
In deze bijdrage gebruik ik de termen musico-

logie en muziekwetenschap als een afkorting

voor ‘het onderdeel van de muziekwetenschap

dat zich wijdt aan de bestudering van de wes-

terse kunstmuziek’. Andere onderdelen zijn

even legitiem, en er bestaat geen hiërarchische

verhouding tussen de verschillende disciplines.

Musicologie is een huis met vele kamers, en het

is goed dat de Universiteit van Amsterdam met

haar lezingenreeks en het Tijdschrift voor

Muziektheorie met het schriftelijk verslag daar-

van een woonkamer gecreëerd hebben waar

musicologen die actief zijn in verschillende

subdisciplines elkaar kunnen ontmoeten en

van gedachten kunnen wisselen. Zo wordt

onder meer aan cognitief, cultuurtheoretisch,

intercultureel, analytisch, historisch, muziek-

filosofisch en/of muzieksociologisch onder-

zoek gedaan; het lijstje is veel langer. Om enke-

le minder voor de hand liggende voorbeelden

te geven: er wordt ook bestudeerd welke

impact muziek op de verkeersveiligheid heeft,

welk type muziek het best gedraaid wordt in

winkelcentra om het aankoopgedrag gunstig te

beïnvloeden, of in de folterkamer om de

gevangene sneller psychologisch te breken.

Naast al deze domeinen is bestudering van de

artistieke dimensie van muziek misschien toch

ook wel een onderwerp van belang in de

muziekwetenschap, zoals dat in de naamgeving

van onze zusterdiscipline, de kunstwetenschap,

nog beter tot uiting komt. Daarmee wordt

geenszins beweerd dat de esthetische dimensie

volledig autonoom is, maar wel dat er een ver-

zameling muziekcomposities bestaat waarvan

de uitgesproken artistieke component bestude-

renswaardig is.

De partituur als symbolische representatie
van tijd en klank
Als titel voor deze bijdrage heb ik een eenvou-

dige vraag gekozen: wat is een partituur? In de

context van een debat over de toekomst van de

muziekwetenschap is deze vraag een trivialiteit

voor de een en een provocatie voor de ander.

Precies dit spanningsveld geeft de wenselijk-

heid aan ze te stellen. Zeer algemeen gesproken

is een partituur een codesysteem, een symboli-

sche representatie of notatie van basisbestand-

delen van muziek zoals tijd en klank in hun

vele dimensies. Dat geldt zowel voor de eerste

neumennotatie in campo aperto als voor een

software-protocol voor elektronische klank-

transformatie. Op een bepaald ogenblik ont-

stond er in een bepaalde context dus blijkbaar

een behoefte om ook muziek in schriftelijke

vorm vast te leggen. Daar dienen onmiddellijk

vier kanttekeningen bij geplaatst te worden.

1. De representatie is onvolledig. De geschiede-

nis van de muzieknotatie laat zich lezen als een

proces van toenemende differentiëring.

Klanksterkte bijvoorbeeld werd gedurende de

eerste achthonderd jaar niet expliciet geno-

teerd (hoewel impliciete dynamische verschil-

len natuurlijk konden uitgecomponeerd wor-

den in de bezetting, zoals bijvoorbeeld in de

responsoriale gezangen in het gregoriaans). In

de vroege barok ontstonden enkele basisgrada-

ties als piano, mezzoforte en forte, die naast

elkaar geplaatst werden (registerdynamiek), in

de klassieke periode werden ook dynamische

overgangen genoteerd (overgangsdynamiek:

crescendo-decrescendo), in de negentiende

eeuw werd het aantal gradaties exponentieel

uitgebreid, en in de twintigste eeuw zelfs op het

niveau van de afzonderlijke toon toegepast.
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Ook de andere parameters van klank werden in

de loop van de muziekgeschiedenis steeds

gedetailleerder genoteerd. Desondanks blijven

essentiële aspecten van de uitvoeringspraktijk

niet noteerbaar, zoals klankvorming en -kwali-

teit, drukverschillen binnen een frasering, of

ook nog ‘timing’. Niet toevallig wordt de muzi-

kaliteit van een uitvoering vaak beoordeeld op

basis van deze aspecten.

Een exhaustieve representatie is niet enkel

onmogelijk, maar ook onwenselijk. Een parti-

tuur is in tegenstelling tot een opname immers

een dynamisch gegeven. Ze laat binnen de door

de componist genoteerde marges verschillende

interpretaties toe. Ik vind het een aantrekkelij-

ke gedachte dat de componist met zijn symbo-

lische representatie misschien zelfs eerder een

negatieve omschrijving biedt: als hij of zij een

bes noteert, bedoelt hij/zij in feite dat het geen

g, b of Bes is. Wat niet (negatief) omschreven

wordt, is vrij interpreteerbaar. Deze marges

definiëren de compositie als een identificeer-

baar werk: als men hen respecteert worden de

verschillende vrije interpretaties herkend als

uitvoeringen van eenzelfde compositie.

In bijna alle gevallen moet de symbolische

representatie omwille van ontwikkelingen in

de muzieknotatie en de uitvoeringspraktijk

aangevuld worden met contextuele historisch-

stilistische informatie. Dat geldt niet enkel

voor oude muziek, waarvoor essentiële infor-

matie over bijvoorbeeld musica ficta of bezet-

ting niet (of niet uitsluitend) rechtstreeks uit

de partituur is af te leiden. Ook in hedendaag-

se muziek die de reputatie heeft exact gedefi-

nieerd te zijn, is er een symbolisch deficit, zoals

aan de hand van volgende twee voorbeelden

kan geïllustreerd worden. Een realisatieparti-

tuur voor een elektronisch te genereren tape-

compositie is met haar opsomming van nume-

rieke waarden voor frequenties, decibels, milli-

seconden of tonaal spectrum schijnbaar volle-

dig gedetermineerd, maar welke rol spelen de

akoestische hoedanigheden van de ruimte

waarin dit werk ten gehore gebracht wordt?

Welke de opstelling van luidsprekers, en de

geluidssterkte van de klankweergave in een

specifieke ruimte? Welke instrumenten worden

vandaag gebruikt voor de (re-)productie van

analoge tapecomposities? Oorspronkelijk ont-

staan om de contingentie van uitvoeringen

door levende musici uit te sluiten, maakt de

elektronische muziek vandaag integraal deel

uit van de historische uitvoeringspraktijk. Voor

het tweede voorbeeld maak ik gebruik van een

citaat uit een interview:

“These [compositions] are intentionally as

difficult as I can make them, because I think

we’re now surrounded by very serious problems

in the society, and we tend to think that the situ-

ation is hopeless and that it’s just impossible to

do something that will make everything turn out

properly. So I think that this music, which is

almost impossible, gives an instance of the prac-

ticality of the impossible”.1

Onuitvoerbaarheid is hier een compositorische

parameter, zodat ook deze en gelijkaardige,

schijnbaar exact gedefinieerde partituren even-

zeer ‘onvolledig’ zijn.

2. De representatie is principieel herhaalbaar.

Een compositie, die – hoe onvolledig ook –

symbolisch gerepresenteerd is in een partituur,

kan verschillende keren uitgevoerd worden, in

tegenstelling tot een improvisatie, die in prin-

cipe éénmalig is. Deze herhaalbaarheid impli-

ceert repertoirevorming en uiteindelijk de

vestiging van een canon, een wisselende verza-

meling muziekwerken waaraan een bijzondere

culturele betekenis gehecht wordt. Het werk-

begrip in emfatische zin is natuurlijk pas in de

achttiende eeuw ontstaan, maar is de facto al

veel langer, minstens sinds de late middeleeu-

wen, latent aanwezig. Johannes Ockeghems

Missa Prolationum is bijvoorbeeld liturgische

muziek, maar getuigt door de ingenieuze con-
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1 De lezer denkt hierbij wellicht onwillekeurig aan Brian Ferneyhough of een andere componist uit de zoge-

naamde ‘New Complexity’. Het citaat stamt evenwel uit een interview van John Cage over de Freeman

Etudes, gepubliceerd in Sonus 3/2 (1983), en hier overgenomen uit James Pritchett, The music of John Cage,

Cambridge 1993, p. 198.
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structie en de muzikale rijkdom duidelijk van

een esthetische ambitie die deze liturgische

functie overstijgt. De artistieke superioriteit

van deze en gelijkaardige composities wordt

niet enkel door opdrachtgevers, maar ook en

vooral door componerende collega’s, muziek-

theoretici en luisteraars erkend, waardoor deze

‘werken’ voor herhaalde uitvoeringen en opna-

me in het repertoire in aanmerking komen.

Hun codering maakt dat ook zonder meer

mogelijk.

3. De representatie bevordert innovatie. Een

codesysteem biedt in tegenstelling tot oraal

overgeleverde muziek de mogelijkheid om ver-

regaand te experimenteren met de basisstruc-

turen. Het schriftelijk vastgelegde geheugen is

nu eenmaal veel omvangrijker, en de basispa-

tronen kunnen in een schriftelijke cultuur veel

sneller en veel ingrijpender aangepast worden.

Dat geldt a fortiori voor het gebruik van geïn-

formatiseerde muziektalen, waarin de compo-

nist met een druk op de knop verschillende

parameters en structuren experimenteel kan

variëren, om de esthetisch meest bevredigende

realisatie uiteindelijk te fixeren.

4. Ten slotte heeft het codesysteem een enorme

impact gehad op de voorstellingswijze van

muziek, en dit zowel voor componist, uitvoer-

der als luisteraar. In Europa, zo merkte John

Cage op, wordt zelfs de muziek van een volle-

dig dove componist gewaardeerd, omdat de

voorgestelde verhoudingen tussen klanken er

belangrijker geacht worden dan de onmiddel-

lijke klankervaring. Esthetische criteria zijn

dus grotendeels gebaseerd op door de compo-

nist symbolisch gerepresenteerde en door de

musicus, analyticus en luisteraar geïnterpre-

teerde voorgestelde verhoudingen tussen klan-

ken.

De partituur als werkinstrument in de
muziekwetenschap
In de muziekwetenschap werd en wordt op

twee manieren omgegaan met de muzikale

tekst of partituur als resultaat van die symboli-

sche representatie: kritisch-filologisch en

muziekanalytisch. In het eerste geval worden

partituren geïnventariseerd en uitgegeven,

waarvoor modellen uit de literatuurweten-

schap en de algemene geschiedenis gehanteerd

worden (tekstkritiek, heuristiek, kritische uit-

gave). In tegenstelling tot een ander historisch

document is een muzikale tekst ook een esthe-

tisch object, dat vandaag nog als dusdanig

functioneert. Die esthetische dimensie is in de

historische muziekwetenschap en soms zelfs in

de muziekgeschiedschrijving lang onderbelicht

gebleven. De gedachte dat een samenspel van

historisch, analytisch, esthetisch en sociolo-

gisch onderzoek tot spannende resultaten kan

leiden, wint steeds meer veld. In wat volgt werk

ik echter vooral de muziekanalytische benade-

ring verder uit, in functie van de vraagstelling

in deze bijdrage.

De analytische omgang met een muzikale tekst

spitst zich toe op een ontleding van structuur

en van vorm, waarvoor soms modellen uit

andere tekensystemen (linguïstiek, wiskunde,

formele logica, retoriek) benut worden. Er is

vandaag terechte kritiek op sterk formalisti-

sche analysetechnieken als Schenker-analyse en

vooral pitch-class-set-analyse wegens hun te

hoge abstractiegraad: wat baat interne consis-

tentie als de analyseresultaten muzikaal weinig

relevant zijn? De esthetische relatie tussen

componist, uitvoerder en luisteraar was in de

Amerikaanse analytische traditie uit de tweede

helft van de vorige eeuw quasi volledig onder-

geschikt aan de eigengereidheid van een

muziektheoretisch systeem, dat voor het overi-

ge wel als een intellectuele prestatie van for-

maat mag beoordeeld worden. In tegenstelling

daarmee ben ik van mening dat analyse in een

spanningsveld zit tussen wat een muzikale

tekst is voor de luisteraar en hoe een muzikale

tekst gemaakt is door de componist. De ‘New

Musicology’, die via haar kritiek op de

Amerikaanse muziektheorie de muziekanalyse

tout court viseerde, stelt het voor alsof compo-

nist en luisteraar volledig gescheiden werelden

vormen. Wat is het belang van compositorische

intenties en constructies, als uiteindelijk toch

de misschien volledig anders gerichte waarne-

ming van de luisteraar in muziek doorslagge-

vend is, zo luidt het daar. In feite maakt de
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‘New Musicology’ hiermee dezelfde fout als de

‘Old Music Theory’. De ene verabsoluteert de

luisteraar, de ander de componist als een volle-

dig autonome, immanente betekenisgever. De

remedie is, met andere woorden, even schade-

lijk als de kwaal. In mijn ogen is er evenwel

geen fundamentele tegenstelling tussen com-

ponist en luisteraar. De componist heeft tijdens

het scheppingsproces nagenoeg altijd het klin-

kend resultaat voor ogen, dat door een luiste-

raar zal waargenomen worden. Hij creëert dus

een esthetisch object in de letterlijke, etymolo-

gische betekenis van het woord. De impliciete

luisteraar is sterk aanwezig in het productie-

proces, zelfs wanneer de componist dit uit

koketterie ontkent.2 Omgekeerd staat de luiste-

raar evenmin los van de componist. Een

beluistering die gericht is op een ervaring van

de artistieke dimensie reconstrueert ten dele

het muzikale denken van de componist. De

luisteraar krijgt een verzameling geluiden aan-

geboden, waarvan hij/zij de samenhang en

esthetische betekenis probeert te vatten.

Misschien gebeurt deze verwerking voor een

stuk ook onbewust of via andere strategieën,

maar het valt nauwelijks voor te stellen dat die

samenhang en die betekenis volledig los zou-

den staan van de door de componist geïnten-

deerde coherentie en esthetische betekenis.

Keren we terug tot muziekanalyse als activiteit

die zich in een spanningsveld beweegt tussen

wat een muzikale tekst is voor de luisteraar en

hoe een muzikale tekst gemaakt is door de

componist. De epistemologische basis van die

activiteit moet nog nader omschreven worden,

zodat de verschillen met de Amerikaanse ‘Old

Music Theory’ nog duidelijker worden.3 In de

Europese onderzoekstraditie binnen de huma-

niora is interpretatie van het bijzondere een

legitieme kennisstrategie. Een inzicht hoeft

niet extrapoleerbaar te zijn om wetenschappe-

lijke status te krijgen. In het domein van de

geschiedenis, en bij uitstek de geschiedenis van

de kunst, is interpretatie van de specificiteit

van een gebeurtenis of esthetisch object inte-

gendeel aangewezen. ‘Algemene kenmerken’ of

de geldigheid van een universeel model zijn

met andere woorden niet langer het doel, maar

hoogstens het middel om de esthetische singu-

lariteit van een partituur aan het licht te bren-

gen. De historische bepaaldheid van een parti-

tuur bakent dan het speelveld af waarin die

interpretatie tot stand komt, tenminste in

zoverre men uitgaat van muziek als communi-

catievorm tussen componist en luisteraar, zoals

hierboven beschreven. Een muziekwerk wordt

in de analyse en in de beluistering ‘gelezen’ en

geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de

genreconventies, esthetische opvattingen,

muziektheoretische en -historische stand van

zaken en sociologische condities in de periode

van zijn ontstaan. De partituur is in dat

opzicht een kruispunt van informatie over his-

toriciteit, esthetiek, theorie en sociologie,

informatie die in de ontleding van de individu-

ele compositie aan de oppervlakte gebracht

wordt.

Net zoals musici en luisteraars muziekwerken

binnen de hierboven beschreven marges ver-

schillend kunnen interpreteren, zo zijn er ook

verschillende muziekanalytische lezingen van

eenzelfde partituur mogelijk. Deze verscheiden-
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2 Dat is bijvoorbeeld het geval voor de muziek van Milton Babbitt, die in een poging om artistiek rechtop te

blijven staan ondanks de hevige kritiek op zijn werk een artikel schreef met als titel “Who Cares if You

Listen?” (voor het eerst gepubliceerd in High Fidelity 8 (1958), pp. 38-40, en in 1966 en 1967 opgenomen in

wijd verspreide verzamelbundels met bijdragen van Amerikaanse componisten). Zoals bekend is Babbitt

ook één van de belangrijkste founding fathers van de Amerikaanse muziektheorie in het algemeen en de

pitch-class-set-theory in het bijzonder. Door zijn provocatie letterlijk te nemen, is de ‘New Musicology’ in

de valkuil getrapt van de extreme dissociatie componist-luisteraar.

3 Het is geenszins mijn bedoeling met deze terminologie een musicologische ‘clash of cultures’ te initiëren.

Zoals het begrip ‘Old Music Theory’ duidelijk aantoont, is in Amerika intussen een nieuwe opvatting over

muziektheorie ontstaan, die de historische dimensie van de discipline meer op de voorgrond plaatst. Met

deze ontwikkeling, die onder meer in het werk van Thomas Christensen en William Caplin tot uiting komt,

kan ik me grotendeels identificeren.
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heid is vanuit muziekwetenschappelijk oogpunt

niet problematisch, maar juist verrijkend.4 In de

historiografie is al langer het besef doorgedron-

gen dat de historicus een selectie maakt uit, en

een ordening aanbrengt in een onoverzichtelijke

hoeveelheid historische feiten. Selectie, orde-

ning en uiteraard ook duiding impliceren inter-

pretatie. De historicus ‘construeert’ of ‘organi-

seert’ het verleden,5 en daar is niets mis mee,

zolang hij/zij kan argumenteren waarom zijn of

haar interpretatie waardevol is. Het wordt tijd

dat ook muziekanalyse beschouwd wordt als

constructie van muzikale betekenis op basis van

het historische artefact ‘partituur’.

Conclusie 
Samenvattend zou men de vraag die boven

deze bijdrage prijkt als volgt kunnen beant-

woorden: een partituur is een uit onvermogen

én uit vrije keuze onvolledige representatie van

muzikale verhoudingen. Een partituur vormt

op grond van de gebruikte symbolen en van

contextuele informatie een identificeerbaar

werk. Een analyse construeert de muzikale

betekenis van een partituur met behulp van

historisch bepaalde categorieën.

Naschrift
Liever dan met een gortdroge samenvatting,

sluit ik deze bijdrage af met een heilwens voor

de toekomst van de muziekwetenschap. In

extremis smokkel ik in dit envoi nog een

gedachte, die hierboven tussen de mazen van

het net gevallen is. In zijn artikel over muziek-

sociologie voor de nieuwe editie van The New

Grove wijst John Shepherd er op dat deze disci-

pline op het einde van de twintigste eeuw in

een diepe crisis terechtgekomen is, omdat het

haar aan een epistemologische en methodolo-

gische kern ontbreekt.6 Daardoor is ze volledig

afhankelijk van soms zeer uiteenlopende ont-

wikkelingen in andere wetenschappen, zoals

daar zijn het structuralisme en de semiotiek,

culturele studies, feminisme en gender studies,

poststructuralisme en postmodernisme.

Shepherd zegt in feite dat een wetenschap

diepe wortels (‘radices’) moet hebben, om niet

de speelbal te worden van rukwinden uit steeds

weer andere windrichtingen. Het is zeker wen-

selijk dat musicologie het debat aangaat met de

door Shepherd genoemde en andere discipli-

nes, maar dan wel vertrekkend van een sterke

epistemologische en methodologische kern.

Slechts in die omstandigheden is een reële uit-

wisseling van ideeën in plaats van éénrich-

tingsverkeer mogelijk. De partituur als histo-

risch artefact met al haar esthetische, analyti-

sche, psychologische, muziektheoretische,

muzieksociologische, akoestische, muziekhis-

torische en compositietechnische dimensies, is

misschien wel een goed vertrekpunt voor zo’n

interactie met andere disciplines. Tenslotte is

de mate waarin de musicoloog een partituur

kan lezen, zich daarbij de muziek kan voorstel-

len en haar muzikaal-esthetische betekenis kan

doorgronden, vrijwel het enige wat hem of

haar onderscheidt van de filosoof, cultuur-

theoreticus, historicus of socioloog.

(Mark Delaere is hoogleraar musicologie aan de

K.U. Leuven)
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4 Zoals Jan Christiaens opmerkte in zijn bijdrage tot de discussie over de toekomst van de muziekweten-

schap, staan “meerduidigheid, interpretatie en zelfs onbeslistheid” de aanspraak op wetenschappelijkheid

niet in de weg, tenminste in zoverre een “intellectuele gestrengheid, waarmee niet-sluitende, niet restloos

conceptualiseerbare – en in die zin ‘muzikale’ – onderzoeksgegevens worden geargumenteerd en onder-

bouwd”, voorhanden is (“De muziekwetenschap speelt leentjebuur”, in: Tijdschrift voor Muziektheorie 10/2

(2005), p. 206.

5 Zie bijvoorbeeld de titel van een belangwekkende studie over historiografie: H.W. von der Dunk, De organi-

satie van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van historische kennis, Bussum 1982.

6 John Shepherd, art. “Sociology of music”, in: Stanley Sadie (ed.), The New Grove dictionary of Music and

Musicians, deel 23, Londen 2001, pp. 603-614.
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