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paul scheepers

Schenker en Bach:

Wat kan Schenkeriaanse analyse betekenen 

voor een uitvoerend musicus?

In vele van zijn analyses geeft Heinrich Schenker concrete aanwijzingen met betrekking tot de 

‘Vortrag’ van een compositie; hiermee wilde hij de uitvoerende(n) leiden tot het ‘verantwoord’ 

realiseren van de muzikale structuur. In dit artikel presenteert de auteur in woord en – aan 

de hand van een groot aantal geluidsvoorbeelden� – klank de resultaten van een onderzoek 

dat hij samen met de violist Johannes Leertouwer heeft gedaan naar de verbanden tussen 

Schenkeriaanse analyse van enkele van J.S. Bachs werken voor soloviool en de uitvoering hiervan, 

in het bijzonder met betrekking tot de frasering, het polyfone lijnenspel en de muzikale vorm. 

Johannes Leertouwer en ondergetekende zijn collega’s aan het Conservatorium van 
Amsterdam, en via onze gemeenschappelijke belangstelling voor Schenkeriaanse analyse en 
de relatie hiervan met uitvoeringspraktijk ontstond in het najaar van 2003 het idee om tijdens 
het congres van de Vereniging voor Muziektheorie te Utrecht (voorjaar 2004) hierover een 
gezamenlijke voordracht te houden. In concreto ging deze voordracht – waarvan dit artikel een 
sterk uitgebreide weergave is – over de vraag in hoeverre Schenkeriaanse analyse de interpretatie 
van Bachs sonates en partita’s voor viool solo kan beïnvloeden: zijn de vanuit Schenkeriaans 
perspectief gemaakte analytische keuzes voor een violist direct en concreet in klank om te 
zetten? Schenker zelf zocht in elk geval duidelijk het verband tussen analyse en uitvoering; 
vermeldenswaard is in dit verband de herhaaldelijk door hem aangekondigde, maar tijdens 
zijn leven niet uitgegeven verhandeling Die Kunst des Vortrags; een editie hiervan verscheen pas 
in 2000 (in het Engels vertaald met als titel The Art of Performance).� Deze uitgave is gebaseerd 
op bronnenmateriaal dat in hoofdzaak stamt uit de jaren rond 1910, toen Schenkers ideeën 
over de ‘Ursatz’ nog in de kinderschoenen stonden. Met betrekking tot de relatie tussen ‘rijpe’ 
Schenker-analyse en uitvoeringspraktijk zijn derhalve de vele commentaren over de ‘Vortrag’ 
van een compositie in onder meer Der Tonwille� en in de drie delen van Das Meisterwerk in der 
Musik� wellicht nog interessanter.� 

1	 Deze	 geluidsvoorbeelden	 kunnen	 worden	 beluisterd	 via	 de	 website	 van	 het	 Tijdschrift voor Muziektheorie:		

www.djmt.nl.	De	opnamen	hiervoor	 vonden	plaats	op	 30	en	 31	 augustus	2006	 in	de	Oude	Dorpskerk	 te	

Bunnik.

2	 Heinrich	Schenker,	The Art of Performance,	Heribert	Esser	(red.)	&	Irene	Schreier	Scott	(vert.),	New	York	etc.:	

Oxford	University	Press	2000.	

3	 Heinrich	Schenker,	Der Tonwille (10	delen),	Wenen	etc.:	A.	Gutman	1921-1924.

4	 Heinrich	Schenker,	Das Meisterwerk in der Musik: Ein Jahrbuch (3	delen),	München	etc.:	Drei	Masken	Verlag	1925,	

1926,	1930.	

5	 Een	voortreffelijk	artikel	met	betrekking	tot	deze	materie	is	Charles	Burkharts	“Schenker’s	Theory	of	Levels	and	

Musical	Performance”,	in:	David	Beach	(red.), Aspects of Schenkerian Theory,	New	Haven	etc.:	Yale	University	Press	

1983,	pp.	95-112.
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Buitengewoon relevant voor ons waren in dit verband Schenkers analyses van het Largo in F 
uit de Sonate in C-groot BWV 1005 en de Prelude uit de Partita in E-groot BWV 1006; 
beide analyses staan in het eerste deel van Das Meisterwerk in der Musik en geven een goed 
beeld van Schenkers ideeën over de uitvoering van deze stukken.�  Verder hebben Johannes 
Leertouwer en ik uitvoerig onderzoek gedaan naar de structuur en de interpretatie van 
een groot aantal passages uit andere delen, onder meer het Adagio van de Sonate in g-klein 
BWV 1001. De rolverdeling hierbij was dat ik analyses vanuit Schenkeriaans perspectief 
aanreikte en dat Johannes hierop reageerde als uitvoerend musicus. Vaak bleek hierbij 
een bepaalde passage ook Schenkeriaans gezien tot verschillende, wat betreft stemvoering, 
harmonie en de weergave van de structurele niveaus correcte analyses te kunnen leiden; 
deze verschillende analysemogelijkheden leidden meestal ook tot wezenlijk van elkaar 
verschillende uitvoeringen. Sommige van deze mogelijkheden vielen bij het uitproberen 
ervan meteen af; soms echter constateerde Johannes: “Zo heb ik het nog nooit bekeken, 
ik moet er echter wél even op studeren” – hetgeen er toe kon leiden dat bij een volgende 
sessie een vurig pleidooi voor de betreffende optie uit zijn viool klonk. Soms ook bleef de 
keuze tussen twee verschillende mogelijkheden open: beide bleken al spelend met verve 
te verdedigen te zijn. In de talrijke geluidsvoorbeelden zijn de praktische resultaten te 
vinden van ons onderzoek; elk luistervoorbeeld wordt in de tekst van het artikel voorzien 
van een introducerende toelichting. Commentaar achteraf zal zo veel mogelijk worden 
vermeden: het is aan de lezer/luisteraar om te beoordelen of (1) het überhaupt mogelijk is 
om te horen dat de interpretatie van een bepaalde passage vanuit een specifieke analytische 
invalshoek ontstond en (2) of deze interpretatie overtuigend is of niet. 

In de loop van ons onderzoek bleken enkele situaties die we bij onze eerste verkenningen 
aantroffen steeds terug te keren. Deze vallen min of meer in de volgende drie 
categorieën:
a)  Gerelateerd aan de muzikale vorm: hoe kan een lange weg van punt A naar punt B 

worden ingedeeld en hoe is te voorkomen dat zo’n weg ‘in duizend stukken’ uiteenvalt? 
Welke potentiële tussenstations zijn er, welke kies je en op welke manier en hoe sterk 
kunnen ze worden benadrukt? Vaak waren modulerende passages onderwerp van 
discussie: als de dominant van de nieuwe toonsoort als een muzikaal doel wordt 
ervaren, waar wordt dat doel dan precies bereikt?

b)  Gerelateerd aan de frasering: geeft de analyse aanleiding tot het maken van specifieke 
keuzes?

c)  Gerelateerd aan de stemvoering: wat is de hoofdstem en welke zijn de nevenstemmen?

Muzikale vorm - 1: Oktav- en Dezimenzüge
Wat betreft het eerste punt, de muzikale vorm, is het van belang om te constateren dat (1) 
in Bachs solovioolwerken de melodisch/harmonische structuur verrassend vaak op een 
(dalende) octaaf-Urlinie (8̂ → 1̂) berust en dat (2) in enkele gevallen waar de Urlinie 3̂-2̂-1̂ is, 
er op Mittelgrundniveau sprake is van een (eveneens dalende) ‘Dezimenzug’ (1̂0 → 1̂). Deze 
punten zijn niet alleen interessant vanuit theoretisch-Schenkeriaans perspectief, maar 
hebben ook invloed op de visie van de uitvoerend musicus.

Van Schenkers drie Ursätze – vanuit 3̂, 5̂ en 8̂ – is de versie met 8̂ als ‘Kopfton’ een beetje 
het stiefkindje. Schenker zelf geeft in zijn ‘rijpe’ oeuvre vanaf Der Tonwille slechts elf 
voorbeelden van een dergelijke structuur; opmerkelijk is verder dat deze voorbeelden 

6	 Schenker,	Das Meisterwerk in der Musik 1, pp.	61-73	respectievelijk	75-98.
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voor het merendeel uit werken van J.S. Bach afkomstig zijn; zie het overzicht. Ook bij 
latere Schenkerianen komen 8̂-Urlinien niet vaak in beeld; in het overzicht op pagina 
178 zijn de (twee) voorbeelden genoemd die Salzer in Structural Hearing geeft,� benevens 
voorbeelden uit Forte & Gilberts Introduction to Schenkerian Analysis (ook hier: vooral uit 
werken van J.S. Bach).� In het meest recente leerboek over Schenkeranalyse – Cadwallader 
& Gagné’s Analysis of Tonal Music – wordt geen enkel voorbeeld gegeven; de auteurs stellen 
openlijk dat 8̂-Urlinien uiterst zeldzaam zijn.� Dat dit voor muziek vanaf de klassieke 
periode waar is lijkt onomstreden, maar met betrekking tot J.S. Bachs oeuvre kan zo’n 
uitspraak naar mijn mening in twijfel worden getrokken.�0 
 De criteria waaraan een 8̂-Urlinie moet voldoen om ook daadwerkelijk als zodanig te 
kunnen worden aangemerkt zijn door, onder anderen, David Beach uitvoerig besproken,�� 
aan de hand van enkele voorbeelden van Schenker, Ernst Oster, Forte & Gilbert en David 
Neumeyer.�� Van belang is vooral dat 8̂ ‘hoorbaar’ moet worden geëxposeerd, dat het 
gebied tussen 8̂ en 5̂ door de melodie in voldoende mate moet worden bestreken, en 
dat elke stap van de Urlinie harmonisch/contrapuntisch duidelijk is ondersteund. Het 
exposeren van 8̂ kan direct aan het begin van een compositie gebeuren, zoals bijvoorbeeld 
in het Adagio uit Bachs Sonate in g-klein (zie Voorbeeld 1 en Luistervoorbeeld 1), of via 
een Mittelgrund-Zug die 8̂ als doel heeft. Vaak is dit een ‘Anstieg’ van 5̂ via 6̂ en 7̂ naar 8̂, 
zoals aan het begin van het Trio uit het Tweede Deel van Mozarts Pianosonate in A-groot 
KV 331 (zie Voorbeeld 2).��

Voorbeeld 1

J.S.	Bach,	Sonate	in	g-klein	voor	viool	solo	BWV	1001,	Adagio,	begin.

7	 Felix	Salzer,	Structural Hearing: Tonal Coherence in Music,	New	York:	Charles	Boni	1952.

8	 Allen	Forte	&	Steve	E.	Gilbert,	Introduction to Schenkerian Analysis,	New	York	etc.:	Norton	1982.

9	 Allen	Cadwallader	&	David	Gagné,	Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach,	New	York	etc.:	Oxford	

University	Press	1998.

10	 Een	goede	verklaring	voor	het	 feit	dat	 juist	bij	Bach	 8̂-Urlinien	veel	minder	zeldzaam	zijn	 is	er	voorzover	

ik	weet	(nog)	niet;	verder	zou	het	interessant	zijn	om	te	onderzoeken	of	8̂-Urlinien	in	laatbarokke	muziek	

wellicht	in	het	algemeen	vaker	voorkomen	dan	in	latere	muziek.	Zo	is	de	melodische	hoofdlijn	in	het	eerste	

deel	van	Telemanns	Fantasie	in	f-klein,	TWV	40	no.	16,	–	eveneens	voor	viool	solo	–	op	een	fraaie	8̂-Urlinie	

gebaseerd,	 en	 waarschijnlijk	 zijn	 er	 nog	 meer	 laatbarokke	 voorbeelden	 te	 vinden,	 niet	 alleen	 maar	 bij		

J.S.	Bach,	maar	ook	bij	andere	componisten.

11	 David	Beach,	“The	Fundamental	Line	from	Scale	Degree		8̂:	Criteria	for	Evaluation”	Journal of Music Theory	

32/2	(1988),	pp.	271-293.

12	 David	Neumeyer,	 “The	 Urlinie	 from	 	8̂	 as	 a	Middle-Ground	 Phenomenon”	 in: Theory Only	 9/5-6	 (1987),		

pp.	3-25.

13	 Schenker,	Der freie Satz,	Wenen:	Universal	 Edition	 1935	 (Neue	musikalische	Theorien	und	Phantasien	 3)	

Figuur	20,	4.
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Overzicht van de in de literatuur besproken octaaf-Urlinien

Schenker,	Der Tonwille 3
J.	Haydn,	Pianosonate	in	Es-groot	Hob.	XVI	no.	52,	Deel	2:	Adagio	(pp.	11-13)

Schenker,	Das Meisterwerk in der Musik 1
J.S.	Bach,	Kleines	Präludium	no.	6	in	d-klein	BWV	940	(pp.	99-105)
J.S.	Bach,	Kleines	Präludium	no.	12	in	a-klein	BWV	942	(pp.	115-123,	vgl.	Forte-Gilbert)	
J.S.	Bach,	Partita	in	E-groot	voor	viool-solo	BWV	1006,	Preludio	(pp.	75-98)
J.S.	Bach,	Sonate	in	C-groot	voor	viool-solo	BWV	1005,	Largo	(pp.	61-73)

Schenker,	Das Meisterwerk in der Musik 2
J.S.	Bach,	Suite	in	C-groot	voor	cello-solo	BWV	1009,	Sarabande	(pp.	97-104)
Beethoven,	Pianosonate	in	F-groot	op.	10	no.	1,	Deel	1:	Allegroi	(pp.	49-50)

Schenker,	Der freie Satzii

J.	Brahms,	“Wie	bist	du,	meine	Königin”	op.	32	no.	9	(Fig.	152,	5)
W.A.	Mozart,	Pianosonate	in	A-groot	KV	331,	Menuet:	Trio	(Fig.	20,	4)
J.S.	Bach,	Franse	Suite	in	E-groot	BWV	817,	Allemande	(Fig.	76,	4)
J.S.	Bach,	Franse	Suite	in	E-groot,	Courante	(Fig.	47,	3)

Salzer,	Structural Hearing
Anonymus	(16e	eeuw):	Allemande	(Example	447)
F.	Schubert:	Die Krähe	uit	Die Winterreise	(Example	448)

Forte	&	Gilbert:	Introduction to Schenkerian Analysis
J.S.	Bach,	Koraal	no.	20iii	“Ein’	feste	Burg	ist	unser	Gott”	(Example	163a)	
J.S.	Bach,	Koraal	no.	46	“Vom	Himmel	hoch,	da	komm’	ich	her”	(Example	163b)
J.S.	Bach,	Koraal	no.	22	“Schmücke	dich,	O	liebe	Seele”	(Example	160b)
J.S.	Bach,	Koraal	no.	44	“Mach’s	mit	mir,	Gott,nach	deiner	Güt”	(p.	186,	Exercise	7)
J.S.	Bach,	Koraal	no.	24	“Valet	will	ich	dir	geben”	(p.	186,	Exercise	9)
J.S.	Bach,	Koraal	no.	47	“Vater	unser	im	Himmelreich”iv	(p.	186,	Exercise	10)
J.S.	Bach,	Kleines	Präludium	no.	12	in	a-klein	BWV	942	(p.	204-205,	Exercise	1;	
vgl.	Schenker,	Das Meisterwerk 1)
J.S.	Bach,	Suite	in	d-klein	voor	cello	solo	BWV	1008,	Courante	(Example	182)								

	

i	 Vergelijk	hiermee	Der freie Satz,	Figur	101,	4:	hier	analyseert	Schenker	hetzelfde	sonatedeel	met	een	3̂-Urlinie	

als	uitgangspunt!

ii	 Heinrich	Schenker,	Der freie Satz,	Wenen	1935.

iii	 Forte	&	Gilbert	volgen	de	nummering	van	de	‘Riemenschneider’-uitgave	(Schirmer,	New	York	1941),	die	gelijk	

is	aan	die	in	J.S.	Bach,	371 Vierstimmige Choralgesänge,	Wiesbaden:	Breitkopf	&	Härtel,	z.j.

iv	 Naar	mijn	mening	 is	 er	 in	 dit	 koraal	 eerder	 sprake	 van	 een	 3̂-Urlinie	 (met	 een	Dezimenzug	 1̂0	→	 1̂	 op	

Mittelgrund-niveau)	dan	van	een	8̂-Urlinie.
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Als aan de genoemde criteria echter niet duidelijk genoeg wordt voldaan, is er discussie 
mogelijk over de vraag of 8̂ dan wel echt de Kopfton is: is het in zo’n geval niet beter om 
de 8̂-Urlinie als een ‘aangeklede’ 5̂-Urlinie te beschouwen, waarbij de Kopfton 5̂ met een 
‘Abstieg’ 8̂ → 5̂ of met een combinatie van een Anstieg 5̂ → 8̂ en een Abstieg 8̂ → 5̂ wordt 
geprolongeerd? In dit verband is er een interessante discussie te vermelden tussen Ernst 
Oster en David Beach over het Präludium in a-klein uit Bachs WTC I. Beach beschrijft 
deze discussie op een amusante manier in zijn eerder genoemde artikel (zie voetnoot 11). 
Hij zou van Oster een les over deze Prelude krijgen en ging in de volle overtuiging dat 
de overkoepelende structuur op een 8̂-Urlinie berustte naar Oster toe; aan het eind van 
de les was zijn mening echter veranderd: het was toch een 5̂-Urlinie. Toen hij later echter 
weer met Oster hierover sprak, zei deze dat hem juist het omgekeerde was overkomen: 
eerst was hij van de 5̂-Urlinie overtuigd, maar na de les met Beach was hij van mening 
veranderd, en nu vond hij de 8̂-Urlinie toch een betere optie! Kern van het probleem is 
ook hier de vraag of er sprake is van een Kopfton 8̂ die via een Anstieg vanuit 5̂ wordt 
bereikt, of van een Kopfton 5̂ die met een Anstieg 5̂ → 8̂ en een Abstieg 8̂ → 5̂ wordt 
geprolongeerd. De eerste optie wordt getoond in Voorbeeld 3a, de tweede (uit het artikel 
van Beach) in Voorbeeld 3b.
 Op zichzelf zijn beide opties te verdedigen, maar persoonlijk neig ik naar 8̂ als Kopfton: 
8̂ is duidelijk genoeg geëxposeerd en bovendien harmonisch zeer goed ondersteund. De 
Anstieg vanuit 5̂ is echter – zoals ook Beach constateert – in feite een pseudo-Anstieg: het 
gaat in m. 1-4 veeleer om een Höherlegung gis1 (m. 2, komend vanuit a� in m. 1) → gis2 
(m. 3, oplossend naar a2 in m. 4), waardoor de lijn 8̂-7̂ (‘Nebennote’��)-8̂ ontstaat. Beach’s 
conclusie is dat de Urlinie op 5̂ begint, met als vervolg 6̂N (m. 2-3)-5̂ (m. 4). Hij kiest 
echter in m. 2 niet gis1, maar b1 als laagste toon in de rechterhand, zodat de Höherlegung 
gis1-gis2 (en daarmee samenhangend de lijn 8̂-7̂N-8̂) als mogelijke stemvoering voor hem 
niet in beeld komt.��

14	 In	het	vervolg	van	dit	artikel	afgekort	met	‘N’.

15	 Dit	 is	enigszins	merkwaardig:	 in	m.	9-12	neemt	Beach	wél	een	dergelijke	Höherlegung	aan:	e1-f1	→	 f2-e2	

(Beach,	“The	Fundamental	Line	from	Scale	Degree	8̂”,	pp.	283-288).	De	verklaring	ligt	waarschijnlijk	in	het	

feit	dat	in	m.	1-4	een	lezing	van	de	middenstem	als	a1	(m.	1)	-	b1	(m.	2)	-	d2	(m.	3)	-	c2	(m.	4)	in	principe	niet	

onmogelijk	is,	terwijl	in	m.	9-12	een	op	een	dergelijke	manier	gevormde	middenstem	e1	(m.	9)	-	f1	(m.	10)	-	b1	

(m.	11)	-	c2	(m.	12)	zeer	onwaarschijnlijk	is.	Bijgevolg	ligt	hier	het	zoeken	naar	een	andere	interpretatie	meer	

voor	de	hand.

Voorbeeld 2

Schenkers	reductie	van	W.A.	Mozart,	Pianosonate	in	A-groot	KV	331,	Menuet:	Trio.
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Echter: hoe interessant dergelijke discussies vanuit Schenkeriaans perspectief ook mogen 
zijn, in dit artikel staat eigenlijk een andere vraag centraal: wat is het belang van de keuze 
van een Kopfton voor een speler? In het specifieke geval van de hierboven beschreven 
Kopfton-problematiek kan de vraag dus luiden: wat betekent de keuze voor 8̂ of 5̂ als 
Kopfton voor een uitvoerend musicus? In de eerste vier maten van het Trio uit het Menuet 
van Mozarts Pianosonate in A-groot KV 331 zal het opbouwen van de lijn 5̂-6̂-7̂-8̂ met 8̂ als 
doel ongetwijfeld tot een andere uitvoering leiden dan het opbouwen van deze lijn vanuit 
5̂ als de toon die centraal wordt gesteld. Met betrekking tot Bachs solovioolcomposities 
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speelt deze kwestie een rol in onder meer de Borea uit de Partita in b-klein BWV 1004 (zie 
Voorbeeld 4): wordt de melodische hoofdlijn vanuit b2 (8̂) als Kopfton gedacht, of vanuit 
fis2 (5̂), en welke gevolgen kan dat hebben voor een uitvoering?
 Bij onze discussies over Schenkers analyse van de Preludio uit de Partita in E-groot (in 
Das Meisterwerk 1) vormde de ‘Kopfton-kwestie’ één van de belangrijkste onderwerpen. 
Schenker neemt in dit werk een 8̂-Urlinie aan; Voorbeeld 5 geeft een samenvatting van 
zijn analyse.
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Via onze discussie kwamen we uit op de volgende algemene constatering: wil een 
Schenkeriaanse analyse voor een uitvoerend musicus werkelijk relevant zijn, dan moet er 
een direct aantoonbaar verband zijn tussen de hoofdpunten van de reductie en belangrijke 
momenten in de compositie wat betreft de vormontwikkeling en de thematiek. Met betrekking 
tot dit verband roept Schenkers analyse van Bachs Preludio in E-groot herhaaldelijk vragen 
op, om te beginnen in m. 1-29: wat zijn de belangrijkste muzikale gebeurtenissen van dit 
openingsdeel, en hoe verhouden deze zich tot Schenkers reductie? Concreter: wat is de 
muzikale betekenis van de door Schenker gekozen Kopfton 8̂? Ongetwijfeld zijn de eerste 12 
maten sterk op 8̂ gericht: Bach lijkt aan de hand van deze toon de verschillende registers 
waarbinnen de prelude zich afspeelt middels snelle Höher- en Tieferlegungen (e3-e2-e1 
en weer terug) meteen al te willen exposeren. Dit snelle spel van Höher- en Tieferlegung 
speelt een belangrijke rol in dit stuk; zie bijvoorbeeld het tweede ontwikkelingsgedeelte 
(m. 79-109) en het slot. In de loop van m. 1-12 treedt echter tegelijkertijd een ander 
belangrijk element aan de oppervlakte: de terts gis, gekoppeld aan het motief 3̂-4̂-3̂-2̂-1̂ 
(samen te vatten als 3̂-2̂-1̂ met 4̂N). Voorbeeld 6 (zie pagina 184-185) geeft een complete 
reductie van de Preludio, waarin het bewuste motief ‘motief x’ is genoemd en met een haak 
is aangegeven; in Luistervoorbeeld 2 laat Johannes eerst dit motief horen, en vervolgens 
m. 1-17.

Al in m. 3 duikt dit motief op, en het lijkt alsof het in de loop van m. 1-12 steeds belangrijker 
wordt; er ontstaat aldus een ‘gevecht om de heerschappij’ tussen 8̂ en 3̂. In m. 13 is het pleit 
beslecht ten gunste van 3̂ (gis2): m. 13-17 draaien geheel om deze toon (met variaties 
van motief x). Vanaf m. 17 begint één van de belangrijkste vormgevende processen van deze 
prelude, zo niet het belangrijkste: de ‘Dehnung’ van motief x; de ‘gedehnte’ versie van x draagt 
de complete passage van m. 17-29 (in de vergroting en met uitbreiding van het slot: gis2-a2-gis2-
fis2-e2 wordt verlengd met dis2-e2). Luistervoorbeeld 3 laat eerst het motief geïsoleerd horen, 
en vervolgens de realisatie in m. 17-29. Dit Dehnung-proces gaat vanaf m. 29 onstuitbaar 
verder: motief x bepaalt de structuur van m. 29-51 (het eerste ontwikkelingsgedeelte), 
m. 59-79 (uiteraard, want deze passage is het naar A-groot getransponeerde equivalent 
van m. 9-29), m. 79-109 (het tweede en langste ontwikkelingsgedeelte) en m. 109-130 
(de slot-ontwikkeling); zie Voorbeeld 6. De luistervoorbeelden 4-7 zijn een poging een 
en ander hoorbaar te maken. Op elk luistervoorbeeld speelt Johannes steeds eerst de 
specifieke gedehnte versie van motief x (in Luistervoorbeeld 4, 6 en 7 gevolgd door een 
geharmoniseerde versie); hierna speelt ondergetekende aan het orgel de reductie van 

Voorbeeld 5

J.S.	Bach,	Partita	 in	E-groot	voor	viool	solo	BWV	1006,	Preludio.	Samenvatting	van	Schenkers	

analyse.	
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de betreffende passage en besluit Johannes met de ‘volledige’ versie van de betreffende 
passage.

Dit alles overziend is het belang van 3̂ en het bijbehorende motief x evident: het motief 
vormt de belangrijkste bouwsteen (te vergelijken met een kiemcel) van de prelude, en  
m. 1-29 zijn te beschouwen als expositie hiervan. Voor de uitvoerend musicus bieden deze 
nieuwe perspectieven fascinerende stof om over na te denken en in een uitvoering te 
integreren. Wat betreft m. 1-29 zou de vraag kunnen zijn in hoeverre het verschil hoorbaar 
te maken is tussen een uitvoering waarbij 8̂ duidelijk centraal staat en de lijn 3̂-4̂-3̂-2̂-1̂ een 
ondergeschikte tegenstem is, en een uitvoering waarbij het spel van het afnemende belang 
van 8̂ en het toenemende belang van 3̂ de drijvende kracht vormt. Een bijkomende vraag 
in het laatste geval is dan: waar komt 3̂ voor het eerst echt als hoofdtoon naar voren? Met 
andere woorden: vanaf welk moment neemt gis (3̂) de centrale positie in? De volgende 
opties komen in aanmerking: 
•  M. 3. Dit is naar ons gevoel te vroeg; bovendien bevindt 3̂ zich hier in een te laag register.
• M. 8. 3̂ is hier niet duidelijk apart gemarkeerd, maar vormt veeleer een onderdeel van een 

motiefgroep van twee maten.
• M. 13. Dit zou wél kunnen; nog beter is echter:
• M. 17. Hier begint immers het eerder gememoreerde en voor de structuur van deze prelude 

zo belangrijke Dehnung-proces: 3̂ (gis2) fungeert in m. 17 als Kopfton van het voor het 
eerst ‘gedehnte’ motief x. De andere ‘gissen’ zijn dan derhalve als het ware anticiperend. 

Voor de muziektheoreticus is de consequentie van 3̂ als Kopfton, dat de Urlinie van het 
gehele werk 3̂-2̂-1̂ wordt; interessanter is echter de hoofdlijn op Mittelgrundniveau: in 
feite een Dezimenzug 1̂0-1̂, die in vier dalende Terzzüge en één dalende secundeschrede is 
ingedeeld. Zie Voorbeeld 7.

In m. 1-29 vindt derhalve de eerste van deze Terzzuge plaats: 1̂0-9̂-8̂, harmonisch op een 
vrijwel statische I gebaseerd. In de overkoepelende Dezimenzug 1̂0-1̂ is de daling vanuit 
gis2 ook echt voelbaar: de hoofdlijn van de Preludio kruipt als het ware tergend langzaam 
naar beneden en de tonen van de Zug sluiten daadwerkelijk trapsgewijs op elkaar aan. 
Alleen aan het slot vindt Höherlegung plaats van 2̂-1̂, zodat wordt teruggegrepen naar het 
beginregister (de ‘obligate Lage’) en de overkoepelende 3̂-2̂-1̂-Urlinie wordt gearticuleerd. 

Voorbeeld 7

J.S.	Bach,	Partita	in	E-groot	voor	viool	solo	BWV	1006,	Preludio.	Reductie	met	3̂	als	Kopfton	en	

Dezimenzug	op	Mittelgrundniveau.
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In Luistervoorbeeld 8 speelt Johannes m. 1-17 gedacht vanuit de koptoon e, 8̂, in 
Luistervoorbeeld 9 m. 1-29, met toenemende betekenis van 3̂ en m. 17 als doel.

Een andere consequentie van het aannemen van 3̂ als Kopfton en 1̂0-9̂-8̂ als melodische 
hoofdlijn in m. 1-19 is dat m. 51-59 en m. 59-79 in vergelijking met Schenkers analyse 
anders worden geïnterpreteerd. Zie weer Voorbeeld 5: Schenker kiest ook in m. 59-79 
(de passage die het equivalent vormt van m. 9-29, in A-groot in plaats van E-groot) voor 
slechts één hoofdtoon: a2/A: I (E: 4̂). Nemen we in m. 1-29 echter de lijn 1̂0-9̂-8̂ (gis2-fis2-
e2) aan, dan omvatten m. 59-76 bijgevolg de lijn 6̂-5̂-4̂ (cis2-b1-a1) als het naar A-groot 
getransponeerd equivalent hiervan, en zal logischerwijs ook de overgangspassage van 
m. 51-59 anders worden geanalyseerd. In Schenkers analyse wordt hier al de lijn 6̂-5̂-4̂ 
gemaakt (zie Voorbeeld 5), in het alternatief (Voorbeeld 7) is de melodische ‘inhoud’ 
hiervan 6̂ -n 7̂N-6̂ (in A: 3̂-4̂N-3̂).�� 

Mittelgrund-Dezimenzüge – op Urlinieniveau overkoepeld door een Terzzug�� – komen 
in Bachs werken voor soloviool behalve in de Preludio in E-groot ook voor in het Presto 
uit de Sonate in g-klein BWV 1001 en het Allegro uit de Sonate in a-klein BWV 1003; zie 
Voorbeeld 8a respectievelijk 8b.��

 Van belang bij een Dezimenzug is, net zoals bij de 8̂-Urlinie, dat 1̂0 als vertrekpunt 
van de Zug duidelijk wordt geëxposeerd, en (misschien nog wezenlijker) dat – naast de 
uiteraard noodzakelijke harmonisch/contrapuntische ondersteuning – de daling vanuit 
1̂0 over de gehele compositie wordt doorgezet en dus echt voelbaar is (waarbij tussentijdse 
Höher- en Tieferlegungen overigens wél mogelijk blijven). In Voorbeeld 8a en 8b wordt 
duidelijk aan deze criteria voldaan.�� 

Muzikale vorm - 2: ‘structurele dominanten’
Schenkers analyse van Bachs Preludio in E-groot leidde ons ook naar een andere vraag: waar 
komt in de modulerende gedeeltes de structurele dominant van de nieuwe toonsoort? Zijn 
er meerdere mogelijkheden, en wat doe je als speler hiermee? Voorbeeld 9 laat Schenkers 
analyse van m. 29-51 zien, het eerste ontwikkelingsgedeelte van de Preludio. 

De grote lijn van deze ontwikkeling verloopt van E-groot via fis-klein naar cis-klein, en 
valt wat meer in detail als volgt te beschrijven: van E: I in m. 29 via een sequens naar fis: 
V in m. 33; fis: I komt in m. 37 en kan vrijwel direct worden opgevat als cis: IV, gevolgd 

16	 De	vraag	is	natuurlijk	weer:	is	het	mogelijk	om	als	speler	in	de	overgangspassage	(m.	31-59)	de	verschillen	

tussen	deze	twee	analyes	hoorbaar	maken?	Op	deze	passage	zijn	we	(nog)	niet	in	detail	ingegaan.

17	 Schenker	geeft	in	Der freie Satz	één	fraai	voorbeeld	van	een	Dezimenzug	als	grote	lijn	van	een	thema	(dus	

niet	van	een	complete	compositie),	in	Figuur	81,2:	het	openingsthema	van	het	Eerste	Deel	uit	Brahms’	Vierde	

Symfonie.	De	Dezimenzug	is	hier	een	Mittelgrundzug	zonder	Höherlegung	van	2̂-1̂	aan	het	slot;	de	‘locale	
Urlinie’	van	het	thema	is	3̂-2̂-1̂.

18	 In	dit	laatste	geval	kan	eventueel	ook	voor	een	8̂-Urlinie	worden	gekozen.

19	 Zie	ook	J.S.	Bachs	tweestemmige	Inventio	in	F:	1̂0	wordt	hier	in	m.	4	geëxposeerd,	en	het	complete	laatste	

gedeelte	–	vanaf	m.	m.	26,	6̂N-5̂-4̂-3̂-2̂-1̂,	het	equivalent	van	m.	1-12,	nu	niet	van	F	naar	C	modulerend	maar	

van	Bes	naar	F	–	vindt	 in	een	 lager	 register	plaats	dan	het	eerste	gedeelte	 (1̂0-9̂-8̂-7̂-6̂-5̂).	Zie	ook	Leo	 J.	
Plenckers,	 “Drie	 Schenkeranalyses	 van	 Bachs	 Inventio	 8”,	 Tijdschrift voor Muziektheorie	 5/1	 (2000),	 pp.	

16-25,	 en	de	 reactie	hierop	 van	ondergetekende,	 “Reactie	op	Plenckers’	 Schenkeranalyse”,	Tijdschrift voor 

Muziektheorie	 5/2	 (2000),	 pp.	 130-133.	 In	 laatstgenoemde	 bijdrage	wordt	 gekozen	 voor	 een	 8̂-Urlinie;	 de	

interpretatie	hierboven	vanuit	1̂0	wijkt	hier	dus	van	af.
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Voorbeeld 8a

J.S.	Bach,	Sonate	in	g-klein	voor	viool	solo	BWV	1001,	Presto.

Voorbeeld 8b

J.S.	Bach,	Sonate	in	a-klein	voor	viool	solo	BWV	1003,	Allegro.

Voorbeeld 9

J.S.	Bach,	Partita	in	E-groot	voor	viool	solo	BWV	1006,	Preludio.	Schenkers	analyse	van	m.	29-51.
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door V7, en in m. 38 I. Vanaf m. 39 is er in hoofdzaak sprake van een prolongatie van cis: 
V, leidend tot de cadens op cis: I in m. 51.

Van belang voor de uitvoering is de vraag: als cis: V als een muzikaal doel wordt ervaren, 
waar wordt deze V dan bereikt, en vanaf welk moment kan een prolongatie van deze 
dominant worden gespeeld? Schenker wil ons – zo blijkt ook uit zijn toelichtende tekst 
over de Vortrag van dit stuk – doen geloven dat cis: V al op de derde tel van m. 37 ‘echt’ 
is bereikt;�0 zie Voorbeeld 9, waar onder de tweede balk de becijfering V —— (onder m. 
373) staat.�� We moeten deze V als het ware onthouden om een koppeling met de een 
octaaf lager gelegen dominant van m. 43 te maken (zie de stippellijn in Voorbeeld 9), en 
eveneens op p. 84 van zijn tekst geeft Schenker de uitvoerende de suggestie om in m. 36 
een crescendo naar m. 37 te beginnen. Wat kan een violist doen met deze volgens Schenker 
structureel zo belangrijke V op m. 373? Is het zonder pedant te overdrijven mogelijk om als 
het ware naar deze derde tel toe te werken en vervolgens een lange prolongatie van deze V 
te spelen? Dit is – zacht uitgedrukt – niet gemakkelijk, maar op zichzelf niet onmogelijk; 
in Luistervoorbeeld 10 laat Johannes Leertouwer een versie hiervan horen.

We kunnen ons echter ook afvragen of V op m. 373 wel zo belangrijk is als Schenker 
ons wil doen geloven: is deze V niet veeleer anticiperend, op weg naar een veel sterkere 
dominant? In motivisch opzicht is er in elk geval geen reden om m. 37 er bijzonder uit te 
lichten: vanaf de tweede tel komt er een melodische sequens van m. 36 (eveneens vanaf 
de tweede tel). Wél is het zo dat het harmonisch ritme versnelt en dat hiermee de weg 
naar cis-klein wordt ingeslagen, maar op een hoger niveau zijn m. 37-39 samen te vatten 
als een veel ‘bredere’ beweging van fis: 8̂/I = cis: 4̂/IV (m. 37) via cis: 3̂/I (m. 38) naar cis: 
2̂/V (m. 39); zie Voorbeeld 10a. Het cis-akkoord in m. 38 dient dus om de doorgaande e2 
consonant te maken. Er zijn derhalve andere, wellicht betere mogelijkheden om cis: 2̂/V 
duidelijk als doel te spelen: m. 391 en – nog vier maten verder – m. 431, zie Voorbeeld 10a 
respectievelijk 10b. 

Beide dominanten corresponderen – in tegenstelling tot de V van m. 373 – wél met 
significante muzikale gebeurtenissen: de duidelijke motivische verandering in m. 39 
en de intrede van het orgelpunt op V in m. 43. Bij de keuze van m. 391 als doel is de 
V-prolongatie tamelijk lang; een verdere consequentie is dat je enigszins over m. 43 
heenspeelt. Bij de keuze voor m. 431 als doel gebeurt dit juist met m. 39; de hier bereikte 
dominant is dan weer anticiperend en de spanningsboog wordt verlengd tot in m. 43. We 
hebben na herhaaldelijk uitproberen geconstateerd dat kiezen tussen deze twee opties 
moeilijk is; Johannes’ interpretaties in de Luistervoorbeelden 11 en 12 stellen de lezer/
luisteraar in de gelegenheid zelf tot een oordeel te komen.

Het ligt voor de hand om de eerste ontwikkelingspassage van de Preludio te vergelijken 
met m. 79-109, de tweede grote ontwikkelingsfase. Deze is te beschouwen als een sterk 
‘gedehnte’ versie van de eerste. Voorbeeld 11 laat vier verschillende interpretaties zien. 
Vanwege de veel grotere lengte is het gevaar van het ‘in duizend stukken uiteenvallen’ bij 
het spelen nog groter dan bij het eerste ontwikkelingsgedeelte, en bijgevolg is het maken 
van keuzes bij het indelen van de lange weg van m. 79 naar m 109 misschien nog wel 
belangrijker dan in het eerste ontwikkelingsgedeelte. De weg verloopt in grote lijnen als 

20	 Schenker,	Das Meisterwerk in der Musik 1,	p.	84.

21	 In	het	vervolg	van	dit	artikel	wordt	‘tel	x	van	m.	y’	afgekort	tot	‘m.	yx’.
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volgt: in m. 79-83 wordt vanuit A: I gemoduleerd naar b-klein. In m. 83 volgt een sequens 
van deze maten; derhalve ‘dreigt’ er een modulatie naar cis-klein plaats te vinden. In m. 
87 wordt cis: I echter op het laatste moment vervangen door V in fis-klein. In m. 90 volgt 
in deze toonsoort de volgende sequens van m. 79-83; deze moduleert nu niet, maar leidt 
naar een – vrij zwakke – oplossing op fis: 3̂/I in m. 94. Hier verandert de thematiek, en er 
volgt een lange dalende lijn naar fis: 2̂/V in m. 100. In m. 102 wordt fis: 2̂/V ‘höhergelegt’, 
en op dit belangrijke punt verandert wederom de thematiek: het materiaal van m. 39 en 
verder keert terug, nu gebaseerd op fis: V in plaats van cis: V. Dit alles leidt naar het slot 
op fis: 1̂/I in m. 109. 

Net zoals in m. 29-51 is in het tweede ontwikkelingsgedeelte de vraag weer: waar wordt de 
structurele dominant bereikt, en hoe lang speel je vervolgens een prolongatie van deze V? 
Het akkoord fis: V6

5 in m. 87 ervaren we niet als een duidelijk doel; Voorbeeld 11a, b en c 
tonen enkele naar ons idee betere antwoorden op deze vraag. 

In Voorbeeld 11a is V in m. 90 het doel�� en is de prolongatie van V dus zeer lang, wellicht 
te lang (Johannes: “je verdrinkt erin”); verder kan tegen deze optie worden aangevoerd 
dat in m. 90 het sequensproces nog in volle gang is. In Voorbeeld 11b is V op m. 1021 het 

22	 Dit	is	ook	de	keuze	die	Schenker	maakt	in	de	‘Urlinientafel’	die	hoort	bij	zijn	analyse in	Das Meisterwerk in 

der Musik 1.	In	Figuur	1	van	deze	analyse	is	het	beeld	echter	enigszins	verwarrend:	dit	voorbeeld	toont	drie	

reductiestadia,	waarvan	1c	als	de	eerste	reductie	van	de	Urlinientafel	is	te	beschouwen.	Voorbeeld	1b	toont	

een	verder	reductie	van	1c,	en	1a	vertegenwoordigt	de	Ursatz.	In	1c	neemt	Schenker	de	structurele	V	in	m.	90	

aan	(net	zoals	in	de	Urlinientafel	dus),	in	1b	en	1a	verschuift	deze	echter	naar	m.	87.

Voorbeeld 10

J.S.	Bach,	Partita	in	E-groot	voor	viool	solo	BWV	1006,	Preludio.	Twee	reducties	van	m.	29-51.	
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doel, en in Voorbeeld 11c V op m. 1001; de dominant van m. 90 is dan in beide gevallen 
anticiperend. Interessant is in dit verband nog dat in Bachs bewerking van deze prelude tot 
Sinfonia van Cantate 29 (Wir danken dir, Gott, wir danken dir, BWV 29) m. 102 het begin 
is van het V-orgelpunt; in de luitbewerking (BWV 1006a) van de Preludio begint het 
orgelpunt al in m. 100. Het blijkt overigens – zacht uitgedrukt – nogal moeilijk te zijn om 
naar m. 100 als hoofddoel toe te werken; veel beter gaat dit met m. 90 (Luistervoorbeeld 
13), en nog beter met m. 102 (Luistervoorbeeld 14).

Voorbeeld 11d toont nog een andere manier om de weg van m. 79 naar m 109 in te delen: 
met fis: 3̂/I in m. 94 als tussenstation; het vervolg verloopt zoals in Voorbeeld 11b geschetst, 
dus via fis: 2̂/V in m. 102 naar fis: 1̂/I in m. 109. De keuze van m. 94 als ‘tussenstop’ is mede 
ingegeven door het feit dat het sequensproces hier voltooid is en er in motivisch opzicht in 
elk geval een volgende fase van dit ontwikkelingsgedeelte intreedt; in praktische zin hebben 
we deze mogelijkheid (nog) niet intensief uitgeprobeerd. Vergelijkbare voorbeelden, 
waarbij in modulerende passages vanuit Schenkeriaans perspectief gezien verschillende 
mogelijkheden aan de uitvoerende kunnen worden aangereikt om de modulatieweg in te 
delen, worden getoond in de voorbeelden 12-15.
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Voorbeeld 12

J.S.	Bach,	Partita	in	b-klein	voor	viool	solo	BWV	1004,	Allemande,	m.	1-12.
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Voorbeeld 13

J.S.	Bach,	Sonate	in	C-groot	voor	viool	solo	BWV	1005,	Largo,	m.	8-13.

Voorbeeld 14

J.S.	Bach,	Sonate	in	g-klein	voor	viool	solo	BWV	1001,	Adagio,	m.	1-9.
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Opmerkelijk in al deze voorbeelden is bovendien het belang van de ‘Übergreiftechniek’ 
als een buitengewoon effectief middel om een muzikale spanningsboog te verlengen (‘op 
te rekken’). In Voorbeeld 12 kan hierdoor de weg van b: 2̂/V naar fis: 5̂/V worden verlengd 
(m. 8-11 in plaats van m. 8-10); in Voorbeeld 13 gaat het in dit verband om de weg van C: 
8̂/I naar g: 3̂/I (m. 8-12 in plaats van m. 8-10), in Voorbeeld 14 om de weg van g: 8̂/I naar 
d: 3̂/I (m. 1-7 in plaats van m. 1-5), en in Voorbeeld 15 om de weg van F: 8̂/I naar C: 3̂/I 
(m. 1-7 in plaats van m. 1-5).

Fraseringskwesties
In de in Voorbeeld 14 getoonde passage komen we ook een interessant fraseringsprobleem 
tegen, waarbij een Schenkeriaanse invalshoek tot verrassende oplossingen kan leiden. 
Het gaat om m. 3-5, een passage waar een melodische sprong leidt tot de vraag naar de 
onderlinge relatie van de tonen die bij de sprong betrokken zijn. Vormen ze één ondeelbaar 
melodisch geheel – dat bijgevolg onder één spanningsboog gespeeld wordt – of maken 
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ze deel uit van verschillende stemmen, waardoor zich mogelijkheden tot subtiel fraseren 
aandienen? M. 3-5 roepen duidelijk dergelijke vragen op; om precies te zijn gaat het om 
m. 4: hoe kan de toongroep g2-fis2-a2-c2-bes1 worden gespeeld? Als één groot geheel? Dat 
zou kunnen klinken zoals in Luistervoorbeeld 15.

Ook zonder Schenkeriaanse analyse is er echter ongetwijfeld al een andere 
interpretatiemogelijkheid te vinden, vanwege de evidente latente meerstemmigheid: c2 
komt eigenlijk van d2 (op de eerste tel) en gaat als doorgaande septime van g: V op de 
derde tel naar bes1 (g: 3̂/I) verder. Met andere woorden: a2 en c2 horen bij verschillende 
stemmen en het is daarom voor de hand liggend dat ze enigszins los van elkaar worden 
gespeeld, bijvoorbeeld zoals in Luistervoorbeeld 16.

Hoe zit het dan met de relatie tussen a2 en fis2? Anders gezegd: hoort a2 dan bij fis2, 
en is het bijgevolg logisch om in een uitvoering deze tonen met elkaar te verbinden? Nog 
interessanter – en nu ook echt Schenkeriaans – wordt het als we deze passage bekijken 
zoals geschetst in Voorbeeld 16 (en uitvoeriger in Voorbeeld 14b): er is een veel ‘dieper’ 
liggende structuur, in de vorm van een grote sequenserende Übergreifbeweging met een 
Seufzer-achtig Übergreifmotief g2-fis2 als basis, waarbij g2 er eigenlijk al vanaf m. 33 ligt. In 
dit verband is het van belang om te constateren dat zo’n ‘groot’ Seufzer-achtig motief eveneens 
al in de middenstem van m. 3 aanwezig is: d2-c2 (de 7-6-vertraging) op de derde en vierde tel. 
Evenzo vormt a2 met g2 op m. 44 een dergelijk motief, en zo krijgt het Übergreifproces verder 
gestalte. In m. 5 wordt het motief uitgebreid met f2 (op de tweede tel) en es2 (op de derde 
tel), zodat uit het Übergreifmotief een ‘Übergreifzug’ ontstaat. Op m. 54 zet een volgende 
Übergreifzug in: bes2 (al voorbereid door de bes2 op de tweede zestiende van m. 5) -a2-g2-f2 
(→ es2 enz). Kortom: een subtiel ‘uit elkaar halen’ van fis2 en a2 is verdedigbaar, zoals Johannes 
in Luistervoorbeeld 17 laat horen; verder is het ook van belang om te vermijden dat er tussen 
de derde en vierde tel van m. 5 een te grote cesuur ontstaat. 
 Dit gebruik van Übergreiftechniek werpt ook een ander licht op een belangrijk 
vormaspect van de gehele passage (m. 1-9): het bereiken van V in de nieuwe toonsoort 
(d-klein). In m. 5 wordt de modulatie van g-klein naar d-klein ingezet door het dissonant 
maken van g2 (8̂): deze toon functioneert nu als septime van d: V6

5 en lost op naar f2 (d: 
3̂/I). Is V6

5 dan de ‘structurele’ dominant waar je naar toe speelt, en die wordt gevolgd door 
een prolongatie van d: 3̂ tot en met m. 72 (het begin van de uitgebreide slotcadens)? Of is 
het logischer om vanwege het voortgezette Übergreifproces als het ware over deze eerste V 
heen te spelen en naar m. 63-4 toe te werken? Ook hier verschijnt g2 immers als dissonant 
(septiem van d: V), die op de vierde tel naar f2 (d: 3̂/I) oplost. Beide opties zijn op zichzelf 
verdedigbaar; de eerste wordt geschetst in Voorbeeld 14a, de tweede in Voorbeeld 14b. 
Deze laatste optie – die de basis vormt voor Johannes’ interpretatie in Luistervoorbeeld 
17 – heeft vanwege de veel sterkere belichting van het Übergreifproces en de hiermee 
samenhangende langere spanningsboog naar V toe onze voorkeur. 

Voorbeeld 16

J.S.	Bach,	Sonate	in	g-klein	voor	viool	solo	BWV	1001,	Adagio,	m.	4.
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Ook in Voorbeeld 12 (m. 1-12 van de Allemande uit de Partita in b-klein), Voorbeeld 15 (m. 
l-8 van het Largo uit de sonate in C) en Voorbeeld 13 (m. 8-13 uit hetzelfde Largo) leidt het 
aannemen van een Übergreifproces tot verschillende interpretatiemogelijkheden, waarbij 
net zoals in het zojuist besproken Voorbeeld 14 het begin van de modulatie naar de nieuwe 
toonsoort – als de dominant hiervan voor de eerste keer wordt bereikt en oplost – door de 
Übergreifbeweging als het ware kan worden overspeeld: je bent op weg naar een pas later 
intredende dominant, en het gevolg is derhalve een langere spanningsboog naar die V toe. 
Opvallend met betrekking tot het begin van de modulatie is verder de belangrijke rol van 
het dissonant maken van de 8̂ van de uitgangstoonsoort: 8̂ wordt omgeduid tot septiem 
van V in de nieuwe toonsoort. In Voorbeeld 13 gebeurt dit in m. 10, als c2 (C: 8̂) septiem 
van g: V wordt en oplost naar bes1 (g: 3̂/I). Naar dit punt kan dus worden toegewerkt, en 
vervolgens kan er tot aan de terugkeer van g: 3̂/I op de derde tel van m. 12 prolongerend 
worden gespeeld. Het is echter ook mogelijk om over m. 10 heen te spelen, wederom 
– net zoals in Voorbeeld 14b – gestuurd door een grote Übergreifbeweging, die in m. 10 
begint en pas in m. 12 eindigt. In dat geval is g: 4̂/VII (oplossend naar 3̂/I) in m. 12 het 
hoofddoel; ook hier geldt weer dat deze langere spanningsboog naar de dominant onze 
voorkeur heeft.

Een volgend voorbeeld waar het om frasering gaat is de coda (vanaf m. 18) uit het Largo 
(in F) van de Sonate in C. Voorbeeld 17 toont drie reducties van deze passage. In concreto 
gaat het om m. 19: de ‘duik’ van c3 naar bes1 aan het eind van deze maat. ‘Lijm’ je deze 
tonen aan elkaar? Dat klinkt, zoals Luistervoorbeeld 18 laat horen, niet zeer overtuigend.
Anderzijds is een te grote cesuur tussen c3 en bes1 eveneens problematisch, zoals 
Luistervoorbeeld 19 laat horen. Een oplossing zou kunnen zijn: het subtiel belichten van 
de grote melodische lijn van deze passage. Deze begint – zoals Voorbeeld 17 laat zien – op 
c2 (F: 5̂/I) en keert hier in m. 19 via bes1 en b1 weer naar terug; daarna volgt een daling 
naar bes1 (4̂/V7, in m. 194) en a1 (3̂/I) in m. 20. De bes1 in m. 194 komt dus niet van c3, 
maar van c2; na een kleine accentuering van deze toon in de passaggio van de tweede tel 
zou deze relatie dus kunnen verduidelijken, uiteraard niet pedant-geforceerd (“Horen 
jullie het goed, ik heb de analyse begrepen!”), maar (zoals Luistervoorbeeld 20 laat horen) 
heel subtiel.... Zo kan de uitvoerende zich als het ware een kleine cesuur tussen c3 en bes1 

permitteren zonder dat de eenheid van deze passage verloren gaat.

Hoofdstem en nevenstemmen
Met dit voorbeeld slaan we de brug naar het slot van de coda – en dit is tevens ons laatste 
voorbeeld; zie weer Voorbeeld 17. Hier is het van belang om te bepalen welke stem de 
hoofdstem is en welke de nevenstemmen zijn; met andere woorden: hoe loopt de Urlinie 
van de coda (die in m. 18 op F: 5̂/I begint) vanaf m. 20 naar de slottonica toe? Voorbeeld 17 
toont drie mogelijkheden, die te horen zijn in achtereenvolgens Luistervoorbeeld 21, 22 en 
23:
•  In Voorbeeld 17a is er een directe connectie tussen g1 (2̂, in m. 202) en de daarop 

volgende Höherlegung naar f2 (1̂, in m. 203). Deze lijn gaat verder via wederom f2 
(in m. 211) naar e2 (7̂, in m. 212) en tenslotte naar 1̂/I; in deze versie krijgt as2 (op de 
tweede zestiende van m. 203) minder aandacht dan f2. 

•  Voorbeeld 17b toont de tweede mogelijkheid; deze is misschien wel de meest 
geraffineerde: eerst sluit as1 (i 3̂, in m. 203) direct aan op g1 (2̂, in m. 202), maar deze as1 
wordt vrijwel meteen hierna ‘höhergelegt’ naar as2. De verdere weg speelt zich hoog 
in het tweegestreept octaaf af: a2 (3̂, op de tweede helft van m. 211)-e2 (7̂, in m. 212 en 
een ‘Vertretung’ van g2 (2̂)-f2 (1̂, in m. 213-4). In deze versie krijgt derhalve juist as2 
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(op de tweede zestiende van m. 203) meer aandacht dan f2 (op de eerste zestiende van 
diezelfde tel); in vergelijking met de versie van Voorbeeld 17a gebeurt dus bijna het 
tegenovergestelde. Opgemerkt zij nog dat mogelijkheid 2 min of meer overeenkomt 
met Schenkers eigen analyse in Das Meisterwerk in der Musik 1. 

•  Voorbeeld 17c laat deze Höherlegung achterwege: de Urlinie beweegt zich in het 
middenregister (het ééngestreept octaaf) via as1 (i 3̂, in m. 203) naar a1 (3̂, in m. 211) en 
daalt zo verder naar g1 en f1. Het middenregister krijgt hiermee dus veel meer aandacht 
dan in de vorige versie, en dit is de reden dat deze interpretatie onze voorkeur geniet: 
het is hoorbaar te maken dat er in het ééngestreept octaaf sprake is van een markante 
muzikale activiteit, ook al is het – zacht uitgedrukt – niet bepaald gemakkelijk om de 
hoofdlijn g1-as1-a1-g1-f1 specifiek in dit register werkelijk te laten uitkomen, temeer 
daar b1 (in m. 204) deze lijn als het ware in de weg zit. 

Voorbeeld 17

J.S.	Bach,	Sonate	in	C-groot	voor	viool	solo	BWV	1005,	Largo,	m.	18-21.	
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Slotwoord
Zoals uit het artikel duidelijk moge zijn heeft het onderzoek dat Johannes Leertouwer 
en ik hebben gedaan niet de pretentie om te willen bewijzen dat via Schenkeranalyse de 
‘waarheid’ op het gebied van interpretatie is te vinden, of – nog erger – dat een uitvoering 
pas goed is als je maar tüchtig de Urlinie laat horen.�� Het doel van analyse is voor een 
uitvoerend musicus in het algemeen niet meer – maar zeker ook niet minder – dan het 
kunnen aanbieden van alternatieven, andere opties, ‘second opinions’, ‘verborgen wegen’ 
enzovoort. Tot in lengte der dagen gelijkblijvende uitvoeringen zijn er niet, oftewel, 
zoals Johannes Leertouwer het uitdrukte: “Als je als musicus op een gegeven moment 
een interpretatie hebt gevonden die je perfect bevalt, ga je de volgende dag toch weer op 
zoek naar een andere mogelijkheid – en hierbij kan Schenkeriaanse analyse van groot nut 
zijn.”

Abstract

Schenker and Bach
What does Schenkerian analysis have to offer to a practising musician?

Heinrich	 Schenker	 gives	 concrete	 indications	 about	 the	Vortrag	 of	 a	 composition	 in	
many	of	his	analyses,	with	the	intention	of	guiding	the	performer(s)	into	‘responsibly’	
realising	its	musical	structure.	In	this	article,	the	author	presents	 in	word	and	sound	
(using	many	musical	examples)	the	results	of	a	study	he	undertook,	along	with	violinist	
Johannes	Leertouwer,	of	 the	relationships	between	Schenkerian	analysis	of	several	of	
J.S.	Bach’s	works	 for	 solo	 violin	 and	performing	 them,	 especially	 as	 it	 relates	 to	 the	
phrasing,	the	polyphonic	play	of	lines	and	musical	form.	

23	 Ook	Schenker	zelf	suggereerde	nooit	dat	je	de	Urlinie	met	overdreven	nadruk	zou	moeten	uitvoeren,	zoals	

het	volgende	citaat	bewijst:	“Dem	Vortragenden	ist	die	Urlinie	zunächst	eine	Richtung,	etwa	das,	was	dem	

Bergsteiger	 eine	Wegkarte	 ist,	 und	 so	 wenig	 diese	 dem	 Bergsteiger	 erspart,	 alle	 Stege,	 Steine,	Moraste	

unter	 die	 Füße	 zu	 nehmen,	 ebensowenig	 erspart	 die	 Urlinie	 dem	 Vortragenden	 alle	 Diminutionen	 des	

Vordergrundes	zu	begehen.	Es	ist	daher	nicht	gestattet,	im	Vortrag	eigens	der	Urlinie	nachzulaufen	und	sie	

aus	der	Diminution	herauszuklauben,	nur	um	sie	dem	Zuhörer	zu	vermitteln.	Auch	dem	Vortragenden	muß 
die	Diminution	dasselbe	bedeuten	wie	dem	Komponisten:	so	groß die	Vorteile	sind,	die	der	Komponist	aus	

den	Verwandlungen	der	Urlinie	zieht,	genau	so	groß sind	sie	dem	Vortragenden,	wenn	er	nur	Kenntniß davon	
hat.”	Schenker,	Das Meisterwerk in der Musik 1,	pp.	195-196.
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Luistervoorbeelden op www.djmt.nl

Luistervoorbeeld	1.	J.S.	Bach,	Sonate	in	g-klein	voor	viool	solo	BWV	1001,	Adagio,	begin.

Luistervoorbeeld	2.	J.S.	Bach,	Partita	in	E-groot	voor	viool	solo	BWV	1006,	Preludio,	

motief	x	en	m.	1-17.

Luistervoorbeeld	3.	Idem.	Motief	x	en	m.	17-29.

Luistervoorbeeld	4.	Idem,	m.	29-51.	Motief	x,	geharmoniseerde	versie,	reductie	op	orgel	en	

volledige	versie.

Luistervoorbeeld	5.	Idem,	m.	59-79.	Motief	x,	volledige	versie.

Luistervoorbeeld	6.	Idem,	m.	79-109.	Motief	x,	geharmoniseerde	versie,	reductie	op	orgel	

en	volledige	versie.

Luistervoorbeeld	7.	Idem,	m.	109-136.	Motief	x,	geharmoniseerde	versie,	reductie	op	orgel	

en	volledige	versie.

Luistervoorbeeld	8.	Preludio	uit	BWV	1006,	m.	1-17,	gedacht	vanuit	de	koptoon	e,	8̂.

Luistervoorbeeld	9.	Idem,	m.	1-29,	met	toenemende	betekenis	van	3̂		en	m.	17	als	doel.

Luistervoorbeeld	10.	J.S.	Bach,	Partita	in	E-groot	voor	viool	solo	BWV	1006,	Preludio,		

m.	29-51,	met	prolongatie	van	cis:	V	vanaf	m.	37.

Luistervoorbeeld	11.	M.	29-51,	gespeeld	met	m.	43	als	doel.

Luistervoorbeeld	12.	M.	29-51,	met	m.	39	als	doel.

Luistervoorbeeld	13.	J.S.	Bach,	Partita	in	E-groot	voor	viool	solo	BWV	1006,	Preludio,	

m.	79-109,	met	m.	90	als	structurele	dominant.

Luistervoorbeeld	14.	Idem,	met	m.	102	als	structurele	dominant.

Luistervoorbeeld	15.	J.S.	Bach,	Sonate	in	g-klein	voor	viool	solo	BWV	1001,	Adagio,	m.	3-5,	

legatissimo.

Luistervoorbeeld	16.	Idem,	met	scheiding	tussen	a2	en	c2.

Luistervoorbeeld	17.	J.S.	Bach,	Sonate	in	g-klein	voor	viool	solo	BWV	1001,	Adagio,	m.	3-9.

Luistervoorbeeld	18.	J.S.	Bach,	Sonate	in	C-groot	voor	viool	solo,	Largo,	m.	18-20,	

legatissimo.	

Luistervoorbeeld	19.	Idem,	met	cesuur	tussen	c3	en	bes1.	

Luistervoorbeeld	20.	Idem,	met	lichte	nadruk	op	c2	in	m.	19.

Luistervoorbeeld	21.	J.S.	Bach,	Sonate	in	C-groot	voor	viool	solo,	Largo,	m.	193-21,	hoofdlijn	

volgens	Voorbeeld	17a	en	volledige	versie.

Luistervoorbeeld	22.	Idem,	hoofdlijn	volgens	Voorbeeld	17b	en	volledige	versie.

Luistervoorbeeld	23.	Idem,	hoofdlijn	volgens	Voorbeeld	17c	en	volledige	versie.
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