezen van de muziek hebbenn meestal als uitgangspunt het esthetische principe van de nabootsingg der natuur. Zo lees ik in de Nederlandse vertaling van de Reflexions
Critiques,Critiques, het achttiende-eeuwse standaardwerk van Dubos (1670-1742),
waarnaarr Van Alphen in zijn 'Aanmerkingen' verwijst:
Dee eerste beginzelen van de muziek zyn dan dezelve als
diee der Poëzy en Schilderkunst. Want, gelyk de Schilderkunstt en Poëzy een naarvolging is, zo is ook de muziek
eenee naarvolginge. Zy kan noit goed zyn, zo zy niet overeenkomstigg is met de algemeene regels van die twee kunsten,, in de verkiezing van haar onderwerp, in de waarschynlykheid,, en in verscheide andere zaaken (Dubos
1740:: 484).
Dezee mimetische benadering van de kunsten stamt uit de Griekse
Oudheid,, met dien verstande dat het mimesisbegrip destijds zowel de
verbeeldingg als de uitbeelding van de werkelijkheid inhield. Dat geeft
dee Griekse mimesis een dimensie meer dan de 'naarvolging' in bovenstaandd achttiende-eeuws citaat die neerkomt op een idealiserende nabootsingg - dus geen kopie - van de ervaarbare en kenbare werkelijkheidd met in achtneming van de waarschijnlijkheidswetten.
Vanaff de Renaissance tot diep in de achttiende eeuw heeft de
mimesisleerr in Europa de theorie beïnvloed van zowel dicht- als schilderkunst,, die op basis van de Ars Poëtica van Horatius als zusterkunsten
zijnn beschouwd.18 In de muziektheorie wordt deze leer ook toonaangevend,, maar dat gebeurt geleidelijk tussen 1600 en 1700. In de hele
zeventiendee eeuw bestaat namelijk naast de opkomende mimetische
muziekbeschouwingg een sterke, eeuwenoude traditie van mathematischee muziekbenadering: de polyfonie van de renaissancemuziek is
mathematischh en de mathematica overheerst in verschillende zeventiende-eeuwsee verhandelingen over muziek, zoals Harmonie Universelle
(1636-1637)) van Mersenne, Musicae Compendium (in 1618 geschreven,
maarr pas in 1650 postuum gepubliceerd) van Descartes en Musurgia
188
Zeventiende- en achttiende-eeuwse theoretici vergelijken de twee zusterkunsten 'voortdurendd met elkaar om te beslissen wie de betere of aandoenlijkere zuster is' {Korpel 1995:
142).. Het zusterschap staat dus niet voor gelijkwaardigheid maar nodigt uit tot een vergelijkendd wegen.
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Titelpagina J. Mattheson, Der voïïkommene Capellmeister, door
tijdgenotenn zeer geprezen en voor Lustig een belangrijke bron.
(Facsimile-uitgave:(Facsimile-uitgave: zie Mattheson 19692, eigen exemplaar.)
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UniversalisUniversalis (1650) van Kircher.19
Terwijll de mathematische muziekbeschouwing uitgaat van
dede klank en het muzikale materiaal beschrijft, stelt de mimetische
muziekbeschouwingg de sociale en communicatieve functie van de
muziekk centraal. Zij associeert muziek met taal, ziet haar als dienares
vann de dichtkunst en kent haar buitenmuzikale waarden toe. Evenals
dee mimetische gaat de mathematische muziektheorie terug op de
Grieksee Oudheid: de mimetische theorie baseert zich op Platoonse
opvattingenn en de mathematische op de kosmologie van Pythagoras.
Doorr de eeuwen heen hebben beide theorieën naast of tegenover elkaarr gestaan. Ik zou in de geschiedenis van de Europese muziekestheticaa twee lijnen kunnen trekken: de mimetische lijn die loopt van
Platoo tot bijvoorbeeld Debussy en de mathematische lijn die loopt van
Pythagorass tot onder andere de seriële muziek20 van Boulez.
Uiteraardd doet deze schematisering niet geheel recht aan de
complexiteitt van de opvattingen over muziek, met name wat die van
Platoo en Pythagoras betreft. Ook in de opvattingen van verschillende
anderee schrijvers zie ik beide theorieën vertegenwoordigd. Zo toont de
Nederlandsee letterkundige en muziekkenner Johannes Kinker zich
aanhangerr van zowel de mathematische als de mimetische muziektheorie.. Zijn belangstelling voor de muziekleer van Pythagoras blijkt
bijvoorbeeldd uit zijn Proeve eener Hollandsche Prosodia en uit zijn brief
vann 27 mei 1816 aan H.C. Cras (Hanou/Vis 1992 (dl. 1): 286-303). In De
NagedachtenisNagedachtenis van Joseph Haydn (Kinker [1810]a) geeft Kinker daar
blijkk van een mimetische visie op de muziek (zie 4.2.4).
Platoo (427-347 v. Chr.) beschrijft zijn opvattingen over muziek
inn de boeken 3 en 7 van Politeia (De Staat), in Timaeus en in de boeken 2
enn 7 van Nomoi (De Wetten), zijn laatste werk (Plato 1962: 107-115 en
291-292;; idem 1963: 28-31, 297-299 en 482-494). Hij toont het belang
aann van muziek in de opvoeding van de jeugd tot ideale staatsburger
enn harmonische persoonlijkheid. Verder bespreekt hij onder meer de
199

Zie over muziek en mathematica in de zestiende en zeventiende eeuw Neubauer 1986:
11-17.. De verhandeling van Descartes heeft J.H. Glazemaker in 1661 in het Nederlands vertaaldd (Descartes 1661).
200
Seriële muziek wordt gecomponeerd volgens van tevoren vastgestelde rekenkundige
reeksen.. Deze reeksen hebben betrekking op de twaalf tonen van de chromatische toonladderr en zij bepalen de volgorde van de tonen, de duur van de eventuele rusten tussen de
tonen,, de octaafliggingen van die tonen, de articulatie, de klankkleur enz. Het wezen van
dee seriële muziek is een ordening van de absolute vrijheid van de atonale muziek, die
Schönbergg aanvankelijk voorstond. De ordening van het tonenmateriaal geschiedt op strikt
mathematischee gronden. Behalve Boulez schreven onder anderen Messiaen, Stockhausen,
Pousseurr en Nono seriële muziek.
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invloedd van de muziek op de menselijke hartstochten. Op grond van
ethischee overwegingen eist Plato strenge mimetische regels en prefereertt hij vocale boven instrumentale muziek.
Dee leer van Pythagoras
0 v. Chr.), die zelf geen geschriftenn nalaat, is overgeleverd door zijn leerlingen en navolgers,
onderr wie Plato. De Pythagoreeërs zien de muziek, evenals de wiskundee en de astronomie, als een uitdrukking van de universele harmonie.
Inn hun wiskundige beschouwingen over muziek stellen zij akoestische
formuless op, gebaseerd op een snaarverdeling en een theoretisch
kwintensysteem.. Hun interesse spitst zich toe op de getallenrelaties
vann intervallen. Met behulp van het monochord berekenen zij aan de
handd van de frequentieverhoudingen 2:1 en 3:2 voor respectievelijk
hett octaaf en de kwint alle overige intervallen, waarbij zij de tertsen
enn sexten als dissonanten beschouwen. Zij zien een relatie tussen de
muzikalee en kosmische harmonie. Vaak gaat de mathematische muziekbeschouwingg vergezeld van een ethosleer die uitgaat van de veronderstellingg dat bepaalde toonrelaties of ritmen een gunstige of ongunstigee uitwerking hebben op de ziel naargelang zij wel of niet in de
kosmischee harmonie passen.
Zeventiende-eeuwsee mathematische muziekbeschouwingen
hebbenn vooral de eigenschappen en wetten van akkoorden als onderzoeksobject.. Men ziet het akkoord nog niet als een harmonische eenheid,, maar als een combinatie van boven elkaar geplaatste intervallen.
Dee basnoot geldt steeds als het fundament en omkeringen van drie
klankenn en septimeakkoorden beschouwt men als geheel op zichzelf
staande,, nieuwe samenklanken. Vele achttiende-eeuwse muziektheoretischee werken zijn op deze gedachte gebaseerd.
Dee achttiende-eeuwse Franse componist en muziektheoreticuss Jean-Philippe Rameau (1683-1764) komt echter in zijn eerste theoretischee werk, Traite de lliarmonie (Rameau 1722), tot nieuwe baanbrekendee theorieën over de akkoordomkeringen, de fundamentele bas en
dee akkoordopbouw, die het uitgangspunt vormen voor vele theoretici
naa hem.21 Rameau heeft door de theorie van de omkering van intervallenn door octaafverplaatsing een grotere eenheid gebracht in de
veelheidd van akkoordvormen die in zijn tijd worden gebruikt. In 1726
publiceertt Rameau zijn tweede theoretische werk, Nouveau système de
musiquemusique théorique (Rameau 1726), dat moet dienen als inleiding op de
Traite.Traite. Uit het voorwoord blijkt, dat hij zich intussen op de hoogte
211

Kinker verwijst in zijn eerder door mij genoemde brief van 27 mei 1816 aan H.C. Cras instemmendd naar Rameaus harmonieleer (Hanou/Vis 1992 (dl. 1): 290-291).
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heeftt gesteld van de akoestische onderzoeken van Mersenne (15881648)) en Sauveur (1653-1716), zodat hij nu bekend is met het fenomeen
vann de boventonen (tonen die meetrillen met de grondtoon). Hij ziet
hierinn zijn uitgangspunt bevestigd, dat de wetmatigheden in de muziekk gebaseerd zijn op principes die in de muzikale klank zelf aanwezigg zijn.

Rameauss mathematische muziekbeschouwing roept evenwel veel
weerstandd op bij achttiende-eeuwse aanhangers van de mimetische
muziekbeschouwing.. De mathematische en mimetische theorie, die
inn de zeventiende eeuw naast elkaar hebben gestaan, staan nu tegenover
elkaarr als gevolg van de groeiende belangstelling voor het empirisme
enn voor de muzikale retorica, die uitgaat van een relatie tussen muziekk en taal. Als eerste belangrijke opponent van Rameau manifesteert
zichh Johann Mattheson (1681-1764), een veelzijdig Hamburgs musicus
enn musicoloog en leermeester van Lustig.
Zintuiglijkk gezien zijn mathematische studies van muziek
volgenss Mattheson misvattingen. Hij ziet in getallen en harmonische
relatiess geen manifestaties van metafysische orde, maar louter abstractiess van fysieke ervaringen. Hij stelt, dat alle wetenschap haar oorsprongg vindt in zintuiglijke waarneming. Het oor is het enige kanaal
waardoorr muziek binnendringt in de ziel van de luisteraar. De ziel is
watt ziet, hoort, ruikt, voelt en denkt via de zintuigen: 'Denn es ist gar
nichtss im Verstande, was nicht vorher in die Sinne gefallen ist', aldus
Johannn Mattheson in Der volïkommene Capellmeister (Mattheson 19692:
6). .
Voorall in zijn eerste muziektheoretische werken, de reeks Das
Neu-EröffneteNeu-Eröffnete Orchestre (1713), Das Beschützte Orchestre (1717)
schendeschende Orchestre (1721) valt Mattheson de mathematische traditie
aan.222 In de voorrede van zijn veel later verschenen en meest geprezen
werk,, Der volïkommene Capellmeister (1739), blijkt hij trouw in zijn afwijzingg van de mathematische muziekbeschouwing:
Ichh bin also im Grunde noch eben der Meynung, als ich
vorr 18. Jahren war, das nehmlich in der Rechenkunst kein
Scheinn des musikalischen Fundaments stecket. Die Zeit
hatt nur so viel bey mir geandert, dasz meine damahlige
Gedancken,, dem Wesen nach, mit sehr reiffen Erfahrungs-Lehren,, je langer je mehr, bekrafftiget worden sind.
222

Neubauer noemt deze vroege polemieken tegen de mathematische muziekbeschouwingg het interessantste werk van Mattheson (Neubauer 1986:17-21).
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Wass ich demnach im Kern melodischer Wissenschafft,
undd nunmehro in diesem gegenwartigen Buche davon
sage,, hebt meinen Satz im förschenden Orchester gar
nichtt auf: er bleibt, so viel insonderheit die Arithmetik b e
trifft,, (die Plato und Lycurgus23 in keiner Republiek leiden
wollten)) in aller seiner Krafft, und gilt immerdar (Matthesonn 19692, Vorrede: 19).
Velee achttiende-eeuwse muziektheoretici delen Matthesons kritiek op
dee mathematische benadering van de muziek. Mattheson huldigt het
standpunt,, dat componisten zich niet moeten bezighouden met de ingewikkeldee problemen van de polyfonie, maar dat zij zich moeten toeleggenn op de nabootsing der natuur, omdat de muziek evenals de anderee schone kunsten 'eine Dienerin der Natur [ist], und zu ihrer
Nachahmungg bestellet' (Mattheson 19692: 135). Dit standpunt overheerstt vooral in het Berlijn van Frederik de Grote met als belangrijkste
componisten:: JJ. Quantz (1697-1773), K.H. Graun (1704-1759) en
C.Ph.Em.. Bach (1714-1788).
Overigenss staat de nabootsing der natuur niet alleen hoog in
hett vaandel van Duitse, maar ook van vele Franse, Engelse en van de
driee Nederlandse muziekesthetici. De achttiende-eeuwse opvattingen
overr de muzikale mimesis komen overeen met die van Plato. Om morelee redenen eist Plato streng mimetische regels. Volgens hem roept
gepassioneerdee muziek primitieve emoties op, als de verbale controle
achterwegee blijft. Daarom moet muziek begeleid worden door woorden.. Alleen vocale muziek kan een educatief en ethisch doel dienen:
muziekk moet de geest verheffen. Instrumentale muziek kan geen morelee boodschap overbrengen. Daarom beschouwt men haar eeuwenlangg als inferieur amusement. Volgens Mattheson kan
diee Instrumental-Music nichts anders, als eine blosse
Nachahmungg menslicher Stimmen seyn [...]; so ware sie,
inn Ansehung dessen, nicht sowol eine Mit-Art, (conspecies)
alss vielmehr der Vocal-Music nachzusetzen und von ihr
abhangigg (idem: 8).
Zoalss alle achttiende-eeuwse aanhangers van de mimetische muziekbeschouwingg heeft Mattheson niet alleen voorkeur voor vocale muziekk vanwege haar educatieve effect, maar ziet hij ook de stem als het
meestt perfecte instrument (idem: 96). Hiermee hangt samen dat hij
233

Lycurgus bracht als wetgever van Sparta volgens de overlevering een staatsregeling tot
standd die eeuwenlang blijft gehandhaafd. Lycurgus staat bekend als zeer conservatief en
strengg van zeden. Overigens is er niets met zekerheid bekend over deze wetgever. Het is
zelfss de vraag of het een historische persoon is geweest.
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aann de melodie meer belang hecht dan aan de harmonie. Mattheson
noemtt de melodie 'das schönste und natürlichste in der Welt' (idem:
133).. Hij zet zich aftegen Rameaus standpunt, dat de affectieve betekeniss van de muziek in de harmonie ligt.
Rameauu ziet in de harmonie de basis voor de melodie, of in
dee woorden van Mattheson: '[Rameau} schreibt, die Harmonie werde
zuerstt gezeuget. Ich gebe es zu: denn was gezeuget wird, musz Eltern
haben'' (ibidem). Voor Mattheson geldt dus het omgekeerde en vormt
dee melodie juist de basis voor de harmonie. Voor dit standpunt voert
hijj onder meer als argumenten aan:
daszz in der melodischen Leiter alle und jede Vollstimmigkeitt stecke; dasz die vielfache Harmonie ihre Regeln aus
derr Melodie ziehe; dasz ein einzelner Gesang auch ohne
Begleitungg gar wol bestehen könne, eine so genannte Harmoniee aber ohne Melodie nur ein leerer Schall und gar
keinn Gesang sey; dasz alles klingende Wesen, ohne
Nachahmung,, wenig oder nichts bedeute, diese Nachahmungg aber sich auf einzelne Melodien gründe [...]
(idem:: 134).
Matthesonss aanvallen op de harmonieleer van Rameau schaden de
reputatiee van de Franse muziektheoreticus en componist geenszins.
Integendeel,, Rameaus ster stijgt juist in 1739, als Mattheson Der vollkommenekommene Capellmeister publiceert en bereikt zijn hoogtepunt rond 1750.
Langg heeft Rameau echter niet van zijn roem kunnen genieten. In
1752,, als de 'querelle des bouffons' losbarst, hekelt men hem als componist.. Samenhangend met deze strijd tussen aanhangers van de Fransee en die van de Italiaanse opera ontstaat er in datzelfde jaar bovendienn een heftige polemiek over zijn theorie, die zal duren tot zijn dood
inn 1764.
Dee aanleiding voor die polemiek vormt de selectie van Rameauss ideeën die D'Alembert in 1752 publiceert in Elémens de musique,
théoriquethéorique et pratique, suivant les principes de M. Rameau. De encyclopedisten
D'Alembertt (1717-1783), Diderot (1713-1784) en Rousseau (1712-1778),
aanvankelijkk leerlingen van Rameau, wenden zich in 1752 van hem af.
JJ.. Rousseau manifesteert zich als Rameaus belangrijkste opponent. In
eenn aantal artikelen in de Encyclopédie (1751-1772) formuleert Rousseau
zijnn bezwaren tegen de theorie en de muziek van Rameau. Wat de aanvallenn van Mattheson niet vermochten, bereikt de oppositie van Rousseau:: Rameaus reputatie als muziektheoreticus raakt in diskrediet.
Evenalss Mattheson stelt Rousseau, in tegenstelling tot Rameau,, melodie boven harmonie. Deze aandacht voor de melodie blijkt
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overigenss alleen uit Rousseaus latere geschriften (zie 2.1.7 en 2.2.4). In
17433 baseert Rousseau zich nog op de harmonieleer van Rameau in
zijnn Dissertation sur la musique moderne: een ontwerp voor een nieuw muziekschriftt (Rousseau 1979:21-156). Daarin vervangt hij de traditionele
notenbalkk door een notatie in cijfers die de toonhoogte uitdrukken
doorr de afstand aan te geven tussen de noot en de basisnoot van de gekozenn toonsoort. (In C-groot bijvoorbeeld gaat dat als volgt: c = 1, d = 2,
ee = 3, enz.).
Rousseauu volgt hier Rameaus opvatting, dat de boventonen
vann de basisnoot in zich de toonsoort bevatten. In tegenstelling tot de
traditionelee notatie maakt Rousseau er in zijn cijfernotatie gebruik
van,, dat het patroon van een toonsoort zich in ieder octaaf herhaalt.
Inn muziek waarin veel gemoduleerd wordt, blijkt deze notatie echter
moeilijkk te hanteren, omdat de afstand tot de nieuwe basisnoot na iederee modulatie herberekend moet worden. Rousseau wil met zijn rekenkundigg systeem de mathematische structuur van de muziek demonstreren:: muziek is een kwestie van tellen (idem: 38-41).
Dezee uitgesproken mathematische theorie lijkt onverenigbaarr met zijn aanval op Rameaus harmonieleer tien jaar later in de Lettretre sur la Musique Francoise van november 1753, waarnaar ook Lustig,
Vann Alphen en Robbers in hun respectieve verhandelingen verwijzen.
Datt Rousseau zijn standpunt over harmonie verandert en zich tegen
Rameauu keert, impliceert volgens Neubauer echter geen inconsistentiee in de visie van Rousseau. In zijn latere voorkeur voor melodie laat
Rousseauu zich namelijk leiden door hetzelfde verlangen naar eenvoud
enn doelmatigheid als in zijn muzikale notatieproject (Neubauer 1986:
91-92).. Verder heb ik reeds geconstateerd, dat verschillende schrijvers,
ookk in Rousseaus tijd, muziek nu eens benaderen vanuit een mathematischee en dan weer vanuit een mimetische visie.
Inn de Lettre introduceert Rousseau het principe van Tunité de
melodie',, dat inhoudt dat muziek één enkele melodische lijn moet
hebben: :
ill faut, en un mot, que Ie tout ensemble ne porte a la fois
qu'unee melodie a 1'oreille et qu'une idéé a 1'esprit. Cette
unitéé de melodie me paroït une regie indispensable et
nonn moins importante en musique que 1'unité d'action
danss une tragédie; car elle est fondée sur Ie même principe,, et dirigée vers Ie même objet (Rousseau 1979: 283).
Dee botsing tussen Rameau en Rousseau tijdens de 'querelle des
bouffons'' beschrijft Catherine Kintzler in haar voorwoord bij de uitgavee van Rousseaus Écrits sur La Musique als een conflict tussen de mathe-
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matischee en mimetische muziekbeschouwing: 24
Laa Querelle des Bouffons, c'est Ie choc de deux esthétiques
[...]] d'une part, 1'esthétique classique inspirée par Descartes,, théorisée par Boileau, défendue ici par Rameau.
D'autree part, 1'esthétique de la sensibilité inspirée par les
"ideess nouvelles" de la philosophic théorisée par Dubos,
Shaftesbury,, Diderot et plus tard par Herder, défendue ici
parr Rousseau (idem: XII).
Inn de achttiende eeuw loopt de belangstelling voor de mathematische
muziekbeschouwingg sterk terug ten gunste van de mimetische muziektheoriee die een toonaangevende positie krijgt. Dat heeft tot gevolg,, dat het esthetische principe van de nabootsing der natuur in
achttiende-eeuwsee muziekbeschouwingen centraal komt te staan. In
diee beschouwingen valt onder meer te lezen hoe het mimetische principee op de muziek kan en moet worden toegepast. Tussen 1600 en
18000 gaat het om drie categorieën van muzikale mimesis: de klank- of
toonschildering,, de muzikale nabootsing van spreektaalintonatie en
dee muzikale nabootsing van hartstochten.
Klank-- of toonschildering houdt in, dat de componist in de
muziekk auditieve en visuele indrukken nabootst. Auditieve indrukken,, zoals natuurgeluiden, laten zich gemakkelijk muzikaal nabootsen.. Volgens Dubos kan de muziek alle natuurgeluiden nabootsen die
gevoelenss oproepen in de mens:
Cett Art [= La Musique] a voulu encore faire des imitations
dee tous les bruits qui sont les plus capables de faire
impressionn sur nous, lorsque nous les entendons dans la
naturee (Dubos 17556 (dl. 1): 472).
Eenn dergelijke nabootsing van natuurgeluiden komt in barokmuziek
nogall eens voor. Ik noem als voorbeeld het koor 'Sind Blitze, sind Donnerr in Wolken verschwunden' uit Bachs Matthaus Passion. Bij de muzikalee nabootsing van visuele indrukken kan de componist de beweging
vann een object omzetten in een ritme. Ook statische beelden kan hij
mett muzikale middelen nabootsen. Achttiende-eeuwse componisten
bestedenn in vocale muziek veel aandacht aan de toonschildering van
woordbetekenissen.. Hun werkwijze en de visie van een aantal theoreticii op toonschildering belicht ik later (2.1.2).
Behalvee met toonschilderen houden achttiende-eeuwse com244

Zie voor een uitvoerige analyse van de botsing tussen Rameau en de encyclopedisten
Neubauerr 1986: 76-131.
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ponistenn en theoretici zich ook bezig met de nabootsing van stembuigingenn van de mens die zijn gevoelens uit, of met de woorden van
Dubos: :
[...]] Ie Musicien imite les tons, les accens, les soupirs, les
inflexionss de voix, enfin tous ces sons, a 1'aide desquels la
naturee même exprime ses sentimens & ses passions (idem:
469). .
Ookk deze tweede mimetische categorie, de muzikale nabootsing van
spreektaalintonatie,, komt nog uitvoerig ter sprake (2.1.3).
Dee klank- of toonschildering en de muzikale nabootsing van
spreektaalintonatiee wijzen op een retorische benadering van de muziek.. Zij wordt beschouwd als een taal en ook als zodanig behandeld.
Inn het vervolg van dit hoofdstuk ga ik in op de toepassing van de retoricaa op de muziek (2.1.4). Aan het einde van de achttiende eeuw taant
dee belangstelling voor de relatie tussen muziek en taal, waardoor
toonschilderingg en muzikale nabootsing van spreektaalintonatie naar
hett tweede plan verhuizen. Dan staat de muzikale nabootsing van
hartstochten,, de derde mimetische categorie, in het middelpunt van
dede belangstelling. Zij blijft tot diep in de negentiende eeuw de interessee van velen houden. Aan de visie van een aantal theoretici op de muzikalee nabootsing van hartstochten besteed ik uitgebreid aandacht
(2.1.5). .
Tenn slotte noem ik nog twee vormen van muzikale mimesis
diee buiten de hierboven geschetste categorieën vallen: de nabootsing
inn muzikale basisstructuren en de nabootsing van modelcomponisten.. Bij eerstgenoemde nabootsing gaat het om canons, fuga's en variaties,, dus om muziek die niets uitbeeldt. De nabootsing van modelcomponistenn loopt parallel met de imitatio ofwel navolging van de
Antiekenn in de literatuur, met name beoefend door renaissancedichters.. Mattheson vindt deze nabootsing 'eine ganz gute Sache [...]; so
langee kein formlicher Musicalischer Raub dabey mit unterlaüfft' (Matthesonn 19692: 331). Met het ontstaan van de geniecultus rond 1770
raaktt de navolging van modelcomponisten uit de mode (Neubauer
1986:: 71).
2.1.22

Toonschildering

Eenn van de bekendste achttiende-eeuwse voorbeelden van toonschilderingg in instrumentale muziek is Le Quattro Stagioni (1725) van Antonio
Vivaldii (1678-1741). In de gedrukte editie gaan de vier concerten vergezeldd van vier sonnetten die natuurverschijnselen en activiteiten van
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mensenn in vierjaargetijden beschrijven. Vivaldi heeft deze sonnetten
regell voor regel omgezet in muziek.25
Natuurgeluiden,, zoals het ruisen van wind en water, het gekwetterr van vogels en een donderend onweer, kunnen door muzikale
klankenn worden nagebootst. Bewegingen kunnen in ritme worden omgezet.. Maar, hoe worden woorden muzikaal uitgebeeld die noch naar
klankk noch naar beweging verwijzen? Dat gebeurt door middel van
stijlfiguren,, die in de zestiende eeuw voor het eerst worden gebruikt
enn in de zeventiende eeuw verder worden ontwikkeld naar analogie
vann de retorica.26
Dee eerste componist die woordbetekenissen melodisch vormgeeft,, is Josquin des Prés (1440-1521). Bepaalde kernwoorden in mistekstenn als bijvoorbeeld 'opstijgen' ('ascendit in coelum') en 'neerdalen'
('descenditt de coelis') drukt Josquin in muziek uit door een respectievelijkk stijgende en dalende melodische lijn. Men kan hem beschouwen
alss de voorloper van de Musica Reservata, een zuiver vocale stijl in de
zestiendee eeuw, waarbij de muziek wordt aangepast aan de tekst en
waarbijj een homogeen klankideaal wordt nagestreefd.
Reservatacomponistenn als Henricus Isaac
, Ludwig
Senfll
, Jacobus Clemens, ook wel Clemens non Papa
genoemdd
, en Adriaan Willaert
) zetten zich af
tegenn de mathematisch-constructieve werkwijze van vijftiende-eeuwse
componistenn die polyfone muziek als klankideaal zien. Polyfone muziekk heeft een contrapuntische stijl, dat wil zeggen dat ze is opgebouwdd uit onafhankelijke melodische lijnen. Elke stem heeft zijn
eigenn tekst en zijn eigen melodische lijn, met als gevolg dat de tekst
niett verstaanbaar is, doordat verschillende woorden tegelijk worden
gezongen. .
Dee reservatacomponisten stellen zich ten doel de betekenis
vann kernwoorden in een tekst muzikaal weer te geven en de gevoelens
uitt te drukken die worden verwoord. Zij vinden daarom de verstaanbaarheidd van de tekst een eerste vereiste. Zo zorgt Josquin des Prés ervoorr dat de lettergrepen van woorden nauwkeurig onder de noten
255

Waarschijnlijk heeft Vivaldi de sonnetten zelfgeschreven. Over de volgorde van werkzaamhedenn is niets bekend. Misschien heeft hij eerst de muziek gecomponeerd en schreef
hijj daarna de tekst als een uitleg bij zijn muziek. Ook kunnen tekst en muziek min of meer
tegelijkertijdd zijn ontstaan. Zie hierover Van Leeuwen 1992:97-105.

266
Zie hierover Van Dijk 1981: 52-68 en 86-94. Verschillende voorbeelden van toonschilderingg worden hier uitvoerig geanalyseerd. Van 30 december 1980 tot 17 maart 1981 waren
dezee voorbeelden te beluisteren in een reeks schitterende radio-uitzendingen van de KRO
overr de verbindingen tussen muziek en retorica in de zeventiende en achttiende eeuw
onderr de titel Musiceren als Brugman.
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wordenn geplaatst. Hij doet dat als reactie op de rijk versierde stijl van
Johanness Ockeghem (1420-1496) en andere Nederlandse vroeg-renaissancecomponistenn die zo bezig zijn met de muziek, dat zij de details
vann de tekst geheel overlaten aan de zangers. In de composities van de
Reservataa doet de invloed van de taal zich duidelijk gelden: kernwoordenn in de tekst inspireren tot muzikale beslissingen.
Inn de loop van de zeventiende eeuw stellen met name Duitse
theoreticii als Johann Andreas Herbst (1588-1666), Johannes Nucius
(1556-1620),, Wolfgang Schönsleder (1570-1651) en Daniel Speer (16361707)) uitgebreide tabellen samen van woorden waarvan de betekenis
inn muziek kan worden uitgedrukt. Deze tabellen bevatten rubrieken
mett woorden als 'snel', 'langzaam', 'vaak', 'zelden'; telwoorden; werkwoordenn die een ruimtelijke beweging uitdrukken als 'lopen', 'rennen',, 'staan' en zelfstandige naamwoorden als 'hemel', 'aarde', 'afgrond',, 'berg', 'God', 'mens' enzovoort. Hoewel de ordening van de
rubriekenn verschilt, komen de tabellen inhoudelijk min of meer overeen.. Alle theoretici besteden apart aandacht aan de 'verba affectuum',
dee woorden die een gemoedstoestand uitdrukken, zoals 'zich verheugen',, 'juichen', 'wenen' en 'klagen'. 27
Voorr de melodische vormgeving van al deze woorden ontwikkeltt men naar analogie van de retorica stijlfiguren, waarvan de meeste
zeventiende-- en achttiende-eeuwse componisten zich bedienen. Deze
muzikaal-retorischee figuren zijn onderverdeeld in woordverklarende
enn in affectgeladen figuren. Beide groepen bespreek ik in paragraaf
2.1.4. .
Toonschildering,, hoewel in de zeventiende en achttiende
eeuww frequent toegepast, ondervindt in deze periode ook veel kritiek.
Aann het einde van de zestiende eeuw kritiseert de Florentijnse Came
rata,, een kring van musici en literatoren in Florence (zie 2.1.3), het gebruikk ervan. Deze kritiek heeft echter niet veel invloed, want in de
vroegee opera's van Monteverdi (1567-1643) is de toonschildering weer
ingevoerd.. Talrijke voorbeelden van toonschildering geven de psalmbewerkingenn en de 'Rimes francoises et italiennes' van Jan Pietersz.
Sweelinckk (1562-1621), de enige zeventiende-eeuwse Nederlandse componistt van internationale allure. 28 Vooral in laat-zestiende- en zeven-
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Zie over Musica Reservata en toonschildering Grout 19803: 200-201 en Unger 19823: 2633.. Zie over woordverklarende figuren en woordtabellen Van Dijk 1981: 52-68 en Unger
19823:: 35-40.
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Zie Rebling 1950: 114-129, waar diverse voorbeelden van toonschildering bij Sweelinck
wordenn gedemonstreerd.
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tiende-eeuwsee madrigalen29 maken componisten opvallend veel gebruikk van toonschildering. Daarom spreekt men wel van madrigalismen. .
Naarmatee de achttiende eeuw vordert, wordt toonschildering
steedss vaker veroordeeld.30 Dubos formuleert reeds in de Reflexions van
17199 zijn kritiek:
[...]] Ie chant des paroles doit imiter Ie langage naturel des
passionss humaines, plütost que Ie chant des Tarins & des
Serainss de Canarie, [...] (Dubos 1719 (dl.1): 662).
Terwijll hij de nabootsing van natuurgeluiden in instrumentale muziekk accepteert, wijst hij die nabootsing in vocale muziek af (idem:
653-659).. Dubos vindt de toonschildering van woordbetekenissen niet
wenselijk,, omdat de muzikale uitbeelding van een woord ons niet kan
ontroerenn in tegenstelling tot de muzikale uitdrukking van een gevoel,, tenzij het woord zelf een gevoel uitdrukt. Als een musicus toch
eenn woord wil uitbeelden, moet hij dat zó doen, dat de betekenis van
dee gehele zin waarvan dat woord deel uitmaakt, tot zijn recht komt
(idem:: 657).
Mattheson,, leermeester van Lustig, die in zijn composities de
toonschilderingg zeker niet schuwt, noemt het excessief gebruik ervan
afkeurendd 'ein Affen-Spiel' (Mattheson 19692: 202). Ook de schrijvers
diee Van Alphen raadpleegt voor zijn 'Aanmerkingen', zoals Daniel
Webbb
) en Johann George Sulzer (1720-1779), oordelen
slechtss een zeer bescheiden gebruik van toonschildering acceptabel.
Volgenss Webb is het
saferr to trust to the simple effects of impression than to
thee idle conceits of a forced imitation (Webb 1974:143).
Sulzerr spreekt over toonschildering als over 'solche kindische Künsteleyen',, waardoor 'die Aufmerksamkeit von der Hauptsache abgezogen
undd auf Nebensachen gelenkt wird'. Die hoofdzaak is voor hem, dat
muziekk 'Empfindungen des Gemüths ausdrücken soil' (Sulzer 1773:
608). .
Niett alleen Sulzer maar de meeste achttiende-eeuwse Europesee muziekesthetici zien muziek in de eerste plaats als een gevoels-

299
Madrigalen zijn meerstemmige minneliederen van Italiaanse oorsprong. Het gaat om
vocalee kamermuziek met voor elke stem één zanger. De meeste madrigaalteksten zijn
scèness uit de pastorale poëzie. Zie over de oorsprong en ontwikkeling van het Italiaanse
madrigaall Einstein 1949.
300

73. .

Zie over achttiende-eeuwse opvattingen over toonschildering ook Neubauer 1986: 60-
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kunst.. Zij noemen haar belangrijkste taak de uitdrukking van gewaarwordingenn en hartstochten. Ruim een kwart eeuw eerder dan Sulzer
kritiseertt de invloedrijke Charles Batteux (1773-1780) musici die blijvenn steken in het schilderen van muzikale landschappen. De schilde
ringg van een beekje of bries mag niet afleiden van het hoofdonderwerp:: de componist moet zich bezighouden met 'portraits', dat wil
zeggenn met de expressie van gevoelens, van hartstochten. Muziek
spreektt volgens Batteux de taal van het hart dat zijn eigen intelligentiee heeft, onafhankelijk van woorden. Een ontroerd hart begrijpt alles
(Batteuxx 1753:183-184).
2.1.33

Muzikale nabootsing van spreektaalintonatie

Geïnspireerdd door het Griekse begrip 'musiké', dat zowel muziek als
taall omvat, houdt een aantal zeventiende- en achttiende-eeuwse literatoren,, musici en muziekesthetici zich bezig met de muzikale nabootsingg van spreektaalintonatie. Zij ontwikkelen regels voor de correlatie
vann verbaal accent en muzikaal ritme en voor de nabootsing van fraseringg en interpunctie.
Dee eerste die, in de laatste decennia van de zestiende eeuw,
experimenteertt met een stijl die het midden moet houden tussen sprekenn en zingen, is de Florentijnse Camerata. Een van de vroegste woordvoerderss van de Camerata is Vincenzo Galilei
, vader van
dee beroemde astronoom. Hoewel hijzelf madrigalen componeert, zet
hijj zich, evenals de reservatacomponisten, af tegen de polyfonie. In
15811 publiceert hij een dialoog over oude en moderne muziek, Dialogo
delladella musica antica e della moderna, waarin hij de theorie en de praktijk
vann het contrapunt in het Italiaanse madrigaal aanvalt.
Zijnn argumentatie komt erop neer, dat alleen één enkele melodischee regel met zijn eigen toonhoogtes en ritmes een gegeven dichtregell muzikaal kan weergeven. Verschillende stemmen die tegelijkertijdd verschillende melodieën en woorden zingen in verschillende
ritmess en registers kunnen de betekenisinhoud van een tekst nooit
goedd uitdrukken. Dat resulteert in een chaos van tegenstrijdige indrukkenn die alleen het genie van de componist tonen en de bekwaamheidd van de zangers. Volgens Galilei moet de componist voor de toonzettingg van woorden één enkele melodie gebruiken die de natuurlijke
stembuigingenn van een goede redenaar kan versterken (Strunk 1950:
311-315). .
Vanuitt deze opvatting ontwikkelt de Camerata een nieuwe
compositietechniek:: de monodie, afgeleid van het Griekse 'monodia'
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datt solozang betekent. De monodie bestaat uit één, vaak zeer lange,
melodischee lijn, gesteund door een minimale begeleiding op een
typischh akkoordinstrument als luit, clavecimbel of orgel. Een solostem
kann daardoor in vrij ritme declameren en het natuurlijk accent en
ritmee van de woorden volgen. De melodische lijn zit tussen spreektaal
enn lied in. Deze monodie impliceert de geboorte van het recitatief,
waardoorr de opera kan ontstaan. Zowel een dialoog als een uiteenzettingg in een monoloog kan namelijk goed in muziek worden overgebrachtt met de nodige vrijheid en soepelheid voor dramatische expressie.. De Camerata stelt zich als ideaal de Griekse tragedie in ere te
herstellen.. Men dacht, dat deze in zijn geheel gezongen werd en dat de
tekstt goed te verstaan was. De monodie is dus het resultaat van de pogingg de solozang uit het Griekse theater te reconstrueren.
Inn de late zestiende eeuw vertegenwoordigen vooral Jacopo
Perii (1561-1633) en Giulio Caccini
) deze Italiaanse monodischee stijl of 'stile rappresentativo'. Beiden, zanger van beroep, voelen
zichh minder dan Galilei gebonden aan de strengheid van een theorie
die,, consequent toegepast, niet alleen het contrapunt zou hebben afgeschaft,, maar ook de kunst van solozang zou hebben beperkt. Zo ontstaatt er een stijl die als eerste doel heeft een soepele declamatie van de
woordenn maar die ook versieringen van de melodische lijn toestaat.
Caccinii componeert als eerste enkele liederen in de Florentijnse monodischee stijl. Hij schrijft de liederen rond 1590 en hij publiceert ze in
16022 onder de titel Le nuove musiche.31 Rebling wijst erop dat Constantijnn Huygens (1596-1687) met zijn Pathodia sacra et profana occupati de
nieuwee monodische stijl in Nederland heeft geïntroduceerd. Dit werk
iss weliswaar pas in 1647 gepubliceerd, maar reeds twintig jaar eerder
ontstaan.. Het omvat muziek op Latijnse psalmen en Italiaanse en
Fransee teksten. Rebling noemt ook de Haarlemse priester Joan Albert
Bann
) als inaugurator van de monodie in Nederland.32
Ongeveerr in dezelfde tijd dat de Florentijnen het recitatief
ontwikkelen,, zien we in Frankrijk een vergelijkbaar streven van dichterss en musici de muziek aan de dichtkunst aan te passen. Dat gebeurt
doorr Pierre de Ronsard (1524-1585) met de oprichting van de Pléiade.
Hijj wil dichtkunst en muziek verenigen tot een eenheidskunst. De
Pléiadee heeft als hoofddoel de juiste weergave van de versmaat. Net als
311

Zie over de Florentijnse Camerata o.a. Bukofzer 1947: 24-29; Oxford History of Music 1968
(dl.. 4): 151-159 en 822-835; Kristeller/Wiener 1968: 337-381 en Grout 19803: 306-307.
322
Zie Rebling 1950: 132-137 en Spies 1987: 103. Noske publiceerde een artikel over Huygens'' Pathodia (Noske 1982: 51-75).
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voorr de Camerata geldt ook voor de Pléiade de Griekse dichtkunst als
model.. Het streven van Ronsard en de zijnen dichtkunst en muziek te
verenigenn leidt in 1570 tot de oprichting van de 'Académie de Poésie et
Musique'' door Jean-Antoine de Baïf (1532-1589), een lid van de Pléiade.
Dee Baïf experimenteert met het Griekse kwantitatieve met r u mm in zijn moedertaal. Het Frans kent, anders dan het Griekse duuraccent,, een nadruksaccent. De Baïf tracht het Griekse duuraccent over
tee dragen op zijn Franse verzen ('vers mesurés'). Zijn vriend, Jacques
Mauduitt (1557-1627), componeert hierbij de muziek ('musique mesurée').. De muzikale maat is gebonden aan de poëtische maat: hele
notenn voor als lang beschouwde syllaben en halve noten voor als kort
beschouwdee syllaben. Een andere componist uit deze kring, Claude Ie
Jeunee
, schrijft ook 'musique mesurée' bij strofische
Fransee verzen in een klassiek metrum. Deze verzen, dikwijls met refrein,frein, worden meestal uitgevoerd door een solostem met luitbegeleiding.. Zo ontwikkelt zich de 'vaudeville' ofwel 'air de cour', zoals deze
verzenn vanaf
0 worden genoemd. 33 Spies noemt deze Franse ontwikkelingg richtinggevend voor de Nederlandse. Met name in liederen
vann Hooft ziet zij een duidelijke relatie tot de 'air de cour-traditie'
(Spiess 1987: 96-99).
Neubauerr wijst erop, dat de Académie van De Baïf een belangrijkee rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het Franse recitatief:
vann de 'vers mesurés' tot de monodie en daarmee tot het recitatief betekentt immers maar een kleine stap (Neubauer 1986: 28). Volgens
Ungerr hebben De Baïf en de zijnen die stap niet gezet, omdat zij als
hoofddoell hebben de juiste weergave van de versmaat (Unger 19823:
130-131). .
Inn het zeventiende- en achttiende-eeuwse Franse recitatief,
datt nogal afwijkt van het Italiaanse, blijft de versmaat bepalend voor
hett muzikale ritme. Het Franse recitatief heeft een lyrisch karakter,
waardoorr het zich niet zo duidelijk onderscheidt van de aria. Het Italiaansee recitatief is daarentegen dramatisch van aard en contrasteert
juistt scherp met de aria. De tegenstelling tussen beide recitatieven
vormtt een belangrijk thema niet alleen in Franse, maar ook in Engelse,, Duitse en in de door mij getraceerde drie Nederlandse muziekesthetischee verhandelingen.
Aanleidingg voor deze internationale reflectie zijn geruchtmakendee uitspraken van Rousseau in zijn Lettre sur la Musique Frangoise van
333

Zie over de Pléiade, de 'Académie' en de 'vers mesurés' o.a. Musique et Poésie 1954: 105114,, 185-199 en 211-223; Oxford History of Musk 1968 (dl. 4): 29-31, 446-447, 805-806 en Grout
19803:: 244-245.
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novemberr 1753. Hierin verklaart hij zich tot tegenstander van het
Fransee recitatief onder meer vanwege het gebrek aan muzikaliteit van
dee Franse taal. Omdat deze uitspraken Nederlandse schrijvers inspireerdenn tot beschouwingen over de muzikaliteit van de Nederlandse
taal,, ga ik nader in op het onderscheid tussen het Franse en Italiaanse
recitatieff en op de Lettre van Rousseau.
Dee zeventiende- en achttiende-eeuwse Italiaanse opera kent twee
typenn recitatieven: het 'recitativo secco' en het 'recitativo accompagnato',, ook wel 'recitativo obbligato' of 'stromentato' genoemd. Het 'recitativoo secco' dient voor lange monologen en dialogen. De solovoordrachtt van de tekst wordt begeleid door slechts enkele 'droge' ('secco')
akkoordenn te spelen op een clavecimbel, ondersteund door een basinstrument.. Een orkest begeleidt daarentegen het 'recitativo accompagnato'' dat het meest geschikt wordt geacht voor sterk dramatische situaties.. Het orkest begeleidt de zanger niet alleen, maar zet ook de snelle
veranderingenn van emoties in de dialoog instrumentaal kracht bij. Karakteristiekee voorbeelden van beide soorten recitatieven zijn onder anderee te beluisteren in de Matthaus Passion van J.S. Bach (1685-1750).
Dee eerste belangrijke Franse operacomponist, Jean-Baptiste
Lullyy (1632-1687), heeft het karakter van het Franse recitatief bepaald.
Hett snelle 'recitativo secco' noch het 'recitativo accompagnato' vindt
hijj geschikt voor de ritmes en accenten van de Franse taal. Lully lost
ditt probleem op door in zijn opera's de declamatiestijl die men in het
Fransee theater gebruikt zo dicht mogelijk te benaderen. Hij laat niets
overr aan de zangers, maar noteert in zijn recitatief ieder detail. De muziekk volgt de verandering van dramatische stembuigingen in de tekst.
Hett recitatief van Lully klinkt melodieuzer dan de Italiaanse recitatievenn en de lijn is meer bepaald door de harmonische beweging (Grout
19803:: 345-348).
Eenn van de beroemdste recitatieve scènes van Lully is het eerstee deel van de monoloog in zijn Armide (1686). Het gaat om de tweede
akte,, vijfde scène, waarin Armide met een mes tegenover de in de boeienn geslagen, slapende Renaud staat. Haar plotselinge verliefdheid op
hemm weerhoudt haar ervan het mes in zijn borst te steken. Armide
zingtt in een polymetrisch ritme, dat wil zeggen in een combinatie van
matenn van vier en van drie teleenheden. Dit wisselend ritme moet de
wisselendee emoties uitdrukken. In tegenstelling tot de Italiaanse recitatievenn is de vocale lijn niet alleen gevormd door muzikale overwegingenn maar ook door de spreektaalintonatie.
Inn 1753, dus zevenenzestig jaar na de eerste uitvoering van de
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Armide,Armide, bekritiseert Rousseau dit beroemde recitatiefin zijn Lettre sur
lala Musique Francoise:
jee dis que si on 1'envisage comme du chant, on n'y trouve
nii mesure, ni caractère, ni melodie: si 1'on veut que ce soit
duu récitatif, on n'y trouve ni naturel ni expression; [...]
(Rousseauu 1776 (dl. 1): 202).
Rousseauss liefde voor het recitatief - waarin zingen en spreken verenigdd zijn - vloeit voort uit zijn opvatting dat muziek en taal oorspronkelijk,, zoals bij de Grieken, een eenheid hebben gevormd. 'Les
Grecss pouvoient chanter en parlant', schrijft hij in zijn Dictionnaire de
MusiqueMusique van 1767 (Rousseau 1781 (dl. 2): 146).
Overigenss blijkt uit zijn Lettre dat Rousseau niet alleen kritiek
heeftt op het beroemde recitatief in de Armide, maar op alle Franse recitatievenn en zelfs op alle Franse muziek. Hij schrijft:
qu'ill n'y a ni mesure, ni melodie dans la musique Francoise,, parce que la langue n'en est pas susceptible; que Ie
chantt Francois n'est qu'un aboiement continuel, insupportablee a toute oreille non prévenue; que l'harmonie en
estt brute, sans expression, & sentant uniquement son
remplissagee d'écolier; que les airs Francois ne sont point
dess airs; que Ie récitatif Francois n'est point du récitatif.
D'oüü je conclus que les Francois n'ont point de musique &
n'entt peuvent avoir; ou que si jamais ils en ont une, ce
seraa tant pis pour eux (Rousseau 1776 (dl. 1): 203).
Kortom,, Rousseau vindt de Franse taal, in tegenstelling tot de Italiaanse,, geen muzikale taal. Het experiment met het Griekse kwantitatieve
m e t r u mm in het Frans is mislukt. Evenals de meeste achttiende-eeuwse
musicii en muziekesthetici ziet ook Rousseau wel in, dat een muzikale
imitatiee van spreektaalintonatie tot de onmogelijkheden behoort. De
melodiee in de muziek wordt uiteraard door de toonhoogte bepaald,
maarr komt slechts vaag met de intonatie bij taalgebruik overeen. Immers,, in feite bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de intonatielijnn van een gesproken zin met zijn golvende, snel wisselende toonhoogtess en een muziekmelodie met vaste toonhoogtes en vaste
intervallen.. Poëzie kan niet wedijveren met muziek in gevarieerdheid,
helderheidd en patronen van zuivere klanken (zie ook Wellek & Warren
1974 3 :: 225-226).
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Muzikale retorica

Dee muzikale nabootsing van spreektaalintonatie wijst, evenals het gebruikk van toonschildering, op een retorische benadering van de muziek.. Men behandelt muziek als een taal. Caccini schrijft in zijn voorredee bij Le nuove musiche (1602), dat muziek voor hem is wat ze voor
Platoo was: allereerst taal, dan ritme en dan pas toon (Strunk: 1950:
378).. In de zeventiende en achttiende eeuw blijkt de toepassing van de
retoricaa op de muziek wijd verbreid.
All in de Oudheid legt Quintilianus
) een verband tussenn muziek en retorica. De herontdekking in 1416 van zijn 'school
voorr retorica', de twaalf boeken Institutiones oratoriae, leidt tot een hernieuwdee belangstelling voor retorica en voor de relatie tussen muziek
enn retorica. Vanaf 1500 refereren muziektheoretici in toenemende
matee aan begrippen uit de retorica. Tussen 1600 en 1800 zien musicologenn en musici muziek in de eerste plaats als een retorische kunstvorm,, namelijk als een taal die kan overtuigen en die mensen in een
bepaaldee gemoedstoestand kan brengen. Daardoor krijgen de regels
vann de retorica een grote betekenis voor de muziek.
Inn 1599 publiceert Joachim Burmeister (1566-1629), cantor en
leraarr aan de Latijnse school in Rostock, het eerste betrekkelijk volledigee systeem van een muzikale retorica: Hypomnematum musicae poeticae.cae. Bijna twee eeuwen later, in 1788, geeft de bekende Bachbiograaf
J.N.. Forkel een muzikale retorica in de inleiding bij het eerste deel van
zijnn Allgemeine Geschichte der Musïk. Uit een vergelijking van beide werkenn trekt Unger de conclusie dat Forkels retorica tweehonderd jaar traditiee weerspiegelt: Forkel geeft precies dezelfde standpunten over muziekk als Burmeister (Unger 19823: 34-35). Burmeister, Forkel en andere
zeventiende-- en achttiende-eeuwse Duitse theoretici leggen in hun
werkenn vast wat in de praktijk allang gebeurt.
Componistenn behandelen een muziekstuk als een redevoering,, een klankrede. Daarom passen zij de vijf traditionele werkfasen
vann een redevoering - inventio, dispositio, decoratio of elocutio, m e
moriaa en actio of pronuntiatio - toe op hun compositie. De componistenn van vocale muziek vinden hun stof (inventio) in de tekst. Zij stellen
zichh immers als doel de inhoud van de tekst muzikaal uit te beelden.
Dee woordverklarende figuren van de toonschildering (hypotyposis)
horenn bij de inventio. Als belangrijkste noem ik de anabasis of de stijgendee figuur, de catabasis of dalende figuur en de kyklosis ofwel de figuurr waarbij je ter plaatse blijft. Zeventiende en achttiende-eeuwse
componistenn drukken de betekenis van een tekst vaak uit door alleen
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maarr stijgende en dalende melodische lijnen.
Niett alleen alles wat een stijging of hoogte impliceert, drukkenn zij uit door de anabasis, maar ook alles wat duidt op verhevenheid.. Als bijvoorbeeld een mens spreekt tot God of een onderdaan
spreektt tot een vorst, gebruiken zij de anabasisfïguur. Voor de omgekeerdee situatie - God spreekt tot de mens of een vorst tot zijn onderdaann - dient de catabasisfiguur. Alles wat te maken heeft met ronddraaien,, met ter plaatse blijven, zoals dwalen, zwijgen en stilstaan,
drukkenn zij uit door de kyklosis. Zij gebruiken dan trillers of snelle notenwaardenn die een cirkel uitbeelden of zij houden een noot aan. Ook
getalsbegrippenn drukken zij heel nauwkeurig uit. Zo vormt de overgangg van driestemmigheid naar unisono de muzikale uitbeelding van
dee H. Drieëenheid.
Volgenss Mattheson kunnen de loei topici ofwel de bronnen
voorr inventio in de retorica ook hulp bieden aan de componist.
Matthesonn verdedigt in Der voUkommene Capellmeister de componist die
zichh daarvan bedient: wie geen loei topici nodig heeft, mag anderen
niett verbieden ze te gebruiken (Mattheson 19692: 123). Vervolgens
geeftt hij een lijst van loei topici die hij toepast op de muziek.
Ikk licht Matthesons werkwijze toe met als voorbeeld de 'locus
causaee materialis'. In de retorica betekent dit: waaruit de zaak bestaat
off waarop deze gebaseerd is. Mattheson verdeelt deze locus in drieën:
'woraus,, worin, und womit, (Ex qua, in qua & circa quam)' (idem: 128129).. De klankopbouw vormt voor Mattheson de 'causa materialis ex
qua'.. Als voorbeeld geeft hij onder andere het gebruik van dissonanten
bijj de uitbeelding van iets gruwelijks. Bij de 'causa materialis in qua'
denktt hij aan de tekst die, of het affect dat, de componist uitbeeldt. De
'causaa materialis circa quam' bestaat voor hem onder andere uit de
stemmenn van de zangers en uit de instrumenten.
Ookk voor een handreiking bij de dispositie de tweede retorischee fase, kan de componist terecht in Matthesons Capellmeister die een
volledigee toepassing geeft van de indeling van een redevoering op de
muziekk (idem: 235-242). Mattheson vindt duidelijkheid van belang in
eenn kunstwerk. Een heldere geleding bevordert die duidelijkheid.
Daaromm adviseert hij de structuur van een goede redevoering toe te
passenn op een compositie. Dat houdt in, dat een compositie uit zes
delenn moet bestaan: exordium, narratio, propositio, confutatio, confirmatioo en peroratio.
Matthesonn noemt het exordium de 'Eingang und Anfang
einerr Melodie'. Hierin bereidt de componist de luisteraars voor door
hett doel en de opzet van het muziekstuk te tonen. In de narratio geeft
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dee componist de aard van de voordracht. De narratio volgt onmiddellijkk op het exordium en begint bij de entree van de belangrijkste zangoff concertstem. Unger interpreteert 'concertstem' als instrument. Dat
impliceert,, dat deze retorische indeling niet alleen geldt voor vocale
maarr ook voor instrumentale muziek. De propositio is de eigenlijke
voordrachtt van de klankrede:
Solcherr Vörtrag hat seine Stelle gleich nach dem ersten
Absatzz in der Melodie, wenn nehmlich der Basz gleichsam
dass Wort fiihret, und die Sache selbst so kurz als einfach
vorleget.. Darauf hebt denn die Sing-Stimme ihre propositionemm variatam an, vereiniget sich mit dem Fundament,
undd erfüillet den zusammengesetzten Vörtrag (idem: 236).
Inn de confutatio, 'eine Auflösung der Einwürffe', worden alle dissonantenn opgelost, zoals in een redevoering alle tegenwerpingen wordenn weerlegd. Volgens Mattheson 'trifft man dieses Stuck der Einrichtungg in den Melodien nicht so viel, als die andern an; da es doch
wahrlichh eines der schönsten ist' (idem: 236). Na de confutatio volgt de
conflrmatio,, de bekrachtiging van de voordracht. Mattheson adviseert
dezee in de melodie aan te brengen als duidelijke herhalingen,
worunterr aber die gewöhnlichen Reprisen nicht zu verstenenn sind. Die mehrmahlige mit allerhand artigen Veranderungenn gezierte Einführung gewisser angenehmer
Stimm-Fallee ist es, was wir hier meinen [...] (ibidem).
Dee peroratio ofwel het naspel definieert Mattheson als 'Ausgang oder
Beschluszz unsrer Klang-Rede'. Het slot van de klankrede moet volgens
hemm niet alleen te herkennen zijn aan de loop van de melodie. Hij
vindtt dat de peroratio 'eine besonders nachdrückliche Bewegung verursachenn musz'. Die kan de componist bijvoorbeeld bereiken door een
versterktee instrumentale begeleiding van de zangstem. Hij wijst erop
datt aria's meestal eindigen met dezelfde loopjes en klanken als waarmeee ze beginnen (ibidem).
Inn de derde fase van het retorisch proces, de decoratio of elocutio,, gaat het om het gebruik van muzikale figuren. Terwijl de inventioo het thema levert en de dispositio de structuur, komt het in de decoratiofasee aan op de uitwerking van het thema en de gedetailleerde
invullingg van de structuur. Daarbij spelen de muzikale stijlfiguren een
centralee rol. Evenals een redenaar moet een componist zijn toehoorderss kunnen boeien en overtuigen. Dit doel bereikt hij met behulp van
muzikalee stijlfiguren.
Zoalss de taal talloze stijlfiguren kent, zo zijn in zeventiendeenn achttiende-eeuwse muziektheoretische geschriften talloze muzika-
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Iee stijlfiguren overgeleverd. Met Neubauer meen ik, dat het grote aantall muzikaal-retorische figuren, hun uiteenlopende en vaak inconsistentee toepassing op de muziek en het verschillend classificeren door
theoreticii een overzicht onmogelijk maakt (Neubauer 1986: 34).
Dee grootste categorie, de hypotyposis, waaronder anabasis,
catabasiss en kyklosis, doet ook dienst als bron van inventio. Inventio
enn decoratio liggen zo dicht bij elkaar, dat de onderscheiding in vijf
werkfasen,, in compositiehandleidingen overgenomen uit de retorica,
voorr de compositiepraktijk enigszins kunstmatig aandoet.
Eenn andere categorie bevat muzikale figuren voor de nabootsingg van spreektaalintonatie. Zo luidt de algemene richtlijn voor een
interrogatioo of vraag deze uit te drukken door een stijgende secunde
off sext, gevolgd door een rust. Mattheson maakt echter onderscheid
tussenn eigenlijke en verbloemde vragen. Hij noemt 'twijfel' het kenmerkk van de eigenlijke vraag. Verbloemde vragen kunnen volgens hem
ookk 'ohne Erhebung der Stimme' worden uitgedrukt (Mattheson
19692:192-193).. Voor de exclamatio of uitroep kan zijns inziens evenminn worden volstaan met een algemene richtlijn. In ieder geval moet
onderscheidd worden gemaakt tussen vrolijke en smartelijke uitroepen
(idem:: 193-194). In Duitse barokmuziek wordt een vrolijke uitroep
vaakk uitgedrukt door een consonante sprong, bijvoorbeeld een reine
kwart,, terwijl voor een smartelijke uitroep meestal een dissonante
sprongg wordt gebruikt, zoals een kleine septime of kleine sext. Zo
kiestt Bach voor een sprong van een kleine sext in de Matthaus Passion in
dee aria 'Erbarme dich' bij de thema-inzet van viool en alt.
Alss laatste voorbeeld van de muzikale figuren voor de nabootsingg van spreektaalintonatie noem ik de parenthesis ofwel het iets terzijdee zeggen. Mattheson eist dat dergelijke plaatsen, die in een redevoeringg met een zachte, lage stem worden gezegd, ook door componistenn in acht worden genomen:
Solltee solches gesungen werden, so müste wol der Gesang
soo weit herunter treten, als etwa aus der Mitte des Soprans
inn die Mitte des Alts, wenigstens eine Quart oder Quint,
alss wenns eine andre Stimme ware (idem: 194).
Alss belangrijke categorie muzikale stijlfiguren noem ik ten slotte de
groepp figuren die affecten uitdrukt. Natuurlijk drukken de figuren
voorr de nabootsing van spreektaalintonatie ook emoties uit en kan ik
vann alle muzikaal-retorische figuren zeggen dat ze de inwerking van
dee muziek op de luisteraar versterken. Maar de de categorie affectgeladen
figurenfiguren vormt de eigenlijke 'taal der affecten'. Deze figuren drukken
sterkee gemoedsbewegingen uit en dienen voor de uitbeelding van
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hartstochten.. Zij prikkelen verstand, verbeeldingskracht en gevoelens.
Voorr teksten van een droevige strekking maken componisten bijvoorbeeldd vaak gebruik van de passus en saltus duriusculus. Bij de passus
duriusculus,, ofwel 'harde stap', gaat het om de overmatige secunde en
omm de chromatische kleine secunde. Bij de saltus duriusculus of
'hardee sprong' gaat het om grote dissonante intervallen, zoals de overmatigee kwart, de verminderde kwint en de verminderde en overmatigee septime.34
Matthesonn benadrukt dat het bij het gebruik van muzikale
figuren n
mehrr auf die Geschicklichkeit und das gesunde Urtheil
einess Sangers oder Spieiers, als auf die eigentliche Vörschrifftt des melodischen Setzers ankömmt (idem: 242).
Hijj wijst op het gevaar van misbruik:
Diee erzwungene und allzu offt wiederholte Abweichungenn mit den übelstimmenden Intervallen, samt der ungebührlichenn Freiheit, [...], bringen endlich eine aufrichtigee Hottentotten-Music zu Marckte (idem: 243).
Dee vierde fase van het retorisch proces, de memoria, vormt de voorbereidingg voor de uitvoering. Redevoering of klankrede zijn voltooid. In
dede klassieke retorica dient de redenaar zijn rede dan uit het hoofd te
leren.. Of musici hun compositie vóór de uitvoering ook uit het hoofd
leerden,, is niet bekend. Erg waarschijnlijk lijkt dat niet, gezien de
drukkee muziekpraktijk in de zeventiende en achttiende eeuw met
voortdurendd nieuw repertoire.
Overr de laatste fase, de actio of pronuntiatio, verschijnen
rondd het midden van de achttiende eeuw verschillende handleidingen.. Ik noem als bekendste: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu
spielenspielen (1752) van JJ. Quantz, Versuch über die wdhre Art das Clavier zu sp
lenlen (1753) van C.Ph.E. Bach en Versuch einer gründlichen Violinschule (1756)
vann Leopold Mozart. De handleidingen van Quantz en Mozart zijn ook
inn het Nederlands vertaald.35
Watt de componist heeft willen uitdrukken, moet uit de voordrachtt blijken. Tot het moment van uitvoeren blijft de muziek dood.
Eenn goede voordracht wekt de muziek tot leven, dus de uitvoerend
kunstenaarr heeft een grote verantwoordelijkheid. De schrijvers van ge344

Zie voor een uitvoerige uiteenzetting over de muzikaal-retorische figuren Unger 19823:
62-988 en Van Dijk 1981: 83-137.

355

Lustig heeft de handleiding van Quantz in het Nederlands vertaald (Quantz 1754). Zie
Scheurleerr 1883:113-121 en idem 1909: 345-359 over de Nederlandse vertaling van Mozart
(1766). .
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noemdee werken over de muzikale voordracht baseren zich weliswaar
opp de retorica, maar richten zich vooral op de muzikale praktijk. Hun
handleidingenn stimuleren de uitvoerend kunstenaar zeker niet in de
eerstee plaats de muzikale retorica te bestuderen. Als belangrijkste
richtlijnn geldt namelijk, dat de musicus vanuit zijn hart, dus met gevoel,, moet spelen: 'Aus der Seele musz man spielen, und nicht wie ein
abgerichteterr Vogel' (Bach 1957:119). Aan het einde van de achttiende
eeuww neemt de belangstelling voor de muzikale retorica dan ook geleidelijkk af (zie 2.1.6).
2.1.55

Muzikale nabootsing van affecten

Hoewell in de zeventiende en meer nog in de achttiende eeuw opvattingenn over affecten en muzikale retorica op elkaar inwerken, moeten
-- zo schrijft Neubauer - theorieën over affecten en over muzikale retoricaa duidelijk van elkaar worden onderscheiden (Neubauer 1986: 4243).. In de muzikale retorica vormt de relatie tussen muziek en taal namelijkk een 'conditio sine qua non', terwijl deze relatie in theorieën
overr affecten slechts een marginale rol speelt.
Dee muzikale nabootsing en uitdrukking van affecten gaat
eerderr terug op Aristoteles dan op Plato. Laatstgenoemde wil muziek
ondergeschiktt maken aan taal, terwijl eerstgenoemde zich veel meer
richtt op de affecten dan op de woorden. Voor Aristoteles staat niet de
muzikalee nabootsing maar de muzikale opwekking van emoties centraal.. In tegenstelling tot Plato moedigt hij het gebruik van instrumentalee muziek aan.
Theorieënn over affecten blijven, zowel in de zeventiende als in
dee achttiende eeuw, vaag, zodat ze nooit een doctrine zijn geworden.
Dee muzikale retorica biedt daarentegen een heel arsenaal van nauwkeurigee richtlijnen. De verschuiving van esthetische normen aan het
eindee van de achttiende eeuw betekent echter de doodsteek voor die
nauwkeurigee retorische richtlijnen en daarmee voor de toonschilderingg en voor de muzikale nabootsing van spreektaalintonatie. De muzikalee nabootsing en opwekking van affecten kan evenwel aan de
nieuwee normen worden aangepast.36

366

Zie over muziek en affecten in de zeventiende en achttiende eeuw Van Dijk 1981: 38-50,
Ungerr 19823: 99-112 en Neubauer 1986: 42-59.
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MuzikaleMuzikale affecten in de zeventiende eeuw

Hett begrip 'affect' betekent gemoedstoestand. Volgens zeventiendeeeuwsee theorieën over affecten zweven in de kosmos levensgeesten om
onss heen: de 'spiritus animales'. Deze werken in op de sappen van de
ingewanden,, die daardoor toenemen en naar de hersenen stijgen. Dat
veroorzaaktt een bepaalde gemoedstoestand. Als bijvoorbeeld de
levensgeestt van de verontwaardiging op ons inwerkt, produceert ons
lichaamm gal, waardoor we woede in ons voelen opstijgen. De mate
waarinn deze levensgeesten inwerken op de mens hangt af van zijn temperament.. Dat temperament is het resultaat van de wijze waarop de
lichaamsvochten,, de humores, gemengd zijn. Dat kan per mens verschillen.. Bovendien kan het temperament per dag, per seizoen en per
leeftijdd wisselen.
Dee humorale leer gaat terug tot Empedocles (490-430 v. Christus).. Volgens hem bestaat zowel de wereld als de mens uit vier elementen:: aarde, lucht, vuur en water. Hippocrates en Galenus benoemen de
correlatiee tussen deze vier elementen en de lichaamsvochten: de
koudee droge aarde correspondeert met de zwarte gal, de warme vochtigee lucht met het bloed, het warme droge vuur correspondeert met
dede gele gal en het koude vochtige water met het slijm. In ieder mens
domineertt een van deze lichaamsvochten. Zo ontstaan vier verschillendee temperamenten: het sanguinisch type dat snel en oppervlakkig
reageertt op de levensgeesten, het melancholisch type dat langzaam en
intenss reageert, het cholerisch type dat tot heftige en korte reacties
komtt op de prikkels van de levensgeesten en het flegmatisch type dat
daaropp traag en oppervlakkig reageert.
Levensgeestenn kunnen onder andere door muziek in bewe
gingg worden gezet. Tonen en samenklanken veroorzaken namelijk trillingenn die de gemoedstoestand beïnvloeden. Hoe sterker een samenklankk dissoneert, hoe gecompliceerder de trillingsverhouding, hoe
hevigerr de beweging van de levensgeesten en hoe heviger de gemoedsbeweging.. Behalve met samenklanken kan de componist affecten oproepenn met intervallen, met toonsoort, met tempo en ritme. Ook met
dede aanwijzingen voor de voordracht doelt de componist op de uitdrukkingg van een affect.
Inn zeventiende-eeuwse muziek gaat het om conventionele affecten.. Barokcomponisten drukken met behulp van muzikale figuren
(dee decoratio in de muzikale retorica) deze affecten uit. Van muzikale
zelfexpressiee is dus geen sprake. De affecten worden in categorieën ingedeeld.. Deze indeling van reeksen opgesomde affecten of hartstoch-
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tenn doet denken aan de woordtabellen van zeventiende-eeuwse Duitse
theoreticii die dienst doen bij toonschildering en inventio. De rubriek
'verbaa affectuum', die in al deze tabellen voorkomt, is in feite een opsommingg van hartstochten.
Evenalss de rubricering van woorden in de tabellen verschilt
ookk de indeling van de hartstochten per theoreticus. Athanasius Kircherr (1601-1680) onderscheidt bijvoorbeeld in zijn Musurgia Universalis
(1650)) 'tres affectus generales [...], primus est laetitia [...]. Secundus remissioniss affectus [...]. Tertius est misericordiae affectus, [...]' (Kircher
16500 (dl. 2): 142). Volgens Kircher ontspruiten uit deze drie algemene
gemoedsaandoeningenn alle overige aandoeningen als uit een wortel.
Uitt 'laetitia' of vreugde komen gevoelens van liefde voort en
opwellingenn van grootmoedigheid en verlangen, affecten die h u n oorsprongg vinden in het bloed. Maar als de vreugde ongebreideld en onbeheerstt is, brengt zij juist cholerische aandoeningen teweeg: woede,
haat,, verontwaardiging, wraak en razernij. Deze vinden in de gal h u n
oorsprong.. De tweede algemene gemoedsaandoening noemt Kircher
diee van ontspanning. Deze gemoedsaandoening schept behagen in
eenn langzame zielsbeweging. Zij brengt gevoelens van vroomheid
voort,, van liefde tot God, van standvastigheid, nederigheid, gestrengheid,, kuisheid, godvrezendheid en verachting van aardse zaken. Deze
tweedee algemene gemoedsaandoening brengt de ziel tot liefde voor
hett hemelse. Barmhartigheid noemt Kircher als derde algemene gemoedsaandoening.. Hieronder vallen alle affecten die voortkomen uit
hett slijm en de zwarte gal, zoals emoties van droefheid, rouw, medelijdenn en neerslachtigheid.
Anderss dan Kircher, en eenjaar eerder, komt René Descartes
(1596-1650)(1596-1650) in Les Passions de l'Ame (1649) tot een indeling in zes oerhartstochtenn met vijfendertig combinaties:
Maiss Ie nombre de celles qui sont simples & primitives
n'estt pas fort grand. Car en faisant une revenue sur toutes
celless que j'ay denombrées, on peut aysement remarquer
qu'ill n'y en a que six qui soient telles, a scavoir lAdmiration,, 1'Amour, la Haine, Ie Desir, la Ioye, & la Tristesse: Et
quee toutes les autres sont composées de quelques unes de
cess six, ou bien en sont des especes (Descartes 1649: 94).
Neubauerr noemt Descartes een sleutelfiguur in de geschiedenis van de
affecttheorie,, omdat hij in Les Passions de l'Ame de hartstochten verdedigt.. Toen Descartes dit werk publiceerde, vond men hartstochten namelijkk gevaarlijk vanwege de inferieure gevoelens die ze kunnen losmakenn in de mens. Tot diep in de achttiende eeuw blijft het een vraag
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welkk standpunt men moet innemen ten opzichte van hartstochten.
Velee zeventiende- en achttiende-eeuwers leek het daarom beter de
hartstochtenn te onderdrukken. Ook Lustig snijdt in 'de Muzikaale
Digtkunde'' deze kwestie aan. Zoals ik zal laten zien (4.5.2), rechtvaardigtt ook hij de hartstochten (Lustig 1756: 443-444). Waarschijnlijk
heeftt hij Descartes' verhandeling over de hartstochten gekend. Sinds
16599 bestaat daarvan immers al een Nederlandse vertaling van J.H.
Glazemaker. .
Descartess ziet hartstochten als gewaarwordingen of vormen
vann kennis in ons. Hartstochten kunnen de ziel stimuleren die acties
tee ontwikkelen die het lichaam op peil houden en vervolmaken. Hartstochtenn kunnen het lichaam dus helpen zichzelf onder controle te
houden.. Daarom mogen wij hartstochten niet associëren met zondige
sensualiteitt en niet onderdrukken. Wij moeten ze daarentegen juist
beschaven.. In zijn Nederlandse vertaling schrijft Glazemaker:
Maarr nu wy hen alle kennen, hebben wy veel minder oorzaakk van hen te vrezen, dan wy te voren hadden. Want wy
zienn dat zy alle van hun natuur goet zyn, en dat wy niets
hebbenn te schuwen, dan hun quaat gebruik, of overmaat;
tegenn 't welk de hulpmiddelen, die ik verklaart heb, genoechh zouden konnen wezen, zo yder zijn naerstigheit
deêê in hen wel te gebruiken (Descartes 1659: 97-98).
Descartess heeft met Les Passions de VAme een standaardwerk over de
hartstochtenn gepubliceerd voor zeventiende- en achttiende-eeuwse
muziektheoretici,, die de uitdrukking van hartstochten centraal stellenn in de muziek (Neubauer 1986: 49-50).
MuzikaleMuzikale affecten in de achttiende eeuw

Dee aanval van Mattheson op de zeventiende-eeuwse mathematische
traditiee in zijn 'Orchestretrilogie' luidt in het tweede decennium van
dee achttiende eeuw een nieuwe fase in van de affectenleer. Voor
Mattheson,, die geldt als een belangrijke achttiende-eeuwse vertegenwoordigerr van deze leer, ligt de affectieve betekenis van de muziek
namelijkk niet - zoals voor de meeste, mathematisch-georiënteerde
zeventiende-eeuwsee theoretici - in de harmonie maar in de melodie.
Datt hangt samen met zijn mimetische en retorische benadering van
muziek,, die uitgaat van de nabootsing der natuur en de relatie tussen
muziekk en taal.
Matthesonn benadrukt het belang van een nauwkeurige nabootsingg van de affecten. Hij geeft hiervoor echter slechts vage richtlij-
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nen.. Als verontschuldiging voor zijn schaarse voorlichting voert hij
aan,, dat geen boek de onpeilbare zee van affecten kan doorgronden,
soo dasz, wie viel Mühe man sich auch nehmen mögte,
etwass vollstandiges hierüber auszufertigen, doch nur das
wenigstee zu Buche gebracht, unendlich viel aber ungesagt
bleiben,, und der eignen natürlichen Empfïndung eines
iedenn anheimgestellet werden dürffte (Mattheson 19692:
19). .
Dezee vaagheid kenmerkt alle achttiende-eeuwse affecttheorieën. Hoewell ze allemaal als uitgangspunt hebben, dat muziek als belangrijkste
taakk heeft affecten na te bootsen en op te wekken, zullen ze de componistt weinig houvast hebben geboden bij de uitvoering van deze taak.
Uiteindelijkk laten de theoretici de componist immers, zoals blijkt uit
bovenstaandd citaat van Mattheson, op eigen kompas varen.
Elkee theoreticus geeft wel richtlijnen voor de uitdrukking
vann affecten, maar blijft daarin zo algemeen, dat deze polyinterpretabell zijn. Bovendien is er geen eensgezindheid in de toekenning van
emotionelee waarden aan muzikale middelen als toonsoort, intervallen,, metrum en ritme, waarmee affecten kunnen worden uitgedrukt.
Hett associëren van toonsoorten met affecten gebeurt bijvoorbeeld zeer
onsystematisch.. In feite worden alle toonsoorten geschikt bevonden
omm vele en zelfs tegengestelde affecten uit te drukken. Datzelfde geldt
voorr het toekennen van affecten aan intervallen. Eensgezind is men
echterr wel over het affect van de kleine en grote terts: algemeen wordt
dee kleine terts droevig en week geacht en de grote vrolijk en stoer. Ook
hett ritme verbindt men met tegengestelde affecten. Zo adviseren theoreticii een snel ritme voor zowel de muzikale uitdrukking van woede
enn opwinding als voor die van geluk en vrolijkheid en een langzaam
ritmee associëren zij niet alleen met droefheid maar bijvoorbeeld ook
mett verlangen en liefde. Een tekst moet de betekenis specificeren.
Kortom,, tot een eenduidige achttiende-eeuwse affectentheorie is het
niett gekomen, ondanks pogingen daartoe.
Eenn representatief beeld van deze pogingen tot theorievormingg ontstaat, als ik opvattingen van Mattheson, Krause (1719-1770)
enn Sulzer over de muzikale uitdrukking van affecten vergelijk. Ik b e
strijkk daarmee namelijk ongeveer de hele achttiende eeuw, want Matthesonn schrijft over muziek en affecten in de eerste helft, Krause rond
hett midden en Sulzer in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Bovendienn behoren deze drie schrijvers tot de theoretici over affecten die
inn de achttiende eeuw de toon aangeven. Verder verdiept deze vergelijkingg het inzicht in de opvattingen van Lustig, Van Alphen en Robbers,
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omdatt hun affectenleer sterke sporen blijkt te dragen van Mattheson
en/off Krause en Sulzer (zie 4.5).
Evenalss de Hamburgse musicus en muziektheoreticus Mattheson en
dee Berlijnse advocaat en musicus Krause noemt de uit Zwitserland afkomstigee filosoof, pedagoog en kunstkenner Sulzer muziek de kunst
bijj uitstek voor het nabootsen en opwekken van hartstochten. Hij motiveertt dit standpunt uitvoerig en op dezelfde wijze als Mattheson en
Krausee enige decennia eerder deden 37 :
Diee Natur hat eine ganz unmittelbare Verbindung zwischenn dem Gehör und dem Herzen gestiftet; jede Leidenschaftt kündiget sich durch eigene Tone an, und eben
diesee Töne erweken in dem Herzen dessen, der sie vernihmt,, die leidenschaftliche Empfindung, aus welcher sie
entstandenn sind. [...] Das Gehör ist also weit der tauglichstee Sinn, Leidenschaft zu erweken. [...] Diese Unterschied
kommtt ohne Zweifel daher, dasz die Materie, wodurch die
Nervenn des Gehörs ihr Spiel bekommen, nimlich die Luft,
garr sehr viel gröber und körperlicher ist, als das atherischee Element des Lichts, das auf das Auge würkt. Daher
könnenn die Nerven des Gehörs, wegen der Gewalt der Stösze,, die sie bekommen, ihre Würkung auf das ganze Systemm aller Nerven verbreiten, welches bey dem Gesichte
nichtt angeht. Und so laszt sich begreifen, wie man durch
Tönee gewaltige Kraft auf den ganzen Körper, und folglich
auchh auf die Seele ausüben könne (Sulzer 1774: 781).
Omdatt zij alledrie geloven in de grote invloed van de muziek op het
gevoelslevenn van de mens, propageren zij de educatieve functie van de
muziek.. Bij Mattheson lees ik bijvoorbeeld dat muziek zich bij uitstek
leentt voor de regulering van de hartstochten: 'Denn dasz ist die rechte
Eigenschaftt der Music, dasz sie eine Zucht-Lehre vor andern sey' (Matthesonn 19692: 15). Vervolgens lees ik bij Krause, dat muziek de deugdzaamheidd bevordert:
Diee sanften Empfmdungen reizender Töne, machen die
Sittenn feiner, den Verstand biegsamer und das Herz empfindlicher.. Ihre Eindrücke befördern die Fertigkeit, Liebe,
Gütee und Mittleiden zu empfïnden, und geben unsern
Leidenschaftenn die nüzlichste Maszigung, als worinn das
wahree Wesen der Tugend bestehet (Krause 1753: 39).
377

Zie Mattheson 19692:11-13 en Krause 1753: 79.
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Bijj Sulzer t e n slotte vind ik het advies de m u z i e k als m i d d e l te gebruik e nn voor de v o r m i n g v a n het gevoelsleven v a n de m e n s (Sulzer 1774:
785). .

Mett deze gemeenschappelijke uitgangspunten houden de
overeenkomstenn tussen de affectenleer van Mattheson, en die van
Krausee en Sulzer echter op. Hun richtlijnen voor de uitdrukking van
dee diverse hartstochten geven, met alle vaagheid van dien, alleen
maarr verschillen te zien, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt. Matthesonn stelt voor de vreugde uit te drukken 'durch weite und erweitertee Intervalle', omdat wij vreugde ervaren als een 'Ausbreitung unsrerr Lebens-Geister' (Mattheson 1969 2 : 16). Heel anders, hoe vaag ook,
luidtt de richtlijn van Krause. Hij meent dat de vreugde zich het best
laatt uitdrukken 'durch muntere, klare, freye Töne, und mit einer
flieszendenn und etwas geschwinden Composition' (Krause 1753: 92).
Hett verdriet ervaren wij, aldus Mattheson, in tegenstelling tot de
vreugdee als
einee Zusammenziehung solcher subtilen Theile unsers
Leibess [...], dasz sich zu dieser Leidenschafft die engen und
engestenn Klang-Stuffen am füglichsten schicken (Matthesonn 19692:16).
Krausess richtlijn hoeft weliswaar niet in tegenspraak met die van Matthesonn te zijn, maar beoogt toch een heel ander effect:
Derr Ton eines Traurigen ist schwach und bebend, und der
Ausdruckk kurz und langsam. Kommt noch ein Unwille
darzu,, so wechselt die Langsamkeit mit der Geschwindigkeitt ab (Krause 1753: 95).
Alss enige van de drie maakt Krause onderscheid tussen muzikale en
niet-muzikalee hartstochten:
Alless was Furcht und Grauen erwecket, die gar zu heftigenn Leidenschaften des Zorns und der Rache, Zankereyen,
mörderischee Handlungen, Rasereyen, und alles gewaltsamee Wesen ist auch gar nicht musikalisch (Krause 1753:74).
Hijj adviseert deze niet-muzikale hartstochten zo min mogelijk tot onderwerpp van de muzikale dichtkunde te maken. Mattheson ziet daarentegenn juist allerlei muzikale mogelijkheden voor de uitdrukking
vann dergelijke hartstochten:
Wass den Zorn, den Eifer, die Rache, die Wut, den Grimm,
undd alle denselben anverwandte gewaltige Bewegungen
dess Gemüths betrifft, so sind sie wircklich viel geschickterr allerley Erfindungen in der Ton-Kunst an die Hand zu
geben,, als die sanfftmüthigen und angenehmen Leiden-
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schafften,, welche weit feiner behandelt seyn wollen (Matthesonn 19692:18).
Hijj waarschuwt evenwel dat het niet genoeg is,
wennn man bey jenen nur tuchtig hineinrumpelt, groben
Lermm macht und tapffer raset: es will hier nicht blosz mit
vielgeschwantztenn Klang-Zeichen ausgerichtet seyn, wie
mancherr denckt; [...] (ibidem).
Mett deze waarschuwing moet de componist het doen. Over de preciezee werkwijze bij de uitdrukking van dergelijke affecten laat Mattheson
zichh verder niet uit.
Vann Sulzer hoeft de componist helemaal geen richtlijnen,
ookk geen vage, te verwachten:
Ess ware ein sehr vergebliches Unternehmen, wenn man
das,, was hiezu gehöret, in Regeln fassen wollte: wo nicht
dass Gemüth des Künstlers von der Natur die Leichtigkeit
bekommenn hat, sich selbst in jede Leidenschaft zu setzen
undd jeden Charakter anzunehmen, da hilft ihm kein Unterrichtt (Sulzer 1774: 699).
Voorr hem fungeert niet langer het intellect als norm:
err [= der Tonsetzer] musz bedenken, dasz die Musik weder
fürr den Verstand, noch fur die Einbildungskraft, sondern
bloss fur das Herz arbeitet (idem: 739).
Sulzerr distantieert zich dan ook van de conventionele categorieën gestileerdee affecten die theoretici in de zeventiende en in de eerste helft
vann de achttiende eeuw hadden opgesteld:
Wirr wollen sie warnen bey den Empfïndungen, die sie erwekenn wollen, nicht allzu sehr nach einem allgemeinen
Ideall zu arbeiten (Sulzer 1771: 315).
Hijj benadrukt het belang van de individualisering van de emoties en
daaromm vertegenwoordigt hij de laatste fase in de affectenleer:
Derr Künstler trift am gewissesten den Weg zum Herzen,
derr einheimische Gegenstande schildert, und der das
allgemeinee der Empflndung durch Localumstande fühlbarerr und reizender macht (idem: 316).
Kenmerkendd voor deze laatste fase - die zich al rond het midden van
dee achttiende eeuw begint te manifesteren en die doorloopt tot ver in
dee negentiende eeuw - is het belang dat theoretici en musici hechten
aann een waarschijnlijke, dat wil zeggen realistische uitbeelding van de
hartstochten.. Om dit doel te bereiken stellen componisten zichzelf
tweee eisen: zij moeten zorgen voor een voortdurende wisseling van
emotiess en zij moeten de hartstochten die zij willen uitdrukken eerst
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inn zichzelf oproepen. Met de eerste eis, de wisseling van emoties, distantiërenn theoretici en componisten zich van de traditionele opvattingg dat variatie ondergeschikt moet zijn aan de principes van eenheidd en eenvoud, wat impliceert dat in een muziekstuk één hartstocht
moett domineren. Quantz stelt zelfs voor per maat van affect te wisselen.. Hij schrijft, dat de componist
sichh also, so zu sagen, bey jedem Tacte in einen andern Affectt setzen musz, um sich bald traurig, bald lustig, bald
ernsthaft,, u.s.w. stellen zu können; welche Verstellung
beyy der Musik sehr nöthig ist (Quantz 19684:108).
Ookk C.Ph.E. Bach schrijft iets dergelijks: 'Kaum, dasz er einen stillt, so
erregtt er einen andern, folglich wechselt er bestandig mit Leidenschaftenn ab' (Bach 1957:122).
Opp de tweede eis, het zich verplaatsen in de uit te drukken
hartstochten,, anticipeert Mattheson, die nog standaardaffecten hanteert.. Hij concludeert:
daszz nehmlich ein Componist und Director, nebst seinen
andernn Studiën, auch hauptsachlich die gereinigte Lehre
vonn den Temperamenten wol inne habe. Denn niemand
wirdd geschickt seyn, eine Leidenschafft in andrer Leute
Gemüthernn zu erregen, der nicht eben dieselbe Leidenschafftt so kenne, als ob er sie selbst empfunden hatte,
oderr noch empfindet (Mattheson 19692:108).
Kortom,, de componist wekt alleen dan een hartstocht op bij zijn luisteraars,, als hij die hartstocht in zichzelf voelbaar weet te maken. Met dit
standpuntt accentueert Mattheson het subjectieve element in de nabootsingg van standaardaffecten. In de tweede helft van de achttiende eeuw
krijgtt de uitdrukking van hartstochten echter zo'n subjectief karakter,
datt de nabootsing van standaardaffecten plaats gaat maken voor de
expressiee van geïndividualiseerde gevoelens. Zo schrijft C.Ph.E. Bach:
Indemm ein Musickus nicht anders rühren kan, er sey dann
selbstt gerührt; so musz er nothwendig sich selbst in alle
Affecktenn setzen können, welche er bey seinen Zuhörern
erregenn will; [...] (Bach 1957:122).
Enn Sulzer schrijft: 'Er [= der Künstler] musz selbst alles fuhlen, was er
ann andern schildern will' (Sulzer 1774: 699). Voor Bach, Sulzer en een
aantall tijdgenoten zijn de esthetische normen dus verschoven van de
muzikalee nabootsing van de externe wereld naar de muzikale expressiee van de interne belevingswereld. Deze conclusie geeft aanleiding tot
eenn bezinning op het begrip 'expressie' in de achttiende-eeuwse muziektheorie. .
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Muzikale expressie

Dee achttiende-eeuwse muzikale expressie omvat drie aspecten: de uitdrukkingg van hartstochten, de opwekking van hartstochten bij de luisteraarr en de zelfexpressie of spontane creativiteit (zie ook Neubauer
1986:149-167).. Voor de meeste achttiende-eeuwse theoretici bestaat er
geenn verschil tussen de uitdrukking (expressie) van de hartstochten en
dee nabootsing ervan. Achttiende-eeuwse schrijvers doelen met de term
'expressie'' op de communicatie van gevoelens tussen de componist en
zijnn publiek. Met name Engelse schrijvers (o.a. Avison, Beattie, Jones)
reserverenn de term 'expressie' voor de nabootsing/uitdrukking van
hartstochten,, terwijl zij de term 'nabootsing' gebruiken voor de toonschilderingg van geluiden, bewegingen en objecten in de wereld om
onss heen. Met dit onderscheid tussen beide termen bedoelen zij bovendien,, dat de nabootsing van de externe wereld ondergeschikt moet
zijnn aan de expressie van gevoelens en hartstochten. Dat laatste geldt
overigenss ook voor de schrijvers die het begrip 'nabootsing' niet verengenn tot toonschildering zoals de meeste Engelse schrijvers.
Eenn van de bekendste achttiende-eeuwse verhandelingen over
muzikalee expressie, An Essay on Musical Expression, wordt in 1753 gepubliceerdd door de Engelse organist en componist Charles Avison (17071770).. Volgens hem ontstaat de muzikale expressie uit de combinatie
vann melodie en harmonie:
[Expression]] "arises from a combination of the other two
[== air and harmony]; and is no other than a strong and
properr application of them to the intended subject". From
thiss definition it will plainly appear that air and harmony
aree never to be deserted for the sake of expression: becausee expression is founded on them (Avison 17753: 49).
Hijj ziet expressie als een derde basiselement dat moet worden toegevoegdd aan melodie en harmonie om hartstochten te kunnen opwekkenn in de luisteraar:
Yett when to these [= air and harmony] is added the force of
musicalmusical expression, the effect is greatly increased; for then
theyy assume the power of exciting all the most agreeable
passionss of the soul (idem: 3).
Afwijkendd van de voorkeur van zijn tijdgenoten voor melodie en monodie,, prefereert Avison harmonie en polyfonie. Verder verschillen
zijnn muziekesthetische opvattingen niet van die van de meeste achttiende-eeuwsee muziektheoretici en musici. Ook Avison beschouwt het
uitdrukkenn van hartstochten als het hoogste doel van de muziek: 'As
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thee aim of Music is to affect the passions [...]' (idem: 59). Ook hij vindt
dee nabootsing van natuurgeluiden en woordbetekenissen ondergeschiktt aan de expressie van gevoelens en hartstochten: 'As imitation is
onlyy so far of use in Music, as when it aids the expression; [...]' (ibidem).
Verderr verwijst Avisons begrip 'expressie' evenmin als het begrip 'nabootsing** in de eerste plaats naar de gevoelens van de kunstenaar. Integendeel,, evenals bij de muzikale nabootsing gaat het bij de achttiende-eeuwsee muzikale expressie juist om de gevoelens van het publiek
vann de kunstenaar.
Hoewell de achttiende-eeuwse muzikale expressie niet wezenlijkk blijkt te verschillen van de achttiende-eeuwse muzikale nabootsing,, ziet Abrams de muzikale expressie aan het einde van de achttiendee eeuw toch als een beweging van de mimesis af:
Music,, by its nature the weak spot in the theory of imitation,, as this theory was usually interpreted in the eighteenthh century, was thus the first of the arts to be severed
fromm the mimetic principle by a critical consensus
(Abramss 1971:92).
Neubauerr gelooft daarentegen dat de muzikale expressie de muzikale
mimesiss eerder bevestigt, dan deze loslaat:
thee shift from this kind of musical representation in the
seventeenthh and early eighteenth century to what came
too be called musical expression in the later eighteenth
centuryy is in no way a movement away from mimesis in
Abram'ss sense. It was, just the other way around, a move
towardd greater verisimilitude in representation, for composerss were now asked to portray finely shaded, individualized,, and personal emotions instead of stock affects
(Neubauerr 1986: 7).
Neubauerr acht het fundamenteel, dat expressie altijd een bepaalde uit
tee drukken inhoud veronderstelt. Expressie is een wijze van imitatie,
waarbijj de bron niet van buitenaf komt maar van binnenuit: niet de
externee wereld wordt uitgebeeld, maar de indruk die deze op ons
maakt.. De nabootsing heeft zich verinnerlijkt (idem: 6).
Inn 1780 definieert J.J. Engel (1741-1802) als eerste die verinnerlijkingg van de nabootsing in een klein essay, getiteld 'Über die musikalischee Malerei. Geschrieben 1780.'38 Engel analyseert niet alleen het
onderscheidd tussen nabootsing ('Malerei') en expressie ('Ausdruck'),
388

Engel 1802 (dl. 4): 297-342. Neubauer spreekt over een ten onrechte verwaarloosd essay
(Neubauerr 1986: 74-75).
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maarr laat expressie ook onder mimesis vallen:
Nunn heisst man Malen in der Singmusik: das Objective darstellen;; hingegen das Subjective darstellen, heisst man
nichtt mehr Malen, sondern Ausdrücken.
lmm Grunde zwar faïït beides unter unsern obigen Begrifff von Malerei. Ausdruck könnte man erklaren durch
Malereii des Subjectiven, Malerei der Empfindung. Doch
mögt'' ich nicht gerne sagen: Empfindung: eben weil das,
wass Empfindung ist, nicht immer das Subjective ist,
nehmlichh die itzt in der Seele herrschende Empfindung.
-- Subjectives, sagte ich oben, kann zu Objectivem werden;
ebenn so, sage ich itzt, kann Ausdruck zu Malerei werden.
Nehmlich:: wenn Empfindung Gegenstand einer Empfindungg ist, und der Musiker drückt jene, den Gegenstand
aus,, nicht diese; so malt er. [...]
Hiedurchh nun, hoffe ich, ist die Regel völlig bestimmt
undd erklart, die man dem Sïngecomponisten so oft wie
derholtt hat: Er soil ausdrücken, nicht malen (Engel 1802
(dl.. 4): 327-328).
Mett Engel en Neubauer noem ik de muzikale expressie in de late achttiendee eeuw een vorm van muzikale mimesis.
2.1.77

De relatie tussen dichtkunst en muziek

Dee opvattingen over muzikale nabootsing en muzikale expressie wordenn met name geventileerd in de achttiende-eeuwse beschouwingen
overr de relatie tussen dichtkunst en muziek. Ten grondslag aan die b e
schouwingenn ligt de ontevredenheid over de expressieve kracht van de
taal.. Men ziet muziek als de oorspronkelijke en natuurlijke wijze van
expressiee voor de mens. Muziek drukt gevoelens uit in klanken. Muziekk heeft dus een nieuwe waarde gekregen: zij drukt uit wat niet in
taall is uit te drukken. Haar expressieve kracht maakt haar rijker en
universelerr dan een taal in woorden. JA. Winn meent, dat
thesee treatises, in their fascination with the emotive
powerr of music, point the way toward the developing
Romanticc attitude: [...] (Winn 1981: 201).
Inn weerwil van hun mimetische visie op muziek en dichtkunst hebben
dee schrijvers van de verhandelingen over de relatie tussen dichtkunst
enn muziek de weg gebaand voor negentiende-eeuwse normen. Dat zij
niett langer de schilderkunst maar de muziek beschouwen als zusterkunstt van de dichtkunst getuigt al van een nieuw esthetisch gevoel.

6 00

I

DE TAAL DER HARTSTOCHTEN

Bovendienn heeft de fascinatie voor de expressieve kracht van de muziekk haar positie van dominantie voorbereid in relatie tot de dichtkunst.. Ten slotte heeft de vergelijking van de twee kunsten het inzicht
verscherptt in de eigen aard van de muziek, wat uiteindelijk leidt tot de
waarderingg van instrumentale muziek als autonome kunst die haar
normenn in zichzelf draagt.
Allee achttiende-eeuwse beschouwingen over de relatie tussen dichtkunstt en muziek gaan ervan uit, dat muziek oorspronkelijk een eenheidd heeft gevormd met de dichtkunst en dat het ontstaan van toonenn dichtkunst samenvalt met de geboorte van de taal zelf. Al in de
vroegee achttiende eeuw postuleert Dubos in zijn Reflexions Critiques
dezee oertaaltheorie, waarin de oorsprong van de taal in verband wordt
gebrachtt met het uiten van emoties. Zoals alle aanhangers van die
theoriee beschrijft hij de oertaal als expressieve, natuurlijke klanken
vann hartstocht die universeel worden begrepen:
Touss ces sons, [...], ont une force merveilleuse pour nous
émouvoir,, parce qu'ils sont les signes des passions, instituézz par la nature dont ils ont re^u leur énergie, [...]
(Duboss 1755 6 (dl. 1): 469).

Ookk een andere toonaangevende Franse schrijver, Rousseau, ziet het
uitenn van emoties als de oorsprong van de taal. Op Rousseaus visie ga
ikk wat dieper in, omdat verschillende schrijvers daarop hebben gere
flecteerd.. Tijdgenoten konden kennisnemen van Rousseaus opvattingenn over het ontstaan en de ontwikkeling van dichtkunst en muziek
inn diens artikelen over muziektheorie in de Encyclopédie, in diens Dictionnairetionnaire de Musique en in diens Lettre sur la Musique Francoise. Bovendien
heeftt Rousseau zijn interpretatie van de oertaaltheorie breed uitgemetenn in zijn, in 1781 postuum gepubliceerde, Essai sur l'origine des langues.gues.3939 Daarin beschrijft hij het ontstaan van de taal als volgt:
D'oüü peut done venir cette origine? Des besoins moraux,
dess passions. Toutes les passions rapprochent les hommes
quee la nécessité de chercher a vivre force a se fuir. Ce n'est
nii la faim, ni la soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la
colère,, qui leur ont arraché les premières voix. Les fruits
nee se dérobent point a nos mains; on peut s'en nourrir
399
Zie Rousseau 1979:157-250. Dit Essai heeft een complexe ontstaansgeschiedenis. De stof
voorr de hoofdstukken 18 en 19 is afkomstig van een fragment, getiteld 'L'origine de la melodie',, dat oorspronkelijk een lange uitweiding vormde in het Examen de deux principes avances
parpar M. Rameau (Rousseau 1979: 336-369), een van Rousseaus polemische geschriften in zijn
strijdd met Rameau ten tijde van de 'querelle des bouffons'. Zie ook Neubauer 1986: 97-101.
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sanss parier; on poursuit en silence la proie dont on veut se
repaitre:: mais pour émouvoir un jeune coeur, pour repousserr un agresseur injuste, la nature dicte des accents,
dess cris, des plaintes. Voila les plus anciens mots inventés,
ett voila pourquoi les premières langues furent chantantes
ett passionnées [..] (Rousseau 1979:168-169).
Uitt die gepassioneerde, zangerige oertaal zijn volgens hem zowel
dichtkunstt als muziek voortgekomen:
Avecc les premières voix se formèrent les premières articulationss ou les premiers sons, selon Ie genre de la passion
quii dictoit les uns ou les autres. [...] Ainsi la cadence et les
sonss naissent avec les syllabes: la passion fait parier tous
less organes et pare la voix de tout leur éclat; ainsi les vers,
less chants, la parole, ont une origine commune. [...], les
premierss discours furent les premières chansons: les retourss périodiques et mesurés du rhythme, les inflexions
mélodieusess des accents, firent naïtre la poésie et la musiquee avec la langue; [...] (idem: 219).
Wiee muziek wil begrijpen, zo schrijft Rousseau, moet de oorsprong
vann melodie kennen. Hij gaat ervan uit, dat de toonhoogte en het ritme
inn de muziek oorspronkelijk, zoals bij de Grieken, correspondeerden
mett het accent en het ritme van de spreektaal (idem: 220-221).
Neubauerr ziet Rousseaus Essai als een filosofisch antwoord op
dee Traite de l'harmonie van Rameau. De aanvallen op de mathematische
benaderingg van de muziek stimuleren zijns inziens een bezinning op
dee oorsprong van de muziek en bevorderen het geloof in een oertaal
waarinn dichtkunst en muziek een eenheid vormen (Neubauer 1986:
97-102). .
Rousseauu gelooft dat deze eenheid verloren is gegaan, doordatt onmuzikale volkeren uit het noorden die Europa overheersten, de
melodiee van het ritme hebben beroofd:
L'Europe,, inondée de barbares et asservie par des ignorants,, perdit a la fois ses sciences, ses arts, et 1'instrument
universell des uns et des autres, savoir la langue harmonieusee perfectionnée. Ces hommes grossiers que Ie nord
avoitt engendrés accoutumèrent insensiblement toutes les
oreilless a la rudesse de leur organe: leur voix dure et d é
nuéee d'accent étoit bruyante sans être sonore. [...], il est
surr au moins qu'on chanta les vers comme la prose, et
qu'ill ne fut plus question de pieds, de rhythme, ni d'aucunee espèce de chant mesurée (Rousseau 1979: 245-246).
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Alss tweede o o r z a a k v a n d e teloorgang v a n de e e n h e i d v a n toon- en

dichtkunstt ziet Rousseau de invloed van de harmonie op de muziek.
Berekendee intervallen nemen de plaats in van subtiele stembuigingen,
waardoorr de taal haar affectieve kracht verliest (idem: 229). Rousseau
noemtt harmonie 'une invention gothique' (idem: 240) die van de muziekk een schril lawaai heeft gemaakt en haar alle expressiviteit heeft
ontnomen: :
Enn quittant 1'accent oral et s'attachant aux seules institutionss harmoniques, la musique devient plus bruyante a
1'oreillee et moins douce au coeur. Elle a déja cessé de parIer,, bientöt elle ne chantera plus; et alors avec tous ses accordss et toute son harmonie elle ne fera plus aucun effet
surr nous (idem: 239-240).
Hierr verwerpt hij dus het mathematische principe waarop hij zijn Dissertationsertation sur la musique moderne baseerde (zie 2.1.1). Dat de oorsprong
vann melodie in de oertaal is gelegen, maakt muziek naar de mening
vann Rousseau tot een mimetische kunst. Vanuit die visie karakteriseert
hijj muziek in de eerste plaats als melodie en als meer dan een combinatiee van aangename klanken. Het gaat om de expressie in de melodie.. Harmonie heeft zijns inziens geen expressie:
Laa seule harmonie est même insuffisante pour les expressionss qui semblent dépendre uniquement d'elle. Le tonnerre,, le murmure des eaux, les vents, les orages, sont mal
renduss par de simples accords (idem: 230).
Muzikalee nabootsingen moeten klanken en objecten uit de externe
wereldd transformeren. Musici die geluiden weergeven door geluiden,
vergissenn zich. Wie het gekwaak van kikkers wil uitdrukken in muziek,, moet hen laten zingen. Melodieën zijn tekenen van onze hartstochtenn en gevoelens (idem: 230-231).
Dee uitvoerigste en voor tijdgenoten bovendien bekendste verhandelingg over de oerfunctie van dichtkunst en muziek is: A Dissertationtion on the Rise, Union, and Power, [...] of Poetry and Music, in 1763 gepubli-

ceerdd door de Engelse geestelijke John Brown (1715-1766). In 1782
verschijntt hiervan een Nederlandstalige samenvatting in het TaaiDicht-Dicht- en Letterkundig Kabinet (Brown 1782: 297-319). Evenals Rousseau,
enn zo'n veertig jaar eerder Dubos, schrijft Brown over muziek als over
eenn taal voor de communicatie van emoties: 'a Kind of natural and expressivee Language of the Passions' (Brown 1763: 29). Muziek, dichtkunstt en dans vormen volgens hem één samenhangende kunst. Hij
n o e m tt muziek in de oorspronkelijke, ruime betekenis van het woord
'Melody,, Dance and Song' met als doel dramatische expressie (idem:
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30).. Deze oude natuurtoestand acht hij kenmerkend voor 'the savage
Tribess of every Climate', zoals voor indianenstammen, Kelten en Noormannenn en ook voor de eerste beschavingen als die van Chinezen, Hebreeën,, Egyptenaren en Grieken (idem: 20-35).
Inn zijn Dissertation beschrijft Brown de ontwikkeling die muziek,, dans en dichtkunst in de loop der eeuwen hebben doorgemaakt.
Hijj meent, dat de oorspronkelijke oermuziek in de Romeinse tijd verlorenn is gegaan als gevolg van de kolonisatie die mengculturen deed
ontstaan.. Daardoor heeft muziek haar functie van dramatische expressiee verloren en is zij, aldus Brown, verworden tot louter amusementt (idem: 147-157). In de laatste twee hoofdstukken van zijn verhandelingg pleit hij voor een hereniging van dichtkunst en muziek. Met de
stichtingg van 'A Poetic and Musical Academy' hoopt hij dit doel te bereiken.. De volmaakte natuurtoestand zoals bij de Grieken ziet hij niet
terugkeren,, omdat beide kunsten als gevolg van hun zelfstandige ontwikkelingg zo complex zijn geworden. Toch dringt hij aan op pogingen
dezee toestand enigszins te benaderen (idem: 181-204).
2.1.88

De opera: veracht en aanbeden

Dee fusie tussen dichtkunst en muziek in de opera heeft achttiende
eeuwsee dichters, componisten en filosofen der schone kunsten gefascineerd.. De opera blijkt een mislukking als reconstructie van de
Grieksee tragedie, maar een succes als unieke, nieuwe theatervorm. De
operaa bloeit namelijk in de achttiende eeuw als geen ander genre. De
enormee populariteit bij verschillende lagen van de bevolking heeft
ertoee bijgedragen, dat de opera vooral in Frankrijk, maar ook in Engelandd en Duitsland een schier onuitputtelijke inspiratiebron is geweestt voor beschouwingen over de relatie tussen dichtkunst en muziek. .
Inn Nederland ligt dat anders. In ons land is in de achttiende
eeuww maar één verhandeling over de opera gepubliceerd en daarin is
geenn aandacht besteed aan de verhouding tussen woord en toon. Daaromm komt deze verhandeling in de volgende hoofdstukken niet meer
aann de orde. In deze historische context acht ik echter een korte besprekingg op zijn plaats, omdat het onderwerp van de verhandeling
-- een afweging van argumenten voor en tegen het genre opera - een
roll heeft gespeeld in het internationale muziekesthetische discours
overr dichtkunst en muziek dat Lustig, Van Alphen en Robbers tot hun
respectievee verhandelingen heeft geïnspireerd. Bovendien heeft de
verheerlijkingg van de opera als zuiver amusement bijgedragen aan een

64 4

II

DE TAAL DER HARTSTOCHTEN

herzieningg van het strenge, moraliserende principe van de nabootsing
derr natuur. 4 0

Philocalus,, de schrijver van de Nederlandse verhandeling over de
opera,, begint zijn voorbericht aldus:
Menn heeft ons zedert vierjaaren opgehoopt met Geschriften over
enen voor en tegen den SCHOUWBURG. Men heeft, en had zelfs al
langlang te vooren die stof afgezongen en als dood geschreeven. Tot
mynemyne grootste verwondering egter, is 'er zoo verre ik weet, nog by
diedie gelegenheid, noch zelfs vroeger, ooit over de OPERA'S iets by
onsons op 't papier gestelt, hoeveel nieuws, hoeveel goeds daar ook
overover tezeggenware (Philocalus 1775: 9).
Philocaluss vindt dat de opera in Nederland een verdediging behoeft,
omdatt 'stroeve Hollanders, die haatte [sic] zonder haar te kennen' (idem: 11).
Dee recensent die Philocalus' vertoog over de opera bespreekt in de Hedendaagschedendaagsche Vaderlandsche Letter-Oefeningen (1775 (dl. 4, eerste stuk): 52
524),, oordeelt dat Philocalus er niet in is geslaagd een overtuigend
pleidooii voor de opera te voeren:
Hett Geschrift is in alle deelen zo oppervlakkig, de denkbeeldenn zyn zo onbepaald, en de manieren van voorstellingg loopen dikwerf zo in 't wilde, dat men 'er in 't wee
zenlykee der zaake niets aan hebbe, en 't zeer naar
wildzangg gelyke. Dit gaat zelfs zo verre, dat het ons wel
eenss heeft doen denken, of de Schryver ook in een anderenn zin verstaan wil weezen, dan hy schynt te schryven;
[...]] en dat men het gantsche Schrift heeft te houden voor
eenee Satyre, waar in de Schryver, onder den schyn van de
Operaa te verdeedigen, dezelve op eene belachelyke wyze
poogtt ten toon te stellen. Intusschen is 'er egter de geheele
inhoudd niet naar ingerigt, en de Stukjes behelzen te veel
terr weezenlyke begunstiginge van de Opera als eene vermaaklykee uitspanning. Hoe het ook zy, en wat de Schryver
bepaaldlykk op 't oog gehad hebbe, de manier van voorstellenn voldoet niet, noch ter beschimpinge noch ter verdee
diginge;; des de Autheur niets afdoe (p. 522, 524).
Ikk deel de opvatting van deze recensent dat Philocalus de opera verde-
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Zie Neubauer 1986: 137-148. Zie ook Flaherty 1978, waarin wordt aangetoond dat geschriftenn die de opera verdedigen tegen rationalistische veroordelingen, anticiperen op de
artistiekee waarden, filosofische standpunten en kritische methodes in de vroege negentiendee eeuw.
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digt.. Er is geen enkel signaal dat op een satire wijst.41 Philocalus
begintt met een lofzang op de opera, gevolgd door een voorbericht. De
eigenlijkee verhandeling bestaat uit drie delen. Eerst beschrijft hij een
'Zinnebeeldigee Reize naar de Opera'. In dat reisverslag toont hij het
zielsverrukkendee van de opera aan en ontkracht hij bezwaren tegen
ditt genre. In het tweede deel geeft hij de ontstaansgeschiedenis van de
opera.. Daarin prijst hij het genre wederom aan. Ten slotte volgt er een
brief,, waarin hij de argumenten tegen de opera nog eens weerlegt, het
nutt van de opera verdedigt en pleit voor de vestiging van een permanentee instelling voor opera in Amsterdam. In geen van de drie delen
bespeurr ik ook maar iets van ironie.
Ikk beschouw Philocalus' argumentatie als de neerslag van een
internationalee achttiende-eeuwse visie op het fenomeen opera. Niet alleenn in Nederland, maar ook in de landen om ons heen vormt de
opera,, ondanks zijn enorme populariteit, voor verschillende achttiende-eeuwsee schrijvers een bron van kritiek. Die kritiek richt zich in de
eerstee plaats op de losse moraal van met name Italiaanse operagezelschappenn die berucht waren om hun zedeloze levensstijl en om het gebruikk van castraten voor sopraanstemmen. Men kan echter, aldus Philocalus,, de opera niet verketteren
omm de hoerenverleidselen en het oogentoveren van één
enkelee doorsleepen Actrice die door eenige gekken wierd
aangebeden;; [...] niets is goed of kwaad in zig zelve, het
wordd alleen goed of kwaad door het Gebruik of Misbruik
datt 'er van gemaakt word (Philocalus 1775: 87).
Kritiekk van geheel andere orde dan die op het zedelijk gedrag van acteurss en actrices en bovendien veel interessanter voor de esthetische
theorievormingg is het gebrek aan waarschijnlijkheid in de opera. Wie de
normenn van de tragedie hanteert, beschouwt de opera als mislukt, want
zowell de regel van de drie eenheden als het algemene esthetische principee van de nabootsing der natuur worden in de opera geweld aangedaan.
Philocaluss verwijst onder meer naar Saint-Évremond (1614-1703) en
Annee Dacier (1654-1720) die om deze reden de opera hekelen. Inderdaad,
zoo betoogt Philocalus, is de waarschijnlijkheid in de opera ver te zoeken:
hett is daar dat men het tragicqste Geval, zingend behandelt,, men zugt 'er op de maat, en men dreigt, smeekt,
klaagtt en wanhoopt 'er muzicaal; men danst 'er rondom
eenn graf, men doodt 'er neuriënde; men zingt Ariëtten by
411

De Man karakteriseert Philocalus' betoog - mijns inziens dus ten onrechte - als een
'satirischee beschrijving van de opvattingen over de opera' (De Man 1993:132).
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dee verwoesting van een geheel Koningryk, en men heft
CantatenCantaten aan by de Vernieling van eene Stad; men bouwt
'err al Zingende een Koninglyk Hof, en vernielt het op het
oogenblikk al zingende; [...] (idem: 29-30).
Terr v e r d e d i g i n g voert hij echter a a n d a t ook in de tragedie tegen de
regell van de waarschijnlijkheid gezondigd wordt:
waarr sprak ooit een Vorst of Held in Alexandrynsche Vaerzen,, en op rym? en waar declameerden die ooit? In alle
Schouwburgenn egter doen zy het zekerlyk, en men is het
'err gewoon: daar moet dus een weinig tegen de probabiliteitt gezondigt worden, zal men 'er behaagen; En dit myn
heer!! moet u in de Opera's niet stuiten, gy moet 'er slegts
aann gewent zyn, en dan zullen uwe vergenoegingen niet
dann te grooter wezen (idem: 79).

Vergelijkbaree argumenten ter verdediging trof ik al aan in het midden
vann de achttiende eeuw bij Krause die de opera niet onwaarschijnlijkerr noemt dan sprekende dieren in fabels of landschappen op linnen
(Krausee 1753: 373).
Inn de laatste decennia van de achttiende eeuw neemt de verdedigingg van de opera een belangrijke wending: de regel van de waarschijnlijkheidd wordt aangevallen, de eeuwige geldigheid van Aristotelischee normen wordt betwist. We mogen de opera niet verachten,
omdatt Aristoteles dit genre niet kende. We moeten de opera zien als
eenn kunst van illusie waarop we geen regels van het verstand mogen
toepassen,, of, in de woorden van Philocalus:
Weett gy niet dat 'er een menigte dingen zoowel in onze
NatuurlykeNatuurlyke als Zeedelyke Waereld zyn welke niet altoos by het
lichtt der reeden willen bezien wezen, en die nogtans goed
zyn?? [...]
menn is 'er in het Land der bekooringen en der Tovergodinnen:: en men heeft daar weinig met de reeden en het gerymdee te doen, als men 'er slegts pragtig is, en behaagt;
enn het is hier op, dat men zig daar toelegt, en 'er in gelukt.
EENN OPERA voldoet alleen aan dit oogmerk, en niet het
minstee aan dat der Treur- en Btyspeelen, en ze behoeft zulks
ookk niet te doen; men eischt alleen van haar dat zy streele
enn verrukke, en doetze dit, zoo is ze gelyk zy behoort te
zynn (Philocalus 1775: 28,30).
Kortom,, de opera wordt dus verheerlijkt als amusement. Onder invloedd daarvan komt de normatieve esthetica ter discussie te staan en
moetenn gevestigde normen worden herzien.
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De praktijk: het achttiende-eeuwse samenspel van
dichtkunstt en muziek in opera en cantate

Dee opera heeft achttiende-eeuwse Engelse, Franse en Duitse schrijvers
geïnspireerdd tot verhandelingen over de relatie tussen dichtkunst en
muziek,, terwijl voor de drie Nederlandse schrijvers de cantate deze rol
vervult.. Voor hun argumentatie baseren de Nederlanders zich echter
opp Engelse, Franse en Duitse muziekesthetische betogen die zich toespitsenn op tegenstellingen tussen de Franse en Italiaanse opera. De
wisselwerkingg tussen theorie en praktijk vraagt derhalve om een
schetss van de ontwikkeling die zowel opera als cantate in de zeventiendee en achttiende eeuw hebben doorgemaakt.42
2.2.11

De Italiaanse Opera

Dee opera dateert uit het einde van de zestiende eeuw. Toen trachtte de
'Camerataa Fiorentina' de antieke Griekse tragedie, die men zich ge
heell gezongen voorstelde, te reconstrueren. De Griekse tragedie kent
hett principe van 'monodos' en 'choros', begrippen die de Camerata
naarr eigen inzicht interpreteert. De 'monodos' of eenstemmigheid
kendee men al uit het gregoriaans in de rooms-katholieke kerk. Volgens
dee Camerata kregen de zangers in de tragedie instrumentale begeleiding.. Daarom beschouwt zij de 'monodos' of monodie als een eenstemmigg gezang, begeleid door een akkoordinstrument zoals luit,
clavecimbel,, orgel of harp. De term 'choros' kende men uit het madrigaal.. De 'choros' of het koor, het tweede element in het nieuwe genre
'opera',, ontwikkelt zich als een solomadrigaal, waarbij de bovenste
stemm wordt gezongen, terwijl de overige drie of vier stemmen in een of
meerr akkoordinstrumenten worden samengebracht en afgevlakt. De
polyfoniee raakt in diskrediet.
Dee Camerata meent, dat vocale en instrumentale delen elkaarr moeten afwisselen. De instrumentale 'ritornello's' versterken de
muzikalee eenheid. Zo ontstaat er een vocaal-instrumentaal stuk, waarinn een verteller een gezongen verhaal presenteert. De verhalende passages,, vergelijkbaar met de Griekse 'monodos', hebben een recitativischee stijl die het mogelijk maakt de grootste aandacht te besteden aan
dede natuurlijke dictie en verstaanbaarheid van de tekst. De bespiegelendee passages, vergelijkbaar met de Griekse 'choros', onderscheiden
422

Voor deze schets baseer ik mij voornamelijk op Grout 19803. Excerpering daarvan acht
ikk noodzakelijk voor een goed begrip van hoofdstuk 4.
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zichh van de recitatieven door hun ariosokarakter, dat wil zeggen dat
zijj streng metrisch worden gezongen. In de eerste helft van de zeventiendee eeuw maakt de ariosovorm plaats voor aria's die op den duur
steedss virtuozer worden. In navolging van de Griekse tragedie kiest de
Camerataa voor het libretto mythologische verhalen met goden en halfgoden,, helden, koningen, prinsessen, nimfen, herders en herderinnetjes.. Tot in de negentiende eeuw blijft de Griekse mythologie inspiratiebronn voor met name de Italiaanse en Franse opera.
Dee eerste opera, Euridice, wordt in 1600 in Florence opgevoerd
terr gelegenheid van het huwelijk van Hendrik IV van Frankrijk en
Mariaa de Medici. Ottavio Rinuccini (1562-1621) schrijft voor deze opera
eenn pastoraal-mythologisch drama dat Jacopo Peri en Giulio Caccini
opp muziek zetten. In 1601 schrijven Peri en Caccini ieder een eigen versiee van deze eerste Euridice-opera. Peri kiest voor een dramatische stijl
tussenn spreektaal en lied in, terwijl Caccini's opera een melodieuze en
lyrischee stijl heeft.
Dee opvoering in 1607 van de opera VOrfeo van Claudio Monteverdii (1567-1643) wordt meestal beschouwd als het eigenlijke begin
vann de lange operageschiedenis. Alessandro Striggio
) werkt Rinuccini'ss kleine pastorale uit tot een drama van vijf akten. De Florentijnsee Euridice-opera's hebben voor Monteverdi's Orfeo model gestaan,
zowell wat onderwerp als stijl betreft. Monteverdi's behandeling van
hett orkest wijkt echter af van de Florentijnse opera's, waarin alleen
eenn paar luiten of vergelijkbare instrumenten voor de begeleiding zorgen.. Monteverdi gebruikt daarentegen zo'n veertig instrumenten, zij
hett nooit allemaal tegelijk, waaronder fluiten, trompetten, cornetten,
trombones,, strijk- en continuo-instrumenten. Hij schrijft op verschillendee plaatsen precies voor welke instrumenten gebruikt moeten wordenn om de dramatische situatie te verlevendigen. De partituur bevat
bovendienn 26 korte, orkestrale nummers.
Rondd 1630 beginnen Romeinse componisten, onder wie Stefanoo Landi
, opera's te schrijven over gewijde en pastoralee onderwerpen. De Romeinse opera kent een veel duidelijker onderscheidd tussen de twee soorten solozang dan de Florentijnse opera's. De
semi-melodischee 'monodos' uit de Florentijnse opera is in de Romeinsee opera een 'recitativo secco' geworden en het ariosokarakter van de
'chorus'' is veranderd in een melodieuze aria.
Alss in 1637 in Venetië voor het eerst een voor iedereen toegankelijkk commercieel geëxploiteerd operatheater wordt gesticht, ziet
menn af van koren en groot orkest. In de Venetiaanse opera legt men
zichh toe op een spannende intrige en een gedifferentieerde muzikale
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karakteruitbeelding.. Tot het einde van de zeventiende eeuw blijft
Venetiëë de belangrijkste Italiaanse operastad. Monteverdi schrijft zijn
laatstee twee opera's - Tl ritorno dVlisse (1641) en L'incoronazione di Poppea
(1642)) - voor Venetië. Zijn leerlingen Pietro Francesco Cavalli (16021676)) en Pietro Antonio Cesti (1623-1669) leggen steeds meer het
accentt op de muziek ten koste van het dramatisch geheel. Terwijl de
Florentijnenn muziek beschouwen als bijkomstig bij de dichtkunst, b e
handelenn de Venetianen het libretto als nauwelijks meer dan een conventionelee stellage voor de muzikale structuur.
Tott diep in de negentiende eeuw kenmerkt de Italiaanse
operaa zich door de strenge scheiding van aria en recitatief en door de
concentratiee op de solozang, met in verhouding verwaarlozing van ensembless en van instrumentale muziek. Twee eeuwen lang regeert de
ariaa de Italiaanse opera. Het originele operarecitatief van de Florentijnenn en van Monteverdi verdwijnt uit de aandacht, terwijl voor de aria
nieuwee stijlen en patronen worden ontwikkeld. De componisten van
dee nieuwe aria veronachtzamen de tekst niet helemaal, maar beschouwenn deze slechts als uitgangspunt. Hun interesse gaat uit naar
dee muzikale constructie. Materiaal hiervoor halen zij uit ritmes en
melodieënn van populaire muziek. Italiaanse aria's drukken meestal
sterkee gevoelens uit van droefheid en pijn en ook wel van woede en
wraak.. Gebruikelijk voor deze aria's is de driedelige ABA-vorm, voorloperr van de volledig ontwikkelde achttiende-eeuwse da capo-vorm.
Inn de late zeventiende en vroege achttiende eeuw brengen Italiaansee componisten de Venetiaanse operastijl over naar de vorstenhovenn in München, Dresden en Wenen. De Italiaanse opera domineert in
dee eerste helft van de achttiende eeuw dan ook zowel in Duitsland als
inn Oostenrijk. Weliswaar worden er pogingen gedaan een eigen Duitse
operaa te stichten, maar die lopen uiteindelijk op niets uit. Alleen Hamburgg bezit van 1678 tot 1738 een eigen opera die van 1692 tot 1702 een
grotee bloeitijd doormaakt. Mattheson maakt hier furore als tenor. Bovendienn componeert hij, evenals Georg Friedrich Handel (1685-1759),
voorr Hamburg enkele Duitse opera's.
Inn de achttiende eeuw zwaait niet langer Venetië maar Napels
dee scepter over de Italiaanse opera. Hier wordt weer een nieuwe stijl
ontwikkeldd die zich kenmerkt door concentratie op de enkele melodischee lijn van de solostem, ondersteund door aangenaam klinkende
harmonieën.. De Napolitaanse operastijl doet eerder elegant dan dramatischh aan. Het zwaartepunt in deze Napolitaanse 'opera seria' ligt
opp de driedelige da capo-aria, waarin virtuositeit troef is en het castratendomm zijn kansen krijgt. Van gedifferentieerde karakteruitbeelding
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iss nog nauwelijks sprake. De handeling wordt vaak stilgezet om de solistenn de gelegenheid te geven tot emotionele of filosofische bespiegelingen. .
Dee invloed van de Napolitaanse school doet zich in heel Europaa gelden. Ook Handel, die in Engeland de Italiaanse opera tot bloei
brengt,, behoort tot de Napolitaanse school. Dat de aria de muzikale
spill is geworden van de opera, leidt tot misbruik. Beroemde Italiaanse
castratenn eisen van dichters en componisten wijzigingen en toevoegingenn zonder respect voor de dramatische of muzikale opvatting. De melodischee versieringen en cadensen zijn vaak een smakeloos vertoon
vann vocale acrobatiek.
Eenn van de belangrijkste librettisten van de 'opera seria' is de
dichterr Pietro Metastasio (1698-1782). In 1730 wordt hij in Wenen tot
hofdichterr benoemd als opvolger van de Italiaanse dichter en librettist
Apostoloo Zeno (1668-1750). De drama's van Metastasio zijn honderden
kerenn op muziek gezet door achttiende-eeuwse componisten, ook door
Mozart.. De Napolitaanse opera is een spektakelstuk geworden, waarin
dee vorst de gelegenheid krijgt zijn rijkdom te demonstreren. Elke vorst
heeftt zijn eigen operagezelschap. In de loop van de achttiende eeuw
gaatt echter het belang van de vorst als cultureel leidinggevende instellingg verloren. De cultuur is niet langer een zaak van hofkringen alleen,, maar ook van de gegoede burgerij, die haar eigen culturele behoeftenn begint te verzorgen. De culturele emancipatie van het
burgerlijkk individu maakt een einde aan een lange klassieke traditie,
waarinn kennis van de klassieke normen en van de mythologie centraal
heeftt gestaan, en zij beïnvloedt de ontwikkeling van een nieuwe muzikalee stijl en een nieuwe operavorm.
Dee nieuwe muzikale stijl, een 'style bourgeois', een stijl voor
dee middenklasse, is een expressieve stijl. De versieringen hebben
plaatsgemaaktt voor een nadrukkelijke eenvoud. Parallel met de opkomstt van de expressieve stijl lopen de hervormingen van de 'opera
seria'' door componisten als Niccolö Jomelli (1714-1774), Tomasso Traettaa (1727-1779) en Johann Christian Bach (1735-1782). Zij stellen zich ten
doell de opera natuurlijker te maken, dat wil zeggen flexibeler van
structuurr en expressiever van inhoud. Aria's en recitatieven wisselen
elkaarr vaker af om de actie sneller en realistischer te laten verlopen.
Dee da capo-aria wordt gewijzigd. Solozangers krijgen weinig ruimte
voorr coloratuur. Er worden meer koren gebruikt en het orkest wordt
belangrijker. .
Tochh is de machtspositie van de 'opera seria' ondergraven.
Eenn nieuwe, realistischer operavorm blijkt namelijk een geduchte con-
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current:: de 'opera buffa'. Deze is ontstaan uit de intermezzi tussen de
driee bedrijven van de 'opera seria'. De 'opera buffa' heeft een sterk
parodistischee inslag. De onderwerpen zijn alledaagser dan die van de
'operaa seria', soms op het kluchtige af. Er komen vaste typetjes in voor,
ontleendd aan de 'commedia dell' arte': de oude vrijgezel die flirt of
juistt afkerig blijkt van vrouwen, de doctor die overal met zijn kennis
pronkt,, de gehaaide bediende die zijn meester te slim af is en het
jongee verliefde stelletje. In muzikaal opzicht onderscheidt de 'opera
buffa'' zich door eenvoudige, liedvormige melodieën, waarin voor ornamentiekk en coloratuur, de wezenlijke kenmerken van de 'opera
seria',, geen plaats meer is.
Inn de eerste decennia van de achttiende eeuw bouwt de
'operaa buffa' in Italië een grote populariteit op. Giovanni Pergolesi
(1710-1736)) heeft een van de bekendste opera's in dit genre op zijn
naamm staan: La serva padrona. Vanaf zijn première in 1733 staat deze
operaa tientallen jaren op het repertoire van een rondreizend Italiaans
operagezelschapp dat in verschillende Europese steden hiermee triomfenn viert. Deze populaire opera vormt de aanleiding tot de 'querelle
dess bouffons' (zie 2.2.3).
Inn de tweede helft van de achttiende eeuw wordt de komische
operaa steeds belangrijker, omdat deze, veel meer dan de 'opera seria',
beantwoordtt aan de eis van natuurlijkheid. De Italiaanse dramaturg
Carloo Goldoni (1707-1793) verfijnt het libretto van de komische opera.
Naastt komische plots komen er plots van een serieus, sentimenteel of
pathetischh karakter. In samenhang met deze verandering vervangt
menn de benaming 'opera buffa' door 'dramma giocoso', dat wil zeggen
eenn min of meer vrolijk drama met goede afloop, dus een soort blijspel.. Niccolö Piccini (1728-1800) componeert in 1760 op een libretto
vann Goldoni de eerste opera in dit nieuwe genre: La buonafigliuola,ook
well La Cecchina genaamd. Dit libretto is geïnspireerd op de succesvolle
eerstee Engelse karakterroman Pamela, or virtue rewarded (1740-1741, 2
din.)) van Samuel Richardson (1689-1761).
Aann het einde van de achttiende eeuw geven de opera's van
Wolfgangg Amadeus Mozart (1756-1791) een synthese te zien van alle
achttiende-eeuwsee operavormen en stijlen. Mozart stijgt uit boven de
Italiaansee stijl en assimileert Italiaanse, Franse en Duitse elementen
tott een internationale operastijl. Hij breekt met het verstarde schema
vann de 'opera seria', 'semi seria' en 'buffa' en in plaats van de traditionelee typen en stereotiepe situaties worden in zijn opera's individuele
figurenn met hun hoogst persoonlijke conflicten ten tonele gebracht.
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2.2.22

De Franse opera

Dee Italiaanse opera heeft aan het begin van de achttiende eeuw bijna
heell Europa veroverd, behalve Frankrijk. Rond het midden van de zeventiendee eeuw zijn wel enkele Italiaanse opera's in Parijs opgevoerd,
maarr de Italiaanse opera krijgt er geen vaste voet. Als Lodewijk XIV in
16699 de 'Académie Nationale de Musique et de Danse' opricht, heeft de
Italiaansee opera in Frankrijk een geduchte concurrent in de nationale
Fransee opera. Deze heeft speciale kenmerken die tot het midden van
dee achttiende eeuw onveranderd blijven. Die kenmerken zijn te herleidenn tot twee machtige tradities in de Franse cultuur: het schilderachtigee ballet, dat sinds het einde van de zestiende eeuw bloeide aan het
koninklijkk hof, en de klassieke Franse tragedie van Pierre Corneille
(1606-1684)) en Jean Racine (1639-1699).
Jean-Baptistee Lully, Florentijn van geboorte, is de eerste Fransee operacomponist van formaat. Op jeugdige leeftijd vestigt hij zich in
Parijs.. In de loop der jaren weet hij zich in de gunst van de koning te
dringenn en zichzelf tot muzikaal dictator van Frankrijk te maken. Hij
verenigtt elementen van ballet en drama en schept zo de 'tragédie lyrique'.. Met zijn librettist Jean-Philippe Quinault (1635-1688), een geacht
dramaturgg in die tijd, produceert Lully tussen 1673 en 1687 zo'n zeventienn grote opera's, waaronder Cadmus et Hermione (1673), Armide
(1686)) en Acts et Galathée (1687). Quinault heeft zijn teksten gebaseerd
opp mythologische thema's. Vele lange tussenspelen van dansen en
koorzangg wisselen die teksten af. Het geheel is vermengd met vleierij
aann het adres van de koning, verheerlijking van de Franse natie, lange
discussiess over de liefde en episodes van romantische en wonderbaarlijkee avonturen. Voor deze libretto's componeert Lully muziek die de
prachtt en praal van het Franse koninklijk hof weergeeft en bevestigt.
Inn Lully's recitatief bepaalt het versmetrum de muzikale ritmiek (zie
2.1.3).. Verder gebruikt hij voor de aria de oude ariosovormen uit de
eerstee Florentijnse opera's, zodat er slechts een minimaal onderscheid
bestaatt tussen recitatief en aria.
Lullyy heeft met zijn opera's veel roem geoogst. In de jaren
tachtigg van de zeventiende eeuw ziet hij ze niet alleen in Frankrijk uitgevoerdd maar ook in Engeland, Duitsland en de Nederlanden. Met zijn
'tragédiee lyrique' heeft Lully een traditie geschapen die een eeuw lang
inn stand is gebleven, dankzij zijn opvolgers André Campra (1660-1744),
Andréé Cardinale Destouches (1672-1749) en Rameau, wiens Castor et Polluxlux (1737) en Dardanus (1739) tot de Revolutie toe de hoffeesten hebben
opgeluisterd. .
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Naa Lully richt de Franse opera zich op de ontwikkeling van
decoratievee elementen: scenisch spektakel en ballet, koren en liederen.. Dit gaat ten koste van de dramatische kwaliteit. Een operaballet
bestaatt uit ballet en spektakel. Continuïteit tussen de scènes ontbreekt.. Les Indes galantes (1735) van Rameau is zo'n operaballet. Ieder
vann de vier aktes heeft een eigen plot en speelt zich af in een ander
deell van de wereld. Daardoor ontstaat gelegenheid voor verschillende
exotischee scènes en dansen, waarvan het achttiende-eeuwse Franse publiekk zo hield.
Rameauu behandelt het recitatief zoals Lully dat deed, maar
zijnn melodische lijn contrasteert met die van zijn grote voorganger. De
componistt Rameau brengt namelijk de doctrine van de theoreticus
Rameauu in praktijk: iedere melodie is geworteld in harmonie. Veel van
zijnn melodische frases hebben het karakter van drieklanken. Anders
dann Lully gebruikt Rameau zuiver harmonische middelen voor expressievee doelen. Zijn harmonieën zijn meestal diatonisch, maar hij
gebruiktt ook wel chromatische en enharmonische modulaties.43 Hij
toontt zich het meest origineel in de instrumentale delen van zijn opera's:: de ouvertures, de dansen en de beschrijvende symfonieën die de
handelingenn op het toneel begeleiden. Rameau is voornamelijk toonschilder:: zijn muziek beeldt zowel gracieuze taferelen uit als donder,
stormm of een aardbeving.
Inn de jaren dertig van de achttiende eeuw krijgen Rameaus
opera'ss veel kritiek. De intelligentsia van Parijs splitst zich op in twee
kampen:: pro en contra Rameau. De tegenstanders van Rameau verwijtenn hem, dat hij breekt met de oude Franse operatraditie van Lully. Zij
noemenn zijn muziek diepzinnig, moeilijk, geforceerd en onnatuurlijk.
Rameauu verdedigt zich in het voorwoord bij Les Indes galantes: hij heeft
Lullyy juist nagevolgd, omdat hij hem beschouwt als de natuur zelf. Ondankss de kritiek van zijn tegenstanders groeit Rameaus populariteit.
Rondd het midden van de achttiende eeuw wordt hij zelfs het idool van
dede groep die hem twintig jaar eerder had verweten dat hij niet compo433

Zie over diatonie en chromatiek ook p.293-294 (noot 273). Met de diatonische modulatiee kan hetzelfde akkoord in meer dan één harmonisch verband worden gebruikt. Zo'n akkoordd kan dus als schakel fungeren tussen verschillende toonsoorten. De chromatische modulatiee daarentegen maakt gebruik van de verstorende werking die chromatische tonen op
dee tonaliteit uitoefenen. Als men in C-groot bijvoorbeeld een 'c' tot cis verhoogt, ontstaat
eenn leidtoon naar 'd' die de tonaliteit van 'c' kan aantasten. Enharmonische modulatie wil
zeggenn dat alle of sommige tonen van een akkoord worden omgewisseld van mollen naar
kruisenn of omgekeerd. Als alle tonen worden omgewisseld, houdt het akkoord dezelfde betekenis.. Als slechts enkele tonen worden omgewisseld, krijgt het akkoord een totaal andere
betekenis. .
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neerdee zoals Lully. Rond 1750 blijkt Rameau als belangrijkste Franse
componistt de representant bij uitstek van de Franse muziek en in die
hoedanigheidd een van de strijdende partijen in de 'querelle des
bouffons'. .
2.2.33

De 'querelle des bouffons'44

Dee animositeit tussen aanhangers van de Franse en die van de Italiaansee opera heeft meer dan een eeuw de Parij se operawereld beheerst
enn komt in de achttiende eeuw twee keer tot een langdurige uitbarsting:: eerst in de periode van 1752 tot 1754 tijdens de 'querelle des
bouffons'' en vervolgens in de periode van 1774 tot 1779 als Gluck en
Piccinii tegen elkaar worden uitgespeeld.
All toen Francois I in 1515 de troon besteeg, waren Italianen in
Fontainebleauu werkzaam. De Italiaanse invloed groeit aanzienlijk
doorr de huwelijken van Henry II en Henry IV met telgen uit het Medici-geslacht.. In 1634 komt de Siciliaan Giulio Mazarini (1602-1661),
ofwell Jules Mazarin, als pauselijk gezant naar Parijs. Hij neemt na Richelieuss dood in 1642 de taken van premier op zich. Hij introduceert
dee Italiaanse opera in Parijs en haalt talrijke Italianen naar de Parij se
theaters.. Daarmee jaagt hij vele chauvinistische Franse theaterliefhebberss tegen zich in het harnas.
Aann het begin van de achttiende eeuw komt het tot een eerste
hevigee uitbarsting. In 1702 publiceert abbé Francois Raguenet (16601722)) namelijk zijn Parallelle des Italiens et des Francais en ce qui regarde la
musiquemusique et les operas, waarin hij de Franse opera aanvalt. Raguenet had
inn 1698 Rome bezocht en zich daar bekeerd tot de Italiaanse opera. Hij
ontkentt de verdiensten van zijn landgenoten geenszins, al helemaal
niett op het gebied van het ballet, maar hij heeft grote bezwaren tegen
dee Franse compositiestijl. Als reactie hierop voert Jean Laurent Lecerf
dee la Viéville (1647-1710) in 1704 een pleidooi voor de Franse stijl in het
eerstee deel van zijn Comparaison de la musique italienne et de la musique
francaise. francaise.
Rondd het midden van de achttiende eeuw is het klimaat rijp
voorr een ware pamflettenoorlog. De Duitse diplomaat en criticus
Friedrichh Melchior Grimm (1723-1807), sinds 1750 in Parijs werkzaam,
zett de toon. In een open brief van januari 1752, getiteld Lettre sur Om444

Zie voor de inhoud van een aantal belangrijke teksten uit deze pamflettenstrijd: Strunk
1950:: 617-654. Zie voor een chronologisch overzicht van publicaties in de strijd tussen
Rameauu en de encyclopedisten: Neubauer 1986: 211-212. Zie verder over de buffonistenstrijd:: Neubauer 1986:93-97 en Josephs 1989: 531-536.
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phale,phale, spreekt Grimm zijn ongenoegen uit over de Franse opera
(Grimmm 1968 (dl. 16): 287-309). Aanleiding is de heropvoering van 0m~
phalephale (1701), een opera van Destouches. In deze brief bekritiseert
Grimmm niet alle Franse muziek. Een van de weinige componisten die
hijj waardeert, is Rameau. Diens 'comédieballet' Platée (1745) valt bij
Grimmm in de smaak evenals diens Pygmalion (1748). Maar de meeste
Fransee muziek noemt Grimm, zoals Omphale van Destouches, te gekunsteldd en gezocht. Grimm vindt de Franse behandeling van het recitatieff te monotoon en te langzaam. Het Italiaanse recitatief prijst hij
echterr aan als een recitatief dat vurig en snel de taal van alle hartstochtenn kan spreken (idem: 305).
Tweee anonieme schrijvers reageren op Grimms aanval op de
Fransee opera. Naar later blijkt, is een van hen Jean Jacques Rousseau.
Dezee is het in grote lijnen met Grimm eens, maar in tegenstelling tot
Grimmm betrekt hij in zijn kritiek ook Rameau. Overigens neemt ook
Grimmm in een later stadium van de strijd een vijandige houding aan
tegenn Rameau. Rousseau stelt vast, dat Rameaus genie verstikt wordt
doorr zijn kennis van de akkoordomkeringen en van allerlei muzikale
effecten: :
Ill faut reconnoitre dans M. Rameau un tres grand talent,
beaucoupp de feu, une tête bien sonnante, une grande connoissancee des renversements harmoniques et de toutes les
chosess d'effet; [...] plus de savoir que de génie, ou du moins
unn génie étouffé par trop de savoir; [...] (Rousseau 1979:
447). .
Opp 1 augustus 1752 - zo'n halfjaar na de kritische pennenvruchten
vann Grimm en Rousseau gericht tegen de Franse opera - boekt een Italiaanss operagezelschap, 'Bouffons' genoemd, een enorm succes met de
opvoeringg van La serva padrona, de 'opera buffa' van Pergolesi die sinds
zijnn première in 1733 een ware zegetocht door Europa had gemaakt.
Inn 1746 hadden de Parij zenaars al kennisgemaakt met deze beroemde
opera,, maar reacties bleven toen uit. Bij de heropvoering in 1752 is dat
well anders: de Parij se intellectuele elite splitst zich op in voor- en t e
genstanderss van de Italiaanse opera en de 'querelle des bouffons' barst
los. .
Omdatt de Italiaansgezinden zich bij de loge van de koningin
(Mariee Leszczynska) ophielden, terwijl de voorvechters van de Franse
stijll zich verzamelden bij die van de koning (Louis XV), wordt de
'querellee des bouffons' ook wel aangeduid als de 'guerre des coins'.
Dezee polemiek levert zo'n zestigtal pamfletten op, waarvan de meeste
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Titelpagina 'Lettre sur la Musique Franchise', Rousseaus
geruchtmakendee hekelschrift dat een centrale rol speelde in de
'querellee des bouffons' en internationaal reacties losmaakte,
waaronderr die van Lustig, Van Alphen en Robbers.
(Zie(Zie Rousseau 1776, exemplaar KB 2104 DW.)
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anoniemm zijn gepubliceerd. In 1753 mengt Grimm zich opnieuw in de
strijd,, nu met een satire, Le petit prophete de Boehmischbroda, die hij presenteertt als een fragment uit het Oude Testament. In dit pamflet beschrijftt een Praagse muziekstudent een visioen waarin de decadente
staatt van de Franse opera wordt gehekeld {Grimm 1968 (dl. 16): 313336,, zie ook Strunk 1950: 619-635). Grimm behoort evenals Rousseau
tott de encyclopedisten die zich manifesteerden als de felste critici van
dee opera's van Rameau en Lully.
Centraall in de 'querelle des bouffons' staat de discussie tussenn Rameau en Rousseau. In november 1753 publiceert Rousseau zijn
LettreLettre sur la Musique Francoise die internationale bekendheid verwerft,
niett in de laatste plaats vanwege zijn geruchtmakende uitspraken over
dee onmuzikaliteit van de Franse taal. In zijn Lettre formuleert Rousseauu bezwaren tegen de muziek en de theorie van Rameau. Al eerder
hadd Rousseau in zijn artikelen in de Encyclopédie kritische kanttekeningenn geplaatst aan het adres van Rameau, maar nu klinken de bezwarenn fundamenteler. In deze brief introduceert hij als tegenhanger van
Rameauss begrip 'harmonie' het concept van Tunité de melodie'. Dat
houdtt in, dat muziek één enkele melodische lijn moet hebben (zie ook
2.1.1). .
Rameauu antwoordt in 1754 in zijn Observations sur nótre instinct
pourpour la musique et sur son principe en in 1755 in zijn anoniem gepubliceerdee Erreurs sur la musique dans VEncyclopédie. Volgens Rameau moeten
wee voor onze opvattingen over muziek de natuur raadplegen. Hij
noemtt het 'corps sonore' (grondtoon en meetrillende boventonen) de
natuurlijkee bron van de muziek. Alleen harmonie, de moeder van melodie,, kan affecten oproepen, omdat melodieën emotioneel onbepaald
zijn. 455 Ter illustratie geeft hij een analyse van de beroemde monoloog
uitt de Armide van Lully (zie ook 2.1.1), waarmee hij wil demonstreren
watt Lully intuïtief had gedaan, namelijk het uitbeelden van emoties
doorr middel van akkoordreeksen en modulaties. Rousseau reageert in
17555 met zijn Examen de deux principes avances par M. Rameau. Dit pamflett wordt echter veel later, postuum, gepubliceerd.
Inn maart 1754 vertrekt het Italiaanse operagezelschap 'Bouffons' uit
Parijs.. Dat betekende niet direct een overwinning voor de 'tragédie lyrique',, de traditionele Franse opera van Lully en Rameau. Integendeel,
hett Parij se verblijf van de Italiaanse buffo nisten had de productie van
dee 'opéra comique', de Franse variant van de 'opera buffa', juist gesti455

Ik besprak reeds Matthesons reactie op dit standpunt van Rameau (zie 2.1.1).
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muleerd.. Deze beleeft in de tweede helft van de achttiende eeuw een
grotee bloei, ook in Nederland (zie 1.1.3). In 1752 had Rousseau met zijn
LeLe devin du village de trend gezet voor dit nieuwe Franse operagenre,
hoewell hij eenjaar later de Franse taal ongeschikt verklaart voor muziek.466 Le devin du village beleeft tal van opvoeringen in binnen- en buitenlandd en houdt in Frankrijk zestig jaar repertoire.47
Inn tegenstelling tot de Italiaanse 'opera buffa' wordt de Franse
'opéraa comique' niet geheel gezongen. De recitatieven maken plaats
voorr gesproken monologen en dialogen. Airs of ariettes - de tegenhangerss van de Italiaanse aria's - en koren en ensembles onderbreken de
gesprokenn tekst. In alle 'operas comiques' spelen ensembles, meestal
canonischh getoonzet, een grote rol. Als belangrijkste componisten
noemm ik Francois André Danican Philidor (1726-1795), Pierre Alexandree Monsigny (1729-1817) en de in zijn tijd zeer beroemde André Ernest
Modestee Grétry (1741-1813) die ruim vijftig van deze opera's componeert.. Zijn Zémire et Azor (1771) op een libretto van Jean Francois Marmontell (1723-1799) wordt in 1783 in het Nederlands bewerkt door
componistt Bartholomeus Ruloffs (1735-1801) en tekstdichter Pieter Pijperss (1749-1805) die hiermee veel succes oogsten. De 'opéra comique',
diee zich ontwikkelt als een burgerlijke komedie over sociale en morele
misstanden,, beleeft zijn hoogtepunt in het Napoleontische tijdperk.
Ditt genre blijkt dan een geduchte concurrent van de 'tragédie lyrique'.
2.2.44

De hervormingen van Gluck

Christophh Willibald Gluck (1714-1787) weet met het doorvoeren van
eenn aantal hervormingen in de periode van 1772 tot 1779 de 'tragédie
lyrique'' weer bemind te maken bij het publiek. Die hervormingen
gavenn echter wel aanleiding tot een jarenlange strijd tussen zijn voor466

Rousseau is niet altijd zijn anti-Franse mening toegedaan geweest. Als twintigjarige probeerdee hij enkele opera's te schrijven in de stijl van Lully. Bovendien baseerde hij in 1743
zijnn Dissertation sur la musique moderne (zie 2.1.1) op de Traite de Vharmonie van Rameau. In
1752,, na een verblijf in Venetië als secretaris van de Franse ambassade, verandert Rousseau
zijnn standpunt echter radicaal. Vanaf die tijd toont hij een grote minachting voor de Franse
stijl.. Dat Rousseau inmiddels gebrouilleerd was geraakt met Rameau, heeft deze minachtingg ongetwijfeld gevoed. Die brouille zal wel in verband staan met Rameaus vernietigende
oordeell over Rousseaus operaballet Les muses galantes (1745), dat Rousseau componeerde
naarr het model van Rameaus Les Indes galantes.
477

De Engelse muziekhistoricus, organist en componist Charles Burney (1726-1814) maakt
onderr de titel Cunning man in 1766 een Engelse bewerking van Rousseaus 'opéra-comique'.
Ookk Mozart laat zich in 1768 bij het schrijven van zijn Bastien und Bastienne inspireren door
dezee opera van Rousseau.
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enn tegenstanders.48
Gluck,, Duitser van geboorte, studeert in Italië bij G.B. Sammartinii (1698-1775), bezoekt Londen, reist in Duitsland als dirigent
vann een operagezelschap en wordt in 1754 benoemd tot hofkapelmeesterr in Wenen, waar Marie-Antoinette zijn leerlinge is. Van 1772
tott 1779 verblijft hij in Parijs. Daar verwerft hij een belangrijke positie
dankzijj de protectie van Marie-Antoinette die in 1774 - na de kroning
vann Lodewijk XVI - koningin van Frankrijk is geworden. In 1779 keert
dezee muzikale kosmopoliet naar Wenen terug, waar hij in 1787 sterft.
Sindss 1750 heeft Gluck - evenals de eerder genoemde Jomelli
enn Traetta - zich beziggehouden met de hervorming van de Italiaanse
'operaa seria'. Meer dan deze Italiaanse collega's laat Gluck de oude
idealenn van de Camerata herleven. In het voorwoord bij het libretto
vann zijn opera Alceste (1769), geschreven door Raniero da Calzabigi, p r e
senteertt Gluck zich als hervormer van de Italiaanse opera en zet hij
zijnn ideeën over de ideale opera uiteen: ter wille van de dramatische
expressiee moet de muziek beperkt worden tot haar ware functie, namelijkk het dienen van de dichtkunst (Strunk 1950: 673-675). Daarom
will hij breken met de heerschappij van de da capo-aria en in het algemeenn met alle van tevoren vaststaande vormschema's. Koren en dansenn moeten door de handeling gemotiveerd zijn. Hij laat zelfs het koor
aann de handeling deelnemen. Het orkest moet zich aanpassen aan de
dramatischee eisen en de ouverture moet integraal deel uitmaken van
dede opera. Hij maakt het contrast tussen aria en recitatief kleiner, want
dede 'secco'-recitatieven verdwijnen, terwijl de dialoog orkestbegeleidingg krijgt.
Inn Wenen krijgt Gluck echter niet veel gehoor voor zijn hervormingsopvattingen.. Omdat zijn ideale opera sterk aanleunt tegen
dede 'tragédie lyrique', verplaatst hij in 1772 zijn werkterrein naar Parijs.
Duu Roullet bewerkt een tragedie van Racine tot een libretto voor
Gluckss eerste reformopera: Iphigénie en Aulide. De opvoering van deze
operaa op 19 april 1774 geeft aanleiding tot een vijfjaar durende strijd
tussenn voor- en tegenstanders van Gluck.
All in oktober 1772 had Du Roullet in de Mercure de France (p.
169-174)) aandacht gevraagd voor Iphigénie in zijn 'Lettre a M.D [d'Auvergne],, un des directeurs de 1'Opéra de Paris*. Hierin vraagt hij de direc488

Bijna alle belangrijke pamfletten die tijdens deze twist verschijnen, zijn door Gaspard
Leblondd opgenomen in een verzamelbundel onder de titel Mémoires pour servir a ITiistoire de
lala revolution opérée dans la musique par M. Ie Chevalier Gluck. Zie ook voor teksten die een rol hebbenn gespeeld in deze Franse muziekesthetische discussie: Strunk 1950: 655-683. Zie verder
Neubauerr 1986:143-148 en Josephs 1989: 531-536.
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tiee van de 'Académie de Musique' deze opera in haar repertoire op te
nemen,, omdat de opvoering van Iphigénie zal bewijzen dat een goede
operaa wel degelijk in het Frans geschreven kan zijn, in tegenstelling
tott wat bepaalde schrijvers hebben beweerd. Hij doelt hier op Rousseauu (Strunk 1950: 676-680). Enkele maanden later laat Gluck zelf een
brieff plaatsen in de Mercure de France (p. 182-184), getiteld 'Lettre de M.
Iee Chevalier Gluck, sur la musique'. 49 Daaruit blijkt dat hij op diplomatiekee wijze - hij negeert de zinspeling op Rousseaus Lettre van 1753
inn de brief van Du Roullet - Rousseau voor zijn hervormingsopvattingenn tracht te winnen. Gluck benadrukt dat zijn muzikale stijl beantwoordtt aan de muzikale opvatting van Rousseau (zie 2.1.7). Hij had
Rousseauu willen raadplegen en met hem willen samenwerken om de
natuurlijkee melodie te vinden, die de declamatie van de dichtkunst
kann versterken, geschikt is voor de prosodie van iedere taal en past bij
hett karakter van ieder volk. Het onderscheid tussen nationale stijlen
noemtt hij belachelijk. Daaraan moet maar eens een einde worden gemaakt.. Hij eindigt zijn brief met de complimenten voor Rousseaus
analysee van de monoloog in de Armide van Lully. Op het oude libretto
vann Quinault zou Gluck in 1777 zijn reformopera Armide componeren.
Dee pogingen van Gluck dichtkunst en muziek te verenigen in
eenn stijl die correspondeert met de Florentijnse 'stile rappresentativo',
dagenn verschillende theoretici uit - onder wie Marmontel - het belang
vann de melodie te verdedigen. Marmontel vindt de schoonheid van de
melodiee belangrijker dan de expressie van gevoelens en hartstochten
(ziee 4.4.3). Ook Rousseau prefereert melodie boven expressie, zoals
blijktt uit zijn Lettre A Ai Burney, sur la musique, avec fragments d'observationstions sur VAlceste ïtalien de M. Le Chevalier Gluck (1774).50 Neubauer wijst
eropp dat Rousseau in zijn commentaar op Alceste van Gluck zich voor
hett eerst bewust is van het conflict tussen retorische accentuatie en
melodiee en dat hij de voorkeur geeft aan melodie (Neubauer 1986:
145): :
J'oseraii même dire que Ie plaisir de 1'oreille doit quelquefoiss 1'emporter sur la vérité de 1'expression; car la musiquee ne sauroit aller au coeur que par Ie charme de la melodie;; et s'il n'étoit question que de rendre 1'accent de la
499

Zie voor de inhoud van deze brief Gluck 1971. Zie ook: Strunk 1950: 681-683 en Le
Huray/Dayy 1981: 148-149.

500

Zie Rousseau 1979: 371-412. Rousseaus commentaar op Alceste van Gluck is incompleet
enn postuum gepubliceerd, evenals zijn commentaar op l'Orphée van Gluck: Extrait d'une réponseponse du petit faiseur a son prête-nom, sur un morceau de l'Orphée de M. le Chevalier Gluck (Rousseau
1979:: 413-420).
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passion,, 1'art de la declamation suffïroit seul, et la musique,, devenue inutile, seroit plutot importune qu'agréable:: voila 1'un des écueils que Ie compositeur, trop plein de
sonn expression, doit éviter soigneusement (Rousseau
1979:: 389-390).
Hett eeuwenoude dilemma of de muziek dan wel de dichtkunst moet
dominerenn in de opera vormt een belangrijke kwestie in de strijd met
Gluck.. In 1776 haalt de invloedrijke maïtresse van Louis XV, Madame
Duu Barry, de gevierde Italiaanse componist Piccini naar Parijs als rivaall van Gluck. Zonder eigen toedoen - Piccini neemt namelijk niet
zelff actief deel aan de strijd tussen Gluckisten en Piccinisten - krijgt
Piccinii veel aanhangers in de kringen van hen die zich verzetten tegen
dee revolutionaire denkbeelden van Gluck over de vernieuwing van de
Fransee opera. Pogingen om Piccini tegen Gluck uit te spelen, mislukkenn omdat ook Piccini een hervorming van de Napolitaanse 'opera
seria'' nastreeft en in zijn 'tragédie lyrique' Roland (1778) zelf aan
Gluckss idealen beantwoordt.
Inn 1779 schrijft Gluck zijn laatste succesvolle Franse reformopera,, Iphigénie en Tauride, op een libretto van Guillard. Nog in hetzelfdee jaar komt zijn opera Echo et Narcisse gereed, maar deze slaat niet
meerr aan. Dat betekent het einde van zijn Parij se loopbaan en hij keert
naarr Wenen terug. In zijn reformopera's heeft Gluck Duitse, Franse en
Italiaansee stijlelementen tot een synthese gebracht. Toch krijgt hij niet
veell navolgers.
Dee grote vernieuwingen komen niet van de 'tragédie lyrique'
maarr van de opera's van Mozart, zoals van Don Giovanni (1787) en Die
ZauberflöteZauberflöte (1791).
2.2.55

De opera in Nederland

Lustig,, Van Alphen en Robbers spitsen h u n uiteenzettingen over de relatiee tussen dichtkunst en muziek toe op de cantate, maar - zo stelde
ikk reeds vast - zij baseren zich in hun betoog voornamelijk op verhandelingenn over de verhouding tussen woord en toon in de Franse en Italiaansee opera. Ik vraag mij afin hoeverre zij de opera's hebben gekend
diee de aanleiding vormden voor al die door hen geraadpleegde verhandelingen.. Gegevens daarover ontbreken nagenoeg. Misschien hebbenn ze in ons land operavoorstellingen bijgewoond. In ieder geval is
hett interessant eens na te gaan welke opera's zij hier hadden kunnen
bezoeken.. Daarom geef ik een indruk van wat zo rond de achttiende
eeuww in de Republiek aan opera's wordt vertoond. Bovendien sta ik
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evenn stil bij de pogingen die hier in de zeventiende en achttiende
eeuww zijn ondernomen om opera's op de planken te brengen.51
Inn tegenstelling tot de ons omringende landen krijgt de opera in de Nederlandenn pas aan het einde van de zeventiende eeuw enige betekenis.
Hett ontbreken van een grootse hofcultuur speelt daarbij ongetwijfeld
eenn grote rol. Immers, de opera is een kostbaar genre dat aanvankelijk
alleenn gefortuneerde vorstenhoven in stand kunnen houden.
Dee eerste pogingen om in de Republiek opera's op te voeren,
daterenn van 1680. Toen kreeg Theodoro Stryker52 van de regenten van
hett Amsterdamse Burgerweeshuis en Oudemannenhuis het recht om
opera'ss in de schermschool te vertonen. Later besluit men aan de
Leidsegrachtt een nieuw theater te bouwen. De opening daarvan geschiedtt op oudejaarsavond 1680 met Ie Fatiche d'Ercole per Deianira van
dee Venetiaanse componist Pietro Andrea Ziani (1616-1684). Deze opera
valtt zo in de smaak, dat hij weken achtereen wordt opgevoerd. Stadhouderr Willem III en zijn echtgenote Mary Stuart komen in februari
16811 naar Amsterdam om een voorstelling bij te wonen.
Overr de samenstelling van Strykers ensemble is weinig bekend,, maar in ieder geval heeft het in het gebouw aan de Leidsegracht
vollee zalen getrokken met ten minste twee opera's: Helena rapita da Paride,ride, gecomponeerd door de Venetiaan Giovanni Domenico Freschi
(1640-1690)) en in opdracht van Stryker muzikaal bewerkt door een anderee Venetiaan: Pietro Antonio Fiocco (1650-1714), en De Triomfeerende
Min:Min: een opera van de Vlaamse componist Carolus Hacquart
)) op een libretto van de dichter Dirk Buysero (1644-1708).53 Ondankss het artistieke succes moet Stryker al in 1682 de deuren van zijn
operagebouww sluiten. De financiële verplichtingen aan de regenten
vann de Amsterdamse schouwburg - aan wie op grond van een overeenkomstt een deel van de recette moet worden afgedragen - zijn hem
bovenn het hoofd gegroeid.
511
Voor dit overzicht baseer ik mij op Scheurleer 1909, Nederlandsch muziekleven 1936, Bottenheimm 1946, Thijsse 1949, Balfoort 19812, Reeser 19862, Beijer 1989 en Rasch 1997.
522

Hij heet eigenlijk Dirk Stryker en is Amsterdammer van geboorte (geboorte en sterfdatumm zijn onbekend). Hij groeit op in Venetië, de belangrijkste zeventiende-eeuwse operastad,, waar zijn vader Jacob Stryker toen consul was van de Republiek.
533

Buysero heeft lang in Parijs gewoond waar hij de Franse opera leert kennen. Evenals
Strykerr is hij actief in de operalobby. Zijn bekendste werk, De vryadje van Cloris en Roosje
(1688),, is op muziek gezet door S. de Koning (1654-1701). Deze partituur is verloren gegaan.
Aann het einde van de achttiende eeuw maakt Bartholomeus Ruloffs van deze tekst een
toneelstukk met liedjes. De Triomfeerende Min is een allegorisch vredespel, geschreven naar
aanleidingg van de vrede van Nijmegen (1678) en opgedragen aan Constantijn Huygens.
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Naa de sluiting van Strykers operagebouw vertrekken verschillendee ensembles naar Buiksloot, aan de overkant van het IJ, om daar
inn een klein theater hun voorstellingen te geven. In Amsterdam zelf
werdd toen namelijk aan buitenlandse ensembles zelden toestemming
verleendd opera's op te voeren. In deze periode manifesteren Thomas
Arentss (1652-1701), lid van 'Nil Volentibus Arduum', en Govert Bidloo
(1649-1713)) zich in Amsterdam als de grote voorvechters van opera's in
dede 'Nederduitsche' taal. Zij willen de Franse opera van Lully navolgen.
Arentss vertaalt een aantal Franse libretto's van Quinault: in 1686 Roeland,land, in 1687 Amadis en Cadmus en Hermione, alle op muziek van Lully.
Inn de zeventiende en achttiende eeuw zijn in ons land trouwenss maar weinig echte opera's geschreven. In plaats daarvan worden
zogenaamdee 'zangspelen' vervaardigd, dat wil zeggen toneelstukken
mett muziek. Johan Schenk
) componeert in 1687 op een librettoo van Govert Bidloo wel een echte Nederlandse opera: De Opera van
Bacchus,Bacchus, Ceres en Venus.

Overr zeventiende-eeuwse operavoorstellingen in andere stedenn in de Republiek zijn slechts schaarse aanwijzingen voorhanden.
Strykerr heeft, na de mislukking in Amsterdam, zijn werkterrein naar
Haarlemm verlegd. Gegevens over uitvoeringen van opera's in deze stad
ontbrekenn echter. Verder moeten in die jaren in Den Haag enkele
Fransee operagezelschappen actief zijn geweest, maar of het tot uitvoeringenn is gekomen, is niet bekend.
Inn de achttiende eeuw ontwikkelen Den Haag en Amsterdam
zichh als de belangrijkste centra voor opera in de Republiek. Hier wordt
eenn groot aantal nieuwe, buitenlandse opera's op de planken gebracht.. In de hofstad verblijft in de Casuariestraat gedurende de hele
achttiendee eeuw een Frans operagezelschap met een orkest van ongeveerr twintig musici, de 'Opéra de la Haye' of 'Comédie Francaise de la
Haye** genoemd, dat voornamelijk 'operas comiques' vertoont van
Gluck,, Monsigny, Philidor en Grétry. Dit gezelschap brengt ook Rousseauss Le devin du village en de befaamde 'opera buffa' La serva padrona

vann Pergolesi.
Naastt de gezelschappen die het theater in de Casuariestraat
bespelen,, verblijven in het achttiende-eeuwse Den Haag tijdelijk ook
anderee operagezelschappen. Tussen 1732 en 1742 treft men er bijvoorbeeldd het gezelschap aan van de rijke Portugees-joodse zakenman
Jacobb Lopez de Liz, dat elders in de stad Franse opera's uitvoert. Verder
heeftt in Den Haag van 1760 tot 1761 een Italiaans gezelschap gespeeld.
Bovendienn hebben een joods gezelschap en het Vlaamse operagezelschapp van J.D.F. Neyts voorstellingen in de hofstad gegeven. Over het
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algemeenn namen de operagezelschappen het niet zo nauw met de oorspronkelijkee taal van een opera. In ons land werden Italiaanse en Fransee opera's vaak vertaald in het Nederlands, maar een Italiaanse opera
werdd ook wel in het Frans opgevoerd en een Franse opera in het Italiaans,, afhankelijk van de herkomst van het operagezelschap.
Tenn tijde van het stadhouderschap van Willem V (1751-1795)
blijktt er in de Republiek zoveel vraag naar de nieuwste opera's, dat
menn spoedig na de première zowel in Den Haag als in Amsterdam kan
kennismakenn met de kassuccessen in bijvoorbeeld Parijs, Wenen of
Praag.544 Voor Van Alphen, die lange tijd in Utrecht maar ook in Leiden
enn Den Haag heeft gewoond en gewerkt, moet een bezoek aan deze
opera'ss zeker tot de mogelijkheden hebben behoord. Dat zal ook geldenn voor de Rotterdammer Robbers, maar Lustig moet helemaal uit
Groningenn komen. Hij oriënteert zich trouwens voornamelijk op zijn
geboortestadd Hamburg (zie 3.1.1).
Amsterdamm heeft gedurende de achttiende eeuw niet, zoals
Denn Haag, permanent een operagezelschap binnen zijn stadsmuren.
Dee schouwburg aan de Keizersgracht, het belangrijkste Amsterdamse
theater,, blijft vooral bestemd voor toneel. In de eerste helft van de
achttiendee eeuw verzorgt de schouwburg ook zangspelen maar geen
opera's.. Onder druk van de gereformeerde kerk, die opera's associeert
mett verval van zeden, werken regenten de uitvoering van opera's
meestall tegen. Rond 1750 komen Italiaanse, Franse, Vlaamse en Duitse
gezelschappenn naar Amsterdam. Zij krijgen soms toestemming opera's
inn de schouwburg op te voeren, maar hun tenten moeten ze, net als in
dee zeventiende eeuw, opslaan aan de rand van de stad.
Inn 1752 krijgt de schouwburg aan de Keizersgracht concurrentiee van 'Blankenburg', een nieuw theater aan de 'Overtoomschen
Weg'' in de gemeente Amstelveen. Naast toneeluitvoeringen brengt
menn hier ook Franse opera's, totdat het gebouw in 1754 door brand
wordtt verwoest. Vlakbij het afgebrande theater voert het gezelschap
vann Frederic Sluyter tussen 1754 en 1758 Franse opera's op in een tent.
Hett repertoire vertoont grote overeenkomsten met dat van de Haagse
gezelschappen.555 Vanwege doorslaand succes krijgt Sluyter in 1762 de
beschikkingg over een permanent theater eveneens op de 'Overtoomschenn Weg'. Financiële problemen dwingen hem echter al in 1763 zijn
opvoeringenn aldaar te staken.
544
In Den Haag zijn twee verzamelingen tekstboekjes uitgegeven die een overzicht geven
vann de gespeelde opera's: Nouveau Theatre de La Haye 1759-1761 en Theatre de Société 1768.
555

Een overzicht van het repertoire biedt de bundel Theatre d'Amsterdam 1763.
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Inn de periode van 1768 tot 1772 mag het Vlaamse operagezelschapp van J.D.F. Neyts na de sluiting van het toneelseizoen vanaf begin
meii tot het einde van de zomer opera's opvoeren in de schouwburg
aann de Keizersgracht. Ook Neyts oogst veel succes met hetzelfde repertoiree als dat van Sluyter en de Haagse gezelschappen. Weer staan de
'operass comiques' van Monsigny, Philidor, Grétry en Gluck op het programma.. Een van de populairste opera's blijkt Le deserteur van Monsigny,, waarvan Neyts het libretto in het Nederlands had vertaald. Bij een
uitvoeringg hiervan in 1772 brandt de Amsterdamse schouwburg af.
Dee nieuwe schouwburg verrijst in 1774 op het Leidseplein. De
componist,, violist en organist Bartholomeus Ruloffs wordt benoemd
tott muziekdirecteur. Onder Ruloffs beleeft de opera in Nederland een
zekeree bloei. Hij vertaalt verschillende Franse operalibretto's en voert
naastt de bekende 'operas comiques' ook de belangrijkste opera's uit
vann Mozart, Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799), Paul Wranitzky
(1756-1808)) en Rudolf Kreutzer (1766-1831). Ondanks publieke waarderingg voor de opera's die hij op de planken brengt, slaagt Ruloffs door
tegenwerkingg van de schouwburgregenten er niet in een permanent
operagezelschapp in Amsterdam te vestigen.
Tenn slotte heeft ook de in 1787 opgerichte 'Hoogduitsche
Tooneell Sociëteit' een belangrijke rol gespeeld in de achttiende-eeuwsee Amsterdamse operawereld. Dit gezelschap krijgt in 1791 een eigen
gebouww in de Amstelstraat. Hier voert het in 1794 verschillende opera'ss van Mozart uit: Die Entfïïhrung aus dem Serail, Le nozze di Figaro, Don
GiovanniGiovanni en Die Zauberflöte. Toch zijn uiteindelijk alle pogingen in de zeventiendee en achttiende eeuw om een nationale opera te vestigen op
nietss uitgelopen door tegenwerking van de overheden en door gebrek
aann financiële middelen. Scheurleer ziet nog een andere oorzaak voor
diee mislukking:
Hett land was klein en dat kleine publiek was nimmer
eensgezind.. De een wilde een Duitsch, de ander een
Fransen,, een derde een Italiaansch tooneel. Nooit werd
hett nationaliteits-bewustzijn sterk genoeg om eensgezind
err krachtig naar te streven al het vreemde in het Nederlandsenn bijeen te brengen. Alles stuitte af op verbrokkelingg en versnippering van krachten (Scheurleer 1909:
291). .
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2.2.66

De Italiaanse cantate

Dee meeste operacomponisten hebben ook cantates geschreven. In 1620
wordtt in Italië voor het eerst gesproken over 'cantata' ter aanduiding
vann korte zangstukken voor sopraansolo met begeleiding van een
akkoordinstrument.. Aanvankelijk kon alle instrumentaal begeleide
kamermuziekk op lyrische of dramatische teksten cantate worden genoemd,, maar in de loop van de zeventiende eeuw ontwikkelt de cantatee zich tot een vocale compositievorm met twee typen strofen: de
ariaa en het recitatief.
Nett als in de opera heeft de aria in de cantate een lyrische inhoudd en een gebonden vorm die gekenmerkt wordt door een strenge,
overzichtelijkee maatindeling, een regelmatig gebouwde ritmiek, het
gebruikk van terugkerende motieven en tekstherhalingen. Het recitatieff heeft, precies zoals in de opera, een verhalende inhoud en een
vrijee vorm. Cantates kunnen verder in vorm zeer van elkaar verschillen,, maar karakteristiek blijft altijd de zorgvuldige scheiding tussen
dee stijlen van aria en recitatief.
Inn de zeventiende eeuw dient de Italiaanse cantate tot amusementt van de aristocratie. De meestal wereldlijke teksten hebben een
amoureuss karakter. Cantatecomponisten lieten zich inspireren door
gedichtenn van literair begaafde schrijvers als Petrarca (1304-1374) en
Tassoo (1544-1595). Deze verfijnde en elegante cantate kan zonder
toneelscèness en kostuums worden uitgevoerd. Tussen 1650 en 1750
maaktt de Italiaanse cantate een bloeitijd door. In de zeventiende eeuw
vormtt Venetië niet alleen het centrum voor de opera maar ook voor de
cantate,, terwijl Napels in de achttiende eeuw die positie heeft. Rome
heeftt in de zeventiende en achttiende eeuw betekenis als centrum
voorr opera's en cantates over geestelijke onderwerpen. Een 'geestelijke'' cantate wordt in de tweede helft van de achttiende eeuw ook wel
oratorium 566 genoemd.
Niett alleen in de zeventiende maar ook in de achttiende eeuw
onderscheidenn cantates zich van elkaar in stijl en vorm. De scheiding
566
De cantates van Bach vormen hierop een uitzondering. Een oratorium is een groots opgezettee vocaal-instrumentale compositie over een ernstig, veelal episch, meestal oudtestamentischh gegeven. Medewerkenden zijn solisten, een of meer koren en een begeleidend ensemble,, vaak een orkest. Muzikaal-technisch zijn oratorium en opera lange tijd nauw met
elkaarr verwant geweest. In tegenstelling tot de opera wordt de handeling in een oratorium
echterr nooit uitgebeeld maar verteld door een testo of verteller. In Duitsland is Heinrich
Schützz (1585-1672) de wegbereider geweest van het oratorium en in Engeland heeft Handel
hett oratorium gevoerd naar een absoluut hoogtepunt. Wat Bach is voor de cantate, is Handell voor het oratorium.

HOOFDSTUKK 2

|

87

vann aria en recitatief neemt men echter altijd in acht. Het aantal aria's
enn recitatieven kan sterk wisselen, evenals de bezetting waarmee men
eenn cantate uitvoert. Zo kan het vocale deel worden verzorgd door een
off meer koren (koorcantate), door een solist (solocantate), door meer
solistenn of door solisten en koor. De instrumentale begeleiding kan variërenn van basso continuo (akkoordinstrument met ondersteunende
bas)) tot een ensemble of zelfs een groot orkest.
Dee aria ontwikkelt zich van een eenvoudige vocale vorm,
waarbijj de melodiestructuur de tekststructuur op de voet volgt, tot
eenn virtuoos doorgecomponeerd lied, waarbij de melodiestructuur
zichh naar eigen wetten richt. Een grote invloed op de achttiende-eeuwse
muziekk in het algemeen en op de opera en de cantate in het bijzonder
heeftt de in Napels ontwikkelde bel canto-stijl gehad. Deze kenmerkt
zichh door gracieuze melodieën, ondersteund door simpele harmonieënn in een langzame driedelige maat met een enkel ritmisch motief.
Eenn hoogtepunt in deze Napolitaanse school vormen de cantates van
Alessandroo Scarlatti (1660-1725). De strenge scheiding tussen de elegante,, melodieuze aria en de declamatorische stijl van het recitatief
typeertt de honderden cantates die hij schreef.
Dee cantates van Handel, waarvan Van Alphen in de 'Aanmerkingen'' enkele noemt, bevatten een mengeling van verschillende Italiaansee stijlkenmerken. Tussen 1700 en 1750 verovert de Italiaanse cantatee de Duitse vorstenhoven. Naast Handel is Karl Heinrich Graun de
belangrijkstee en meest populaire Duitse componist van Italiaanse cantates.. Van Alphen verwijst naar Graun als componist van Der Todjesu,
eenn cantate op een tekst van Karl Wilhelm Ramler (1725-1798). Van Alphenn heeft een grote bewondering voor zowel de muziek van Graun
alss de gedichten van Ramler.
Naa 1750 verburgerlijkt de Italiaanse cantate zich. Dat houdt
inn dat ze voor burgers wordt gecomponeerd en uitgevoerd. Vooral de
felicitatiecantatee en de geestelijke cantate waren populair. In plaats
vann bescheiden slotkoren heeft deze 'burgerlijke' cantate omvangrijke
koorpartijen.. De meest gebruikelijke bezetting is voor drie solo's, koor
enn orkest. De nabloei in de tweede helft van de achttiende eeuw dankt
dede cantate aan Pietro Metastasio, die behalve een beroemd librettist
ookk een zeer vruchtbaar tekstdichter van cantates is geweest.
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2.2.77

De Franse cantate

Inn Frankrijk kent de cantate een korte maar hevige bloei die duurt van
ongeveerr 1705 tot 1750. Hier schept Jean-Baptiste Rousseau (1671-1741)
dee cantate als dichtvorm. De meeste van zijn cantates zijn op muziek
gezet.. Van Alphen citeert bij zijn cantate 'De Starrenhemel' enkele
dichtregelss van hem als motto. Stilistisch gezien lijken Franse cantates
scèness uit een opera. Zo typeert ook Jean Jacques Rousseau de cantate
inn zijn Dictionnaire de Musique (Rousseau 1781 (dl.1): 150-151).
Tekstinhoudelijkk zijn de Franse cantates te verdelen in wereldlijkee en geestelijke cantates. Houdard de la Motte (1672-1731) heeft
faamm als dichter van geestelijke cantates. In de 'Aanmerkingen' verwijstt Van Alphen naar hem. Na 1740 raakt de Franse geestelijke cantatee in verval. Ze maakt plaats voor het uit Italië ingevoerde oratorium.
Hett verval van de cantate gaat samen met de opkomst van de cantatille:: een korte cantate met een recitatief en twee of drie aria's. Aan het
eindd van de achttiende eeuw verdwijnt de cantate in haar oorspronkelijkee vorm. De term leeft nog voort als aanduiding voor een hymne
voorr koor en orkest.
2.2.88

De lutherse kerkcantate

Rondd 1700 ontstaat in Duitsland een nieuw type cantate: de lutherse
kerkcantate,, bedoeld om systematisch te gebruiken in godsdienstoefeningenn in het kerkelijk jaar. Deze lutherse cantates hebben in de achttiendee eeuw een grote praktische betekenis voor het kerkelijk leven en
spelenn ook daarbuiten een belangrijke rol. In opdracht schreven vele
cantors 577 en organisten een cantate voor iedere zon- en feestdag van
hett kerkelijk jaar en voor bijzondere gelegenheden als vorstelijke verjaardagen,, jubilea en dergelijke.
Dee terminologie is niet eenduidig. Lang niet altijd krijgen
kerkcantatess de naam 'cantate'. Vaak wordt volstaan met de naam van
zon-- of feestdag, bijvoorbeeld 'Vijftiende zondag na Pinksteren' of
'Feestdagg van de geboorte van Christus'. Verder noemt men een cantatee met koor ook wel 'concerto'. Ook hier gebruikt men de termen 'oratorium'' en 'cantate' door elkaar.
Inn veel cantates is sprake van dogmatische belering, maar
onderr invloed van dichters als Gellert (1715-1769), Ramler en Klopstock
577

Een cantor is als kerkelijk ambtsdrager belast met het algeheel toezicht op de kerkmuziekk in een stad. De beroemdste cantor, johann Sebastian Bach, is tevens organist.
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(1724-1803),, juist de dichters die Van Alphen zo bewondert, komt het
accentt steeds meer te liggen op ontroerende beschouwingen over Gods
goedheid.. Karakteristiek voor deze kerkcantate is het gebruik van poëtischee invoegingen als een emotionele inkleuring van bijbelse passages.. Dat komt neer op devote meditaties met een piëtistisch karakter.
Dee componist behandelt de toegevoegde poëtische tekst als een arioso
off een aria, gewoonlijk in da capo-vorm en vaak met een inleidend r e
citatief.. De recitatieven zijn meestal doorvlochten met koraalregels.58
Normaall gesproken wordt deze cantate ingeleid en begeleid door orgelspel.. Sinds Mendelssohn in de dertiger en veertiger jaren van de negentiendee eeuw hernieuwde belangstelling voor Johann Sebastian
Bachh wist te kweken, staat deze te boek als de grootste meester van de
luthersee kerkcantate.
2.2.99

De cantate in Nederland

Inn Nederland zijn in de achttiende eeuw slechts enkele cantates ge
schreven.. Van Alphen kan zich in 1783 met 'De Doggersbank', 'De Starrenhemel'' en 'De Hoope der Zaligheid' als de eerste Nederlandse cantatedichterr beschouwen. In de tweede helft van de achttiende eeuw
wordenn weliswaar verschillende gedichten 'cantates' genoemd, maar
daarinn ontbreken de voor de cantate kenmerkende recitatieven (zie
1.1.3).. Zo schrijft J.P. Kleyn (1760-1805) in 1786 een feestzang met de
titell 'Cantate voor het derde jubelfeest van de Utrechtsche Hooge
Schoole'.. Het gaat hier echter om een gedicht dat niet de vormkenmerkenn van een cantate heeft, maar dat wel op muziek is gezet. Dat
heeftt Frederik Nieuwenhuysen (1758-1841), stadsorganist van Utrecht,
gedaan. .
Naa Van Alphen komt Rutger Schutte (1708-1784) met één kleinee cantate: 'Christus' bloedzweet in Gethsemané', in 1787 postuum gepubliceerdd in het vierde deel van diens Stichtelijke Gezangen. Dit vierde
deel,, dus ook de cantate, is van muziek voorzien door de BoheemsItaliaansee klavierspeler en componist Johannes Andreas Kauchlitz/
Giovannii Andrea Colizzi
, die verschillende jaren in Den
Haagg heeft gewerkt als hofcomponist en muziekleraar van prinses
Louise,, dochter van stadhouder Willem V (Van Heuvel [1997]: 88-96). In
dede cantate wisselen solozang, recitatief en koorzang elkaar af. Vanwe588

Een koraal is een geestelijk lied in de vorm van een eenvoudig coupletlied in homofone
zettingg met de melodie in de bovenste partij. Het koraal ontstaat begin zestiende eeuw en
hoortt thuis in de protestantse kerkmuziek. Veel koraalmelodieën hebben zo'n grote populariteitt gekregen, dat zij kunnen dienen als symbool voor religieuze gevoelens.
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gee de onbekendheid met het recitatiefin de Nederlanden schrijft Colizzii in Schuttes vierde deel van de Stichtelijke Gezangen een 'inleiding
tott het accompagneren der recitativo's' (Bosch 1996: 295). Zijn karakteristiekk van het recitatief correspondeert met het Italiaanse recitatief
zoalss Van Alphen en Robbers dat later in navolging van Rousseau hebbenn gedefinieerd (zie 4.4.3 en 4.4.4). Colizzi pleit ervoor de begeleiding
soberr te houden zonder versieringen. De begeleider moet het ritme
vann de gereciteerde tekst volgen en de melodie die in de zangstem
klinktt met een enkel akkoord ondersteunen (Bosch 1996: 130, 294297). .
Voortss moet Christian Friedrich Ruppe (zie 3.3.3) in 1796 een
cantatee hebben gecomponeerd op de geboorte van Christus. Dat blijkt
uitt een programmaboekje van een Leids kinderkerstfeest. De partituur
iss echter niet overgeleverd (zie Bosch 1996: 271-273). Bosch wijst op
nogg enkele door Ruppe gecomponeerde cantates uit 1798. In datzelfde
jaarr publiceert de dichter Rhynvis Feith (1753-1824) twee cantates: 'Het
Onweder'' en 'De Menschlievendheid' (Feith 1798: 65-94). In 1802 volgt
A.C.W.. Staring (1767-1840) met 'Cantate voor het natuurkundig gezelschapp te Zutphen' (Staring 186313: 320-322) en in 1815 met 'Ariadne' en
mett 'De Zee' (idem: 317-320, 322-324).
Dee geringe weerklank van Van Alphens pionierswerk staat
mogelijkk in verband met het feit dat hij de cantate in de Republiek introduceertt als de bloeitijd van dit genre in de omringende landen al
voorbijj is. Verder wil ik erop wijzen, dat de cantate in de eerste helft
vann de achttiende eeuw vooral tot grote bloei is gekomen in landen
mett een lutherse kerkcultuur. Dan heerst in de Nederlanden echter de
calvinistischee kerk die in diverse synodebesluiten niet alleen het gebruikk van het orgel verbiedt maar ook het vocaal en/of instrumentaal
musicerenn tijdens de 'godsdienstoefening'. 59 Uiteraard is een cantate
inn de eerste plaats bestemd om in de kerk of in de concertzaal te wordenn uitgevoerd. Als een dichter geen zekerheid heeft, dat het tot een
uitvoeringg komt, zal hij waarschijnlijk minder geïnspireerd zijn tot
hett schrijven van cantates. Zo heeft Van Alphen, die de cantate toch als
599
Zandt stelt vast, dat de 'gemiddelde vormgeving van de calvinistische godsdienstoefening'' een kerkelijk musiceren nog steeds nauwelijks toelaat.Hij verwijt de hervormde kerk,
datt zij door de hier genoemde synodebesluiten de ontwikkeling van de toonkunst in de Nederlandenn 'in algemeen muzikaal opzicht en in het bijzonder in kerkmuzikaal opzicht* in
dee weg heeft gestaan. Hij noemt het schrijnend, dat jonge mensen nog steeds 'theologisch
enn kerkmuzikaal dusdanig worden geïndoctrineerd en "voorgeprogrammeerd", dat zij op
lateree leeftijd het "valse" voor het "ware" verslijten'. Hij bedoelt daarmee, dat zij als kerkenraads-- of kerkvoogdij leden het gebruik van muziek in de hervormde eredienst negatief
zullenn benaderen (Zandt 1995:15-16).
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eenn ideale dichtvorm ziet, het bij drie cantates gelaten, wellicht omdat
tweee van de drie cantates, althans in zijn tijd, leesgedichten zijn gebleven.. Hoewel Frederik Nieuwenhuysen Van Alphen had toegezegd alledriee zijn cantates te toonzetten {Van Alphen 18023: 299), heeft hij dat
alleenn met 'De Doggersbank' gedaan (zie 3.2.1). De weinig ontwikkelde
muziekcultuurr in het achttiende-eeuwse Nederland zal daaraan debet
zijnn geweest.
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