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Hoewel de belangstelling vanuit muziekthe-
oretische hoek voor de muziek van het zoge-
naamde klassieke tijdperk nooit gering geweest 
is, is er de laatste jaren een groter aantal analy-
tische studies verschenen dan ooit tevoren. De 
trend lijkt te zijn gezet door Charles Rosens The 
 Classical Style (1971), waarna de studies door 
Leonard Ratner (Classical Music, 1980), William 
Caplin  (Classical Form, 1998) en James Arnold 
 Hepokoski & Warren Darcy (Elements of Sonata 
Theory, 2006) de voorlopige hoogtepunten kun-
nen worden genoemd, althans gemeten naar de 
aandacht die deze boeken hebben gekregen en 
nog steeds krijgen. Het is niet eenvoudig aan te 
geven waaruit al deze belangstelling voor hoog-
uit vijftig jaar muziekgeschiedenis (1770-1820) 
voortkomt. Het gaat natuurlijk om meesterwer-
ken – het werk van Haydn, Mozart en Beethoven 
staat steeds centraal –, maar meesterwerken zijn 
geschreven in alle perioden van de muziekge-
schiedenis. Misschien is het de juiste verhouding 
tussen het volgen van regels (vormschema’s, har-
monische progressies, enzovoorts) en de voort-
durende afwijking daarvan die de bestudering 
van de compositieleer in theorie en praktijk van 
de klassieke periode niet alleen boeiend maar 
ook bevredigend maakt. Het is duidelijk dat de 
klassieke componisten werken vanuit bepaalde 
min of meer vaste beginselen (mijn nuance-
ringen zijn natuurlijk opzettelijk), maar het is 
tegelijkertijd bijna onmogelijk een werk te vin-
den dat in werkelijk alle opzichten aan de regels 
voldoet.
In de genoemde discussies van de klassieke 
stijl staan de drie grote “Weense” componisten 
Haydn, Mozart en Beethoven vooraan. Hun 

werken verschaffen enerzijds de basis voor de 
te formuleren regels binnen de compositieleer, 
anderzijds het referentiekader voor de toe-
passing daarvan. De contemporaine theorie 
(waarbij Heinrich Christoph Kochs Versuch 
einer Anleitung zur Composition, 1782-1793, 
het meest uitvoerig wordt geciteerd) geeft wel 
de uitgangspunten, maar niet een uitputtende 
beschrijving zoals wij thans wensen.
De laatste tien jaar is er echter een verheugende 
verbreding van het blikveld van de theoreti-
sche onderzoekers waar het de klassieke peri-
ode betreft. Behalve de “grote drie” krijgt nu 
ook een tweede categorie, met componisten 
als (in alfabetische volgorde) Luigi Boccherini, 
Muzio  Clementi, Jan Ladislaus Dussek, Johann 
 Nepomuk Hummel en Giovanni Battista Viotti 
aandacht. In alle gevallen gaat het om compo-
nisten met een vooral instrumentaal oeuvre, 
zoals het ook in de analytische bestudering van 
het werk Haydn, Mozart en Beethoven vooral 
de instrumentale werken waren die de meeste 
aandacht hebben gekregen, al hebben deze com-
ponisten ook een signifi cante hoeveelheid vocale 
muziek afgeleverd. Gemeenschappelijk kenmerk 
van deze tweede categorie, tegenover de Grote 
Drie, is dat hun carrières hooguit incidenteel in 
Wenen plaats vonden. Zij woonden, werkten en 
concerteerden vooral in West-Europa in de ruime 
zin van het woord: Spanje, Frankrijk, Engeland, 
Duitsland. Toch wordt hun werk vaak benaderd 
vanuit een vergelijking met de modellen van de 
Weense klassieken, ook als er geen aanwijzingen 
bestaan voor een directe of indirecte invloed. 
Deze constatering zou op zijn minst het gebruik 
van het adjectief Weens als een epitheton ornans 
voor classicisme in het algemeen moeten nuan-
ceren: misschien is er sprake van een Europees 
classicisme, waarvan toevallig de drie grootste 
componisten in Wenen werkzaam waren.
Muzio Clementi (1752-1831) is één van de 
klassieke componisten naast de Grote Drie die 
zich de laatste jaren in de nodige aandacht mag 
verheugen. Zijn 250ste geboortedag in 2002 
lijkt als extra aanjager te hebben gefungeerd. 
In dat jaar werd in Rome een internationale 
conferentie aan hem gewijd,1 verscheen Anselm 
Gerhards monografi e over Clementi’s klavier-
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1 Muzio Clementi: Cosmopolità della musica, ed. Richard Bösel & Massimiliano Sala, Bologna: Ut Orpheus 

Edizioni 2004 (Quaderni Clementiani 1).

2 Anselm Gerhard, London und der Klassizismus in der Musik: Die Idee der ‘absoluten Musik’ und Muzio Clementis 

Klavierwerk, Stuttgart: Metzler 2002.
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muziek,2 en verscheen ook een aparte bundel 
met studies over Clementi als Deel 61 van de 
volledige uitgave van zijn werk door de Itali-
aanse muziekuitgeverij Ut Orpheus.3 Gerhards 
werk is fundamenteel analytisch, in de twee an-
dere genoemde bundels komen diverse analyti-
sche studies voor naast studies van biografi sche 
en andere aard. Aan deze oogst kan nu worden 
toegevoegd Rohan Stewart-MacDonalds studie 
met de titel New Perspectives on the Keyboard 
Sonatas of Muzio Clementi, verschenen in 2006. 
Het werk is voortgekomen uit een dissertatie 
die een ruimer corpus van pianosonates betrof, 
namelijk die van Clementi, Dussek en  Hummel, 
een herkomst die duidelijk in het werk voelbaar 
is, zoals uit onderstaande bespreking zal blij-
ken.
Stewart-MacDonalds boek probeert niet een 
systematische, volledige analyse van  Clementi’s 
klaviersonates te geven. In overeenstemming 
met de titel wordt een aantal aspecten van 
het klavierwerk bestudeerd en besproken. Dit 
houdt uiteraard een beperking in, maar ik zie 
inderdaad niet in hoe men in één werk alle 
 aspecten van het werk van een componist kan 
bespreken. Zolang de keuze van de aspecten 
ruim en gevarieerd is en de bespreking ervan 
inzichtelijk, degelijk en navoelbaar, moet men 
tevreden zijn. De door Stewart-MacDonald 
gekozen aspecten zijn niet eenduidig in de tra-
ditionele categorieën als vormleer, harmonie, 
enzovoorts onder te brengen. Vaak doorsnijden 
ze deze categorieën en kunnen dan misschien 
beter als topoi worden beschouwd. Woorden 
zoals “topos” en “topical” komen af en toe in 
het boek voor, maar de auteur heeft duidelijk 
geprobeerd zijn werk niet als een exponent van 
de topische muziektheorie te presenteren.
Het eerste hoofdstuk van Stewart-MacDonalds 
boek is eerder receptie-historisch dan analy-
tisch. Het behandelt vooral het populaire beeld 
van Clementi als componist van puur educatief 
en daarom principieel oninteressante klavier-
muziek, de beroemde (of beruchte?) Sonatine 
Op. 36, no. 1 in de eerste plaats. De toch beslist 
ambitieuzere Gradus ad Parnassum wordt dan 
in het verlengde hiervan gezien. Daarnaast werd 
(wordt?) het beeld van Clementi in de muzikale 
historiografi e sterk bepaald door vermeende 
relaties met het werk van Haydn, Mozart en 

Beethoven, hetzij beïnvloed door, hetzij van 
invloed op deze componisten. Gerhards boven-
genoemde boek is het eerste dat  Clementi’s 
werk in analytische zin bestudeert los van deze 
negatieve vooroordelen,  Stewart-MacDonalds 
het tweede, als monografi e gezien.
Stewart-MacDonalds boek is niet zo eenvoudig 
te lezen en ook niet zo eenvoudig te bespreken. 
Op het eerste zojuist aangestipte hoofdstuk over 
Clementi’s reputatie volgen nog vier hoofd-
stukken die zich met analytische aspecten van 
Clementi’s werk bezighouden. De eerste twee 
van deze hoofdstukken (Hoofdstuk II en III) 
brengen elk een beschouwing over een bunde-
ling van aspecten, de twee laatste behandelen 
één centraal onderwerp, achtereenvolgens het 
strikte contrapunt (Hoofdstuk IV) en de rol 
van de fantasia (Hoofdstuk V). Een “Epilogue” 
sluit het geheel af. Stewart-MacDonalds stijl is 
zeer verbaal, zo niet wijdlopig. Bij de behande-
ling van elk aspect wordt eerst uitvoerig aan-
dacht geschonken aan de meningen van eerdere 
auteurs die zich over dat aspect hebben uitge-
laten. Daarop volgt de behandeling van een 
reeks passages uit verschillende werken waar 
het aspect van toepassing is. Talrijke passages 
worden in uitvoerige muziekvoorbeelden inte-
graal afgedrukt en vervolgens geanalyseerd met 
behulp van verbale formuleringen, nimmer 
met schema’s of tabellen. Aan de muziekvoor-
beelden zijn geen analytische aanduidingen zo-
als trappen of haken om passages af te bakenen 
toegevoegd.
Hoofdstuk II behandelt een complex van vier 
aspecten. De titel van het hoofdstuk is drie ledig: 
“Late Classicism, ‘Verfremdung’ and the Expan-
sion of the Flat Side”. Onder “Late  Classicism” 
wordt een complex van eigenschappen die met 
name in de muziek van de eerste twee decennia 
van de negentiende eeuw worden aangetrof-
fen: grotere dimensies,  langere melodische lij-
nen, minder compact motiefgebruik. Schubert, 
Field, Hummel,  Weber en anderen zijn type-
rend voor deze fase. Het woord “Verfremdung” 
wordt door Stewart-MacDonald benut om díe 
aspecten in het werk van deze componisten mee 
te defi niëren die uitstijgen boven wat in het eer-
dere classicisme gebruikelijk was. De “expansie 
naar de mollenzijde” valt uiteen in drie aspec-
ten, te weten onverwachte, doch vérgaande 
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3 Muzio Clementi: Studies and Prospects, ed. Roberto Illiano, Luca Sala and Massimiliano Sala, Introduction by 

Leon Plantinga, Bologna: Ut Orpheus Edizioni 2002 (Muzio Clementi, Opera Omnia 61).

TvM_12_#3-nov_2007_4.indd   Sec1:309TvM_12_#3-nov_2007_4.indd   Sec1:309 26-10-2007   08:29:3626-10-2007   08:29:36



modulaties naar de mollenkant, naar een toon-
soort als bijvoorbeeld Ges-groot, exposities in 
drie toonsoorten (“three-key expositions”) en 
onregelmatige reprises. Wat is de relatie tussen 
deze specifi eke aspecten en het geponeerde late 
classicisme? Als ik  Stewart-MacDonald goed 
begrijp gaat het erom dat deze aspecten welis-
waar niet onterecht als typerend voor het late 
classicisme gelden maar bij nadere beschou-
wing in het werk van diverse componisten, 
waaronder met name Clementi en Dussek, al 
ruim vóór 1800 voorkomen. Voor extreme mo-
dulaties naar de mollenzijde worden met name 
voorbeelden uit het werk van Dussek bespro-
ken. Voor de exposities in drie toonsoorten, 
steeds tonica, mediant en mineur-dominant 
in een sonatedeel met een mineurtoonsoort 
als hoofdtoonsoort wordt teruggekeerd naar 
Clementi, met voorbeelden uit sonates uit de 
periode van 1785 tot (vermoedelijk) 1805. De 
expositie met drie toonsoorten is in muziek van 
vóór 1800 niet geheel onomstreden: de duide-
lijkste voorbeelden komen uit de negentiende 
eeuw, in sonates en symfonieën met veel grotere 
dimensies. De onregelmatige reprises worden 
eveneens vooral uit het oeuvre van Clementi 
gehaald. Enerzijds gaat het om reprises waar 
het hoofdthema terugkeert in een andere toon-
soort dan de uitgangstoonsoort en wel meestal 
een toonsoort aan de mollenzijde (subdomi-
nant of verder), anderzijds om reprises waar 
het hoofdthema niet in de reprise terugkeert of 
waar de terugkeer op een andere wijze verslui-
erd, verborgen of onduidelijk is gemaakt. Deze 
onregelmatige reprises spelen in het oeuvre van 
Clementi ontegenzeggelijk een veel grotere rol 
dan bij de traditionele klassieken, maar, hoewel 
ze in de negentiende eeuw een rol blijven spe-
len, ze hebben toch hun origine in de geschie-
denis van de sonatevorm van vóór de klassieke 
periode, met Scarlatti als bekendste exponent. 
Ook in het werk van  Boccherini spelen ze een 
rol.
Hoofdstuk III heeft de poëtische hoofd titel 
“‘High-encrusted Jewels’ and their Puzzling 
Refl ections”, wat gelukkig gevolgd wordt 
door een verklarende ondertitel: “Large-Scale 
Sharpwards Movement and Multi-movement 
 Integration in Works by Haydn, Beethoven, 
Clementi, Hummel and Dussek”. Dit is een 
complex hoofdstuk dat zich uiteindelijk blijkt 
bezig te houden met het concept muzikale een-
heid binnen de sonates van genoemde compo-

nisten, een begrip dat misschien op het eerste 
gezicht eenduidig lijkt, maar zich bij nadere be-
studering nauwelijks op enige manier laat vast-
leggen. Het hoofdprobleem is dat contrasten in 
muzikale composities vrijwel onontkoombaar 
zijn, zodat een sonate vrijwel steeds bestaat uit 
delen die heel verschillend zijn, zowel in tempo 
en karakter als tonaal. Juist deze verschillen be-
werkstelligen de eenheid, maar juist deze een-
heid is buitengewoon moeilijk onder woorden 
te brengen! Finales kunnen er een rol in spelen 
door motieven en structuren uit eerdere delen 
te citeren, maar deze mechanismen zijn niet 
noodzakelijk. Stewart-MacDonald kijkt in dit 
opzicht ook naar tussenliggende delen die een 
toonsoort kiezen die ver weg ligt van die van 
openingsdeel en fi nale. Het hoofdstuk sluit met 
een relatief korte bespreking van Clementi’s 
enige vierdelige sonate, Opus 40 nr. 1.
Hoofdstuk IV, met de pittoreske titel  “The 
Changing Faces of the Classical Antique: 
 Clementi and Strict Counterpoint”, behandelt 
een gemakkelijk te omschrijven aspect van 
 Clementi’s composities voor piano: de toepas-
sing van strikt contrapunt, vaak in de vorm van 
canons. Deze toepassing wordt als vrij typerend 
beschouwd voor Clementi’s latere pianosona-
tes, hetgeen Stewart-MacDonald aanleiding 
geeft tot een algemene beschouwing over het 
‘late’ karakter van strikt contrapunt, in die zin 
dat componisten in verschillende stijlperioden 
zich juist in hun late componeerperiode met de 
compositie van contrapuntische muziek gin-
gen bezighouden, nadat ze in hun jeugd zich 
in het contrapunt hadden bekwaamd. Stewart-
MacDonald noemt Johann Sebastian Bach (bij-
voorbeeld in verband met zijn Kunst der Fuge), 
Mozart (het Kyrie uit het Requiem) en Beetho-
ven. De tendens kan verklaard worden uit de 
wens contrapuntisch meesterschap te etaleren 
als een teken dat de muzikale compositie voor 
de componist geen geheimen meer had. Uit-
eindelijk is de toepassing van contrapunt een 
duidelijk bewijs voor meesterschap.
Op de algemene beschouwingen volgt een uit-
voerig behandeling van de canonische technie-
ken die Clementi heeft toegepast in het derde 
deel (‘Menuet’) van de Sonate Opus 40 nr. 1, 
inderdaad een opmerkelijk deel. Veel van de ca-
nonische of anderszins contrapuntische passa-
ges zijn te vinden in doorwerkingen, als min of 
meer op zichzelf staande passage tussen andere 
‘normalere’ passages die tezamen al een com-
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plete compositie zouden opleveren. Ook bij 
Clementi lijkt het etaleren van compositorische 
kwaliteiten een motivatie te zijn geweest voor 
het componeren ervan, als we Stewart-Mac-
Donald mogen geloven. (En ik zeg niet dat hij 
ongelijk heeft.) Contrapunt speelt verder een 
belangrijke rol in de Sonates Opus 50 nr. 1 en 
3. Behalve het gebruik van canon en tweestem-
mig contrapunt valt ook het gebruik van het 
componeren in een pseudo-barok stijl op. De 
gelijkenis tussen het begin van het tweede deel 
van de Sonate Opus 50 nr. 1 en de Sarabande 
uit de Engelse Suite nr. 2 in a-klein van Johann 
Sebastian Bach is te opvallend om niet uitvoe-
rig te worden behandeld.
Hoofdstuk V behandelt een aspect dat wel als 
het tegendeel van het strikt contrapunt kan 
worden beschouwd, namelijk de rol van de fan-
tasia, de compositie ‘zonder regels’. In de toe-
passing daarvan is er toch een parallellie met 
het contrapunt: het gaat om passages die buiten 
de eigenlijke formele structuur van de sonate 
vallen. Het begrip ‘fantasia’ wordt hier vrij ruim 
opgevat en omvat daardoor ook schijnreprises. 
Het hoofdstuk behandelt onder meer passages 
die beschouwd kunnen worden als cadens-
 imitaties (waarbij cadens moet worden op gevat 
als de solocadens van een concert, niet als har-
monische afsluiting) en programma tische com-
positie-elementen zoals in  Clementi’s  Sonate 
Didone abbandonata (Opus 50 nr. 3,  besproken 
samen met Dusseks Élégie harmonique Opus 
61).
Wat kan men zeggen geleerd te hebben na vol-
ledige lezing van dit boek? In de eerste plaats 
is men door de auteur aan de hand van talloze 
uitvoerige muziekvoorbeelden ingeleid in tal 
van aspecten van de composities voor piano 
in sonate-context van Muzio Clementi. Een 
waardevolle ervaring, al zou men wensen dat 
de auteur hier en daar wat korter van stof was 
geweest. (Hoofdstuk IV en V beslaan achter-
eenvolgens 100 en 80 bladzijden.) Maar de blik 
op hoe men een pianosonate componeerde te-
gen het einde van de achttiende eeuw is beslist 
verruimd, zeker wanneer men het lezen aanvult 
met het spelen van een aantal van de bespro-
ken sonates. Men komt er al snel achter dat 
ons beeld van de muziek uit de desbetreffende 
periode veel te veel bepaald en beperkt is door 
de sonateproductie van de Grote Drie, door de 
werken die iedereen kent. Degenen die daar di-
recte ervaring met componisten als Clementi, 

Dussek, Hummel, Boccherini, Viotti, en ande-
ren aan kunnen toevoegen, zullen een veel ge-
nuanceerder beeld hebben van de compositori-
sche procedés uit deze periode. Ook historische 
lijnen zullen misschien anders worden gelegd: 
Beethoven zou wel eens meer met Clementi 
te maken kunnen hebben dan met Mozart of 
Haydn, om maar iets te noemen.
Maar Stewart-MacDonalds boek heeft ook iets 
ambivalents. Naar de titel beoogt het zich te 
concentreren op de pianosonates van Clementi, 
terwijl het is voortgekomen uit een studie over 
Clementi, Dussek en Hummel, de ‘B-klas van 
het classicisme’, om het zo maar eens te zeggen. 
In het boek wordt een beetje op en neer gelo-
pen tussen Clementi enerzijds en het genoem-
de drietal anderzijds, hetgeen de eenduidigheid 
van de bedoelingen van de hoofdstukken niet 
ten goede komt. Nu is het zeer wel denkbaar 
om aspecten van de schrijfwijze voor piano in 
sonatevorm bij Clementi te bespreken in het 
kader van wat in zijn tijd gangbaar was, maar 
dan zou de context moeten beginnen bij de 
grootste namen en niet beperkt mogen zijn tot 
Dussek en Hummel, van wie Hummel gemid-
deld een iets latere generatie vertegenwoordigd. 
Voorbeelden uit het werk van Haydn, Mozart 
en Beethoven (en Schubert) ontbreken overi-
gens niet, men kan niet beweren dat de auteur 
deze repertoires niet kent en niet meegewogen 
heeft.
Kortom, een zeer nuttig boek wie verder wil kij-
ken dan wat de analyses van algemeen bekend 
materiaal uit de periode van het classicisme 
geven, maar vermoedelijk een lastig boek voor 
iemand die niet de tijd kan vrijmaken voor in-
gewikkeld geschreven hoofdstukken van tegen 
de honderd bladzijden.

(Rudolf Rasch is musicoloog en is als hoofddocent 
verbonden aan de Opleiding Muziekwetenschap 
van de Universiteit Utrecht.)
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