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De hedendaagse klassieke-muziekcultuur is er vooral een van herhaling en
bevestiging. De overgrote meerderheid van werken die op het programma
verschijnen, behoort tot een repertoire waar relatief weinig variatie in zit. Dit
zorgt ervoor dat nieuwheid in de muziekcultuur zich vooral manifesteert op
het vlak van de interpretatie. Scherp gesteld: de stukken zijn steeds dezelfde,
de uitvoering is telkens anders. Dat laatste is natuurlijk een heuglijk feit.
Sterker nog, het komt tegemoet aan een essentiële karakteristiek van muziek.
Muziek is immers intrinsiek voorbestemd om op verschillende manieren
te worden geïnterpreteerd. Elk werk herbergt een oneindig potentieel aan
uitvoeringsmogelijkheden, zonder daarbij zijn identiteit – of althans herken
baarheid – te verliezen. Muziek realiseert zich in verscheidenheid. Nieuwe
interpretaties putten een werk dus niet uit, maar maken het waar. Vanuit die
optiek kun je je trouwens beter niet te snel hechten aan een zogenoemde lieve
lingsuitvoering, toch niet als zo’n keuze andere beluisteringen op een afstand
houdt. Dat druist immers regelrecht in tegen de principiële onvoltooidheid
van het muzikale kunstwerk. De ideale muziekliefhebber moet zich telkens
weer openstellen voor nieuwe interpretaties. Hij is een noodzakelijke partner
in de oneindige ontplooiing van de muziek zelf, een dienaar die helpt om de
intrinsieke rijkdom van een stuk tot ontwikkeling te laten komen.
Naast de nieuwheid-in-de-uitvoering is er ook nog een tweede, misschien
wel nog belangrijker vorm van nieuwheid waar een luisteraar zich voor open
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kan stellen: de nieuwheid-van-repertoire. Vandaag zitten we al te zeer gevan
gen in een relatief krappe canon van altijd weer dezelfde stukken. Die canon
bulkt natuurlijk van de meesterwerken, al is ‘kwaliteit’ zeker niet het enige
criterium, en zeker ook geen garantie om in de canon terecht te komen. Ook
toegankelijkheid en herkenbaarheid spelen een rol. De canon is minstens
gedeeltelijk een marktconstructie die inspeelt op een te bedienen meerder
heid. Zo’n canon werkt bovendien redelijk zelfbevestigend. Voor zover er al
iets in verandert, gaat het meestal om verschuivingen van binnenuit. Bach
baart méér Bach, bij wijze van spreken. Voor vreemde eenden is er maar weinig
plaats in de bijt.
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Zo draagt de canon altijd een risico op verschraling in zich. Die verschra
ling is ook voelbaar in de bredere muziekcultuur, die immers vooral teert op
‘grootmeesters’. ‘Grootmeester’ is een soort van kwaliteitslabel dat een com
ponist (vaak terecht) toe krijgt gekend, omdat hij enkele meesterwerken heeft
geschreven, dit wil zeggen werken die in een bepaalde cultuurhistorische con
stellatie als zodanig worden beschouwd. Op zich is daar natuurlijk niets mis
mee. Het enige probleem is dat werken van grootmeesters vaak meer krediet
krijgen dan composities van minder bekende meesters, enkel en alleen van
wege dat kwaliteitslabel. Dat is doodjammer, want uiteindelijk komt het in de
muziek niet aan op de reputatie van een componist, maar wel op de individu
ele kwaliteit van ieder werk op zich. Bach – zelfs Bach – staat niet garant voor
meesterwerken, hoeveel hij er ook heeft geschreven. Een werk van een meester
is niet per definitie een meesterwerk. En toch zullen in de huidige muziekcul
tuur de minder fantastische werken van een ‘gelabelde’ grootmeester vaak de
voorkeur krijgen op minstens evenwaardige werken van zogeheten kleinmees
ters. Opnieuw spelen ‘herkenning’ en ‘conditionering’ daarbij een belangrijke
rol: ‘Het is van Bach, dus het is goed.’ Zelfs als dat laatste al waar zou zijn, leidt
die visie tot een betreurenswaardige eenzijdigheid. Zij marginaliseert een
onwaarschijnlijk breed en rijk muzikaal repertoire van ‘andere’ meesterwer
ken. Zij teert op gewoonte en gezagsgetrouwheid, twee karakteristieken die
regelrecht indruisen tegen authentieke artistieke nieuwsgierigheid.
Authentieke artistieke nieuwsgierigheid vergt natuurlijk veel meer inspan
ning, en ook nog heel wat andere kwaliteiten. Zij vraagt moed, zoals elke
inspanning die indruist tegen de mechanismen van de markt, de zaligheid
van zekerheden en de rotsvastheid van reputaties; zij vraagt geduld, zoals elke
inspanning die door de oppervlakte heen wil dringen; zij vraagt kennis, zoals
elke poging om kwaliteit naar waarde te kunnen schatten en het kaf zorgvul
dig van het koren te kunnen scheiden; zij vraagt een openheid van geest, die
noodzakelijk is om onbekende paden te betreden en anderen te verleiden mee
die weg te bewandelen; en zij vraagt ten slotte ook een enorme passie om dit
allemaal enigszins te kunnen volhouden.

Onderhavig boek is het product van deze vijf kwaliteiten: moed, geduld,
kennis, openheid van geest en passie. Het zijn meteen ook de vijf karakteris
tieken die de musicoloog en mens Ignace Bossuyt ten voeten uit typeren. Al
heel zijn leven lang koppelt hij zijn bewondering en ontzag voor de onbetwiste
grootmeesters aan een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar onontgonnen
rijkdommen. Legio zijn de momenten waarop hij zijn collega’s in zijn bureau
binnenriep, gewoon om zijn enthousiasme over een nieuwe ontdekking te
kunnen delen. Daarbij etaleerde hij steevast een gulzigheid waar je zelf honger
van kreeg, en vooral ‘goesting’.
Uiteindelijk is dat ook waar dit boek toe aanzet. Het prikkelt muziekliefheb
bers om hun vizier te verbreden, om met één voet uit de canon te treden, om
zichzelf het genot te gunnen te verdwalen in het oneindig vertakte landschap
van de muziekgeschiedenis. Bossuyts boek staat in ieder geval borg voor ont
dekkingen, en voor het zalige gevoel dat gepaard gaat met het horen van een
schitterend muziekwerk waarvan men enkele minuten eerder het bestaan nog
niet eens bevroedde. In dit boek gaat het weliswaar enkel over Duits repertoire
van 1650 tot 1700, maar onrechtstreeks kan Bossuyts onorthodoxe benadering
ook bijdragen tot een fundamentelere mentaliteitswijziging in onze algemene
omgang met de canon.


Hopelijk heeft dat niet enkel effect op muziekliefhebbers maar ook op diege
nen die beroepshalve mee het muzikale landschap uittekenen, in het bijzonder
musici en programmatoren. Want uiteindelijk zijn zij het die in grote mate
bepalen of het gespeelde repertoire een netwerk is van autosnelwegen, dan wel
een fijnmazig totaallandschap waarin naast voor autosnelwegen ook plaats
is voor kleinere wegen. Natuurlijk staat daarbij niet de vergelijking tussen
de verschillende soorten wegen centraal, maar wel de vraag naar de manier
waarop die twee elkaar verrijken, en daarmee ook de luisteraar. Want zoals in
heel zijn oeuvre is het Bossuyt uiteindelijk altijd daarom te doen: de verrijking
van de luisteraar.

Pieter Bergé, Leuven 2021
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Aan de lezer



Dit boek is bedoeld als een stap naar de ontdekking van overwegend onbekend
repertoire uit de Duitse muziek van de tweede helft van de zeventiende eeuw,
kortweg de periode ‘Tussen Schütz en Bach’. In feite is het een ‘opstap’ naar een
luisterervaring die, althans wat de vocale muziek betreft, haar zin en betekenis
ontleent aan de beschikbaarheid van een tekst. Een componist wordt altijd op
een of andere wijze geleid door de tekst, soms door de opbouw ervan, maar
nog veel meer – en zeker in de barokperiode – door de inhoud. Vandaar dat alle
(Latijnse en Duitse) teksten van de besproken composities op zijn genomen,
met een Nederlandse vertaling. Een verdere – niet absoluut noodzakelijke,
maar toch sterk aanbevolen – stap is het volgen van de partituur. Een ruim
deel ervan is te vinden op internet, vooral op de website imslp.org. In de bijla
gen geef ik een lijst van de beschikbare partituren (meestal moderne uitgaven,
maar ook vaak een originele bron), samen met cd-opnamen van de besproken
composities. In de tekst zelf wordt bij de besproken composities verwezen
naar beschikbare luistervoorbeelden op YouTube. Van een aantal composities
is geen YouTube-opname beschikbaar, maar op twee werken na zijn ze alle te
beluisteren via Spotify. In een terminologische index zijn verder alle muziek
termen beknopt uitgelegd.
De literatuuropgaven blijven beperkt. Om een overvloed aan noten te vermij
den verwijs ik niet telkens naar de twee onmisbare muziekencyclopedieën:
de Duitse Die Musik in Geschichte und Gegenwart en de Engelse The New Grove
Dictionary of Music and Musicians, waarvan de bibliografische referenties bij
het begin van de literatuurlijst zijn vermeld. Het volstaat hier te vermelden
dat biografische gegevens, stijlkenmerken, invloeden en andere belangrijke
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gegevens over de componisten vaak op deze encyclopedieën gebaseerd zijn,
maar voorts aan zijn gevuld met in de literatuurlijst opgenomen en in noten
geciteerde gespecialiseerde publicaties.



Voor elk jaar uit de periode 1650-1700 koos ik één componist, die ik algemeen
biografisch en geografisch situeer, met referenties aan zijn volledige oeuvre
en meer in detail een bespreking van één representatieve compositie. Die ene
compositie is een greep uit een overvloedig aanbod, waarbij de keuze soms
hartverscheurend was. Sommige hoofdstukken zijn beperkt tot één bladzijde,
andere zijn uitgebreider, afhankelijk van de aard van de compositie en de
beschikbare informatie. Eén hoofdstuk springt qua lengte stevig uit de band:
de bespreking van de opera Ariadne van Johann Georg Conradi (1691). De com
positie en de context zijn zo boeiend dat die meer aandacht waard zijn.
De keuze van de jaartallen is ingegeven door diverse factoren: het jaar van
overlijden van een componist, de uitgave van een van zijn werken, het jaar van
een aanstelling, een historische gebeurtenis of andere aanknopingspunten.
Waar mogelijk en zinvol is een referentie ingelast aan het werk van Johann
Sebastian Bach, met een vergelijkende bespreking. Gezien de overvloed aan
uitvoeringen van het werk van Bach heb ik afgezien van een lijst van cd’s.
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Wat de notennamen betreft, koos ik voor de letterbenaming a-b-c-d-e-f-g
voor de diatonische toonladder en de toevoeging van -es of -s voor de verla
ging met een halve toon (mol) en -is voor de verhoging met een halve toon
(kruis) – bijvoorbeeld bes, es, as en fis, cis, gis.1 Dit is internationaal de meest
gebruikte referentiemethode en niet de notennamen la-si-do-re-mi-fa-sol. De
verschillende octaven zijn aangegeven met C (groot octaaf ), c (klein octaaf ), c’
(eengestreept octaaf ), c” (tweegestreept octaaf ) en c’’’ (driegestreept octaaf ).2
Zoals gebruikelijk in veel internationale publicaties maak ik nog een onder
scheid tussen een gewone letter en een gecursiveerde. Een gewone letter, als
hoofdletter (bijvoorbeeld C), duidt niet op een welbepaalde toonhoogte, een
gecursiveerde daarentegen wel (bijvoorbeeld D, c’, f ”).
In de zeventiende eeuw ging het modale systeem geleidelijk over in het tonale.
Ik heb me over dit belangrijke ordeningssysteem van de toenmalige muziek
een theoretische excursie gepermitteerd, die de minder geïnteresseerde lezer
eventueel over kan slaan. Het onderscheid tussen modaliteit en tonaliteit fluc
tueerde in die periode, maar de tonaliteit won steeds meer veld. De referenties
aan een tooncentrum (de basistoon van een compositie, modaal of tonaal of
in de overgangsfase) zijn aangegeven met hoofdletter (C) of kleine letter (c),
die respectievelijk verwijzen naar de grote of de kleine terts boven de centrale
toon.

Elk boek komt tot stand in een concrete context. Wie schrijft is omringd door
mensen die betrokken zijn bij het groeiproces, dat zich in wisselende tempi
– van largo tot presto – voltrekt. Bij de voltooiing en de afwerking van de defi
nitieve tekst ben ik dan ook aan een aantal personen oprechte dank verschul
digd. Ik vermeld er enkele bij naam die ik om uiteenlopende redenen uitdruk
kelijk wil bedanken: mijn vrouw Rolande Wallays; Karel Porteman, prof. em.
klassieke Nederlandse letterkunde van de KU Leuven; Johan Nowé, prof. em.
Duitse letterkunde van de KU Leuven voor de vertaling van de Duitse teksten;
Daan den Hengst, prof. em. Latijn van de Universiteit van Amsterdam voor de
vertaling van de Latijnse teksten; en Katrien De Vreese van uitgeverij Sterck &
De Vreese (Bornmeer Noordboek), die bereid was mijn boek in hun fonds op
te nemen. Pieter Bergé, mijn gewaardeerde collega aan de onderzoeksgroep
Musicologie van de KU Leuven, dank ik graag speciaal voor zijn enthousiaste
en enthousiasmerende voorwoord, ‘De verrijking van de luisteraar’.
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