
Muziektheoretici maken net als musici en mu-
sicologen op grote schaal gebruik van edities 
van muziekwerken. Sterker nog, muziektheore-
tici kunnen evenmin als musici of musicologen 
hun werk doen zonder edities. Er zijn uiteraard 
gebieden waar de geschreven weergave wel eens 
kan worden gemist, maar zeker niet binnen het 
domein van de klassieke muziek in de ruimste 
zin van het woord. De muziektheoreticus zal 
zijn analyses graag baseren op een editie, al is 
het maar om voor de notentekst een referentie 
te hebben. De musicoloog zal eveneens graag 
naar edities verwijzen om zijn historische beto-
gen te staven. De musicus zal voor zijn uitvoe-
ringen gebruik maken van edities. Daarom kan 
men rustig stellen dat de huidige muziektheo-
rie, de huidige muziekwetenschap en het hui-
dige muziekleven ondenkbaar zijn zonder het 
bestaan van edities van muziekwerken.
Een editie kan men defi niëren als de geschre-
ven weergave van muziek. Zij kan worden ge-
bruikt als uitgangspunt voor een uitvoering of 
om te bestuderen. Eigenlijk is een uitvoering de 
belangrijkste verschijningsvorm van een mu-
ziekwerk, maar deze bestaansmodus leent zich 
vaker niet dan wel voor rechtstreekse bestude-
ring. Als we uitvoeringen van muziek willen be-
studeren, dan hebben we doorgaans toch ook 
een editie van die muziek nodig.
Een editie bepaalt echter geenszins een uitvoe-
ring volledig. Eén editie kan aanleiding geven 
tot een groot aantal soms heel verschillende uit-
voeringen. Sterker nog, elke uitvoering verschilt 
vrijwel per defi nitie van elke andere. Zowel de 
individualiteit van de uitvoerende(n) als zijn/
hun heel wisselende achtergronden en doelstel-
lingen zorgen ervoor dat een uitvoering steeds 
weer anders uitvalt, terwijl daarentegen de edi-
tie steeds dezelfde blijft. Zelfs de herhaling van 
een uitvoering door dezelfde executanten hoeft 
niet precies hetzelfde te zijn. De relatie tussen 
editie en uitvoering is dus geen dwingende.

De mate waarin een editie een uitvoering be-
paalt, kan ook nog eens variëren. Als we in 
de geschiedenis teruggaan wordt normaal ge-
sproken de onbepaaldheid groter. Muziek uit 
de negentiende en de twintigste eeuw legt al-
lerlei aspecten van de uitvoering vast, waar-
onder tempo, dynamiek, articulatie, timbre, 
enzovoorts. Maar evenveel kenmerken worden 
onbepaald gelaten. Hoe wordt het orkest sa-
mengesteld dat een symfonie speelt? Wat doen 
strijkers met hun streken en hun vingerzettin-
gen? Als we verder teruggaan in de tijd worden 
de mogelijkheden nog ruimer: de instrumen-
tatie biedt meer keuze, continuopartijen kan 
men op allerlei manieren realiseren, wat betreft 
tempo, versieringen, articulatie en dynamiek is 
soms heel weinig voorgeschreven. Nog minder 
bepaaldheid is er wanneer we het hebben over 
muziek uit de renaissance of de middeleeuwen.
Een editie laat dus een variatie aan uitvoeringen 
toe. In feite is het zelfs zo dat de componist er 
niet op kan rekenen dat de uitvoerenden moei-
te zullen doen om zijn (of haar) bedoelingen 
weer te geven zoals in de editie genoteerd. Bach 
kan men op de piano spelen, een strijkkwartet 
met blokfl uiten, een dirigent kan sommige in-
strumenten door andere vervangen, hij (of zij) 
kan couperen, enzovoorts. In feite is de compo-
sitie die de editie beoogt weer te geven vogelvrij 
wanneer deze in handen van de uitvoerende 
musici is gekomen.
Maar is een editie wel een uniek iets? Er zijn 
natuurlijk tal van muziekstukken die slechts 
in één editie beschikbaar zijn, maar klassieke 
of oudere stukken zullen gauw in meerdere 
of zelfs tientallen edities beschikbaar zijn. Een 
aantal van die edities kan wel heel sterk op el-
kaar lijken maar er kunnen ook grote verschil-
len zijn.
Een eerste categorie van verschillen bestaat tus-
sen de oudere edities, laten we zeggen die uit 
de periode vóór 1900, en de moderne edities, 
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uit de twintigste eeuw en later. Vrijwel elke 
moderne editie impliceert ingrepen in het no-
tenbeeld ten opzichte van de oudere edities. Bij 
negentiende-eeuwse werken hoeven deze ver-
schillen nog niet zo groot te zijn, maar met elke 
eeuw die men in de muziekgeschiedenis terug-
gaat worden de verschillen groter. Wat betreft 
achttiende-eeuwse muziek moet men denken 
aan sleutels, notatieconventies op het gebied 
van accidenties, frasering, maatsoorten, con-
tinuo, enzovoorts. Nog wat verder terug komt 
men  tabulaturen tegen (voor luit, andere tokkel-
instrumenten, orgel, enzovoorts), en weer wat 
verder mensurale notatie en wat daaraan voor-
afging. Opnieuw uitgeven betekent steeds een 
serieuze ingreep in het notenbeeld. Iedereen 
die zich met de uitgave van oudere muziek 
 bezighoudt kent de eindeloze en uitzichtloze 
– hoewel niet oninteressante – discussies over 
hoe deze muziek te editeren. Ernstige compli-
caties kunnen ontstaan wanneer in een editie 
pogingen worden ondernomen om de eigen-
schappen en kenmerken van meerdere oudere 
edities of andere bronnen (die meestal van el-
kaar verschillen) te combineren in één nieuwe 
editie.
We kunnen natuurlijk ook de weg van de minste 
weerstand, namelijk die van de facsimile-uitgave, 
volgen. Een dergelijke manier van uitgeven heeft 
absoluut tal van voordelen, maar ook nadelen 
die het gebruik weer beperken. Onder de nade-
len bevindt zich de mogelijkheid dat de editie 
ongesignaleerde of zelfs onopgemerkte fouten 
bevat, die door het facsimile-proces een status 
van autoriteit verkrijgen. Een facsimile-editie is 
bijna per defi nitie maar één bron en de vraag is 
of dit de bron is waaruit we het werk willen ken-
nen. Een facsimile-uitgave is dus in beginsel ook 
maar een keuze van één uit vele mogelijkheden.
Er is nog een ander mechanisme waardoor 
een editie maar zelden een eenduidig iets is. 
Een editie moet gebaseerd zijn op één of meer 
bronnen. Deze bronnen zijn niet per defi ni-
tie foutloos en eenduidig, en zullen dus vaker 
wel dan niet een kritisch editieproces moe-
ten  ondergaan. In moderne uitgaven houdt 
men bijvoorbeeld van consistentie in detail, 
maar componisten en editors uit het verleden 
maakten zich zelden daarover veel zorgen. We 
moeten dus bronnen verbeteren en verande-
ren en soms is dat proces duidelijk gedeter-
mineerd, maar veel vaker heeft het arbitraire 
kenmerken.

De vaststelling dat een bron, zelfs een “oerbron” 
kan worden verbeterd heeft een merkwaardige 
consequentie. Het betekent dat het muziekwerk 
samenhangen vertoont die zichtbaar blijven 
ondanks “ruis” in de weergave ervan. Zoiets als 
het toch kunnen lezen van een zin met spelfou-
ten. Echter: de grens tussen onbedoelde fouten 
en gezochte afwijkingen van het regelsysteem 
is een vage. Hoe dan ook: hetzelfde bronnen-
materiaal kan tot meerdere van elkaar verschil-
lende edities leiden. Het is mooi wanneer we 
één oerbron tot onze beschikking hebben met 
autoriteit, bijvoorbeeld een nethandschrift van 
de componist of een geautoriseerde eerste druk, 
maar in veel gevallen hebben we die niet en dan 
begint een eindeloos proces van wikken en we-
gen en het maken van moeilijke keuzes.
Er zijn ook tal van werken bekend die door de 
componist zelf éénmaal of meermalen herzien 
zijn en zodoende tot verschillende lezingen of 
edities leiden die alle in even sterke mate zijn 
geautoriseerd. Goede voorbeelden hiervan zijn 
de symfonieën van Bruckner en Mahler.
Met betrekking tot veel bekende oudere werken 
zullen dus beide aspecten – de notatiewijze en 
de tekstvaststelling – op een onvoorspelbare 
wijze door elkaar heen lopen. Een en hetzelfde 
muziekwerk kan dus aanleiding geven tot een 
verscheidenheid aan edities van dat werk. Het 
blijkt dus dat het muziekwerk niet kan worden 
geïdentifi ceerd met een enkele editie, maar dat 
het een abstractie wordt achter de edities. Die 
abstractie kan op talrijke manieren in een editie 
worden geconcretiseerd. Maar de abstractie zelf 
kan nooit worden zichtbaar gemaakt, want elke 
zichtbaarmaking betekent slechts een keuze 
uit alle denkbare edities. Men kan ook stellen 
dat het muziekwerk dan eigenlijk niet bestaat 
in de gewone werkelijkheid. Het muziekwerk 
is eerder een soort van gedachteconstructie op 
grond van de edities en de regelsystemen die op 
de elementen in het muziekwerk van toepas-
sing zijn.
Maar is een muziekwerk zelfs als gedachte-
constructie wel een uniek gegeven? Elke editor 
mag en zal blij zijn wanneer hij of zij te maken 
heeft met een muziekwerk dat slechts in één 
verschijningsvorm voorkomt (en dan nog het 
liefst in één bron). Maar veel muziekwerken 
kennen niet alleen meer dan één bron maar 
ook meer dan één verschijningsvorm. Ze ko-
men dan voor in verschillende versies. Liederen 
kunnen worden weergegeven in verschillende 
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toonhoogte liggingen ten behoeve van zangers 
en zangeressen met verschillende stemliggin-
gen. Orkeststukken kunnen terugkomen als ka-
mermuziekwerken of in reducties voor één of 
twee piano’s. Pianowerken kunnen bestaan in 
geïnstrumenteerde vormen, zoals Moesorgski’s 
Schilderijen van een tentoonstelling. Bij het laatste 
voorbeeld is er zelfs sprake van een aantal in-
strumentaties; allemaal beogen ze hetzelfde werk 
weer te geven.  Beet hovens Piano sonate Opus 14 
No. 2 bestaat ook als strijkkwartet, Pleyels duo’s 
 Benton 5236-528 zijn min of meer tegelijk ge-
publiceerd in vier versies: voor viool en altviool, 
voor twee violen, voor twee fl uiten, en voor pi-
anotrio.  Boccherini’s pianokwintetten Opus 56 
en 57 zijn ook beschikbaar in originele bewer-
kingen als strijkkwintet met twee altviolen en 
als kwintet voor gitaar met vier strijkers. Er zijn 
legio voorbeelden van deze soort.
In veel gevallen kan men uit de verschillende 
versies wel een “oorspronkelijke” lichten, maar 
dat is eigenlijk niet waar het hier om gaat. Het 
bestaan van de verschillende versies laat zien 
dat er achter de gedachteconstructie van het 
werk ook nog een cluster van gedachtecon-
structies kan zijn, met een soort hyperabstrac-
tie op de achtergrond. Deze laat als het ware een 
aantal aspecten onbepaald en kan door middel 
van een soort aankledingproces (instrumenta-
tie, transpositie, ook de toevoeging van teksten, 
enzovoorts) worden omgezet in een of meer 
bepaalde abstracte versies, die zich door middel 
van edities kunnen laten concretiseren.
Een muziekwerk wordt dus een conceptueel be-
grip, een abstractie, of zelfs een hiërarchie van 
abstracties, die op een schijnbaar  onbeperkt 
aantal manieren kan worden geconcretiseerd. 
Maar elke editie is een eenmalig iets, dat on-
mogelijk het muziekwerk in zijn totale onbe-
stemdheid kan weergeven. Toch doen wij dat, 
omdat wij editie nodig hebben om muziek te 
kunnen uitvoeren en te kunnen bestuderen. Dit 
noem ik 

de editieparadox.

Ik zal dit gegeven nu toelichten aan de hand van 
twee voorbeelden uit eigen ervaringen met deze 
materie. Het eerste voorbeeld wordt geleverd 
door de vioolsonates Opus 5 van  Arcangelo 
Corelli, de oudste muziekwerken met een on-
afgebroken presentie in de muziekwinkel. Ze 
zijn voor het eerst gepubliceerd in Rome in 
1700 in een fraaie gegraveerde uitgave die on-
der toezicht van de componist is voor bereid 
en  waaraan daarom een grote authenticiteits-
waarde kan worden gehecht.2 Deze uitgave 
laat uiteraard een aantal uit voeringsaspecten 
on bepaald, zoals de gewone vrijheden van de 
 uitvoerende (waaronder  tempo, stemtoon-
hoogte, streken en vingerzettingen van de vi-
ool) en ook de invulling van de continuo-sec-
tie. De oorspronkelijke  titelbladzijde spreekt 
over “Sonate a  violino e violone o cimbalo”. 
Betekent dat  “viool met violoncel (= violone) 
óf klavecimbel (= cimbalo)” of “viool met 
 violoncel én klavecimbel”? De uitgave in één 
stemboek lijkt de eerste uitleg te ondersteunen, 
maar de Amsterdamse herdruk van 1702 voegt 
al viool- en cellostemboeken toe om een uit-
voering met drie spelers te vergemakkelijken. 
Veel achttiende-eeuwse herdrukken voegen 
becijfering toe. Kennelijk vond men die in de 
eerste uitgave onvoldoende om tot een goede 
uitvoering te komen.
Corelli heeft echter zelf ook nog twee bijdra-
gen geleverd aan de meerduidigheid van zijn 
eigen werk. De eerste bijdrage betreft een detail-
wijziging die is aangebracht in het openings-
deel van Sonate 2 en die in driekwart van de 
exemplaren van zijn uitgave te vinden is.3 Deze 
 wijziging geeft aanleiding tot de vraag of de 
“echte versie” van de sonates die van vóór de 
wijziging is (want origineel en niet fout) of van 
ná de wijziging (want gecorrigeerd door de 
componist). Corelli’s tweede bijdrage aan de 
onbestemdheid van zijn werk is van een grotere 
orde en bestaat uit het leveren van een versierde 
versie voor alle langzame delen van de eerste 
zes sonates; ze zijn in 1710 in Amsterdam ge-
publiceerd. Hierdoor bestaat het werk eigenlijk 
in twee versies, en elke latere editie (zo er ken-

2 Zie Hans Joachim Marx, Die Überlieferung der Werke Arcangelo Corellis: Catalogue raisonné, Keulen: A.Volk 

1980 (Arcangelo Corelli: Historisch-kritische Gesamtausgabe der musikalischen Werke, Supplementband), 

p. 165 en verder.

3 Zie Arcangelo Corelli, Sonate a Violino e Violone e Cimbalo, Opus V, ed. Cristina Urchueguía, unter Mitarbeit 

von Martin Zimmermann mit einem Beitrag von Rudolf Rasch, Laaber: Laaber Verlag 2006 (Arcangelo 

Corelli: Historisch-kritische Gesamtausgabe der musikalischen Werke 3), p. 163.
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nis bestaat over beide oorspronkelijke versies) 
moet een beslissing nemen over hoe met die 
versies om te gaan.
De editiegeschiedenis van Corelli’s Opus 5 laat 
zien dat de variatie daarin vele malen groter is 
dan die van de door Corelli zelf aangeleverde 
versies. De oorspronkelijke weergave van 1700 
is – al of niet met de kleine wijziging die  Corelli 
zelf aanbracht – in nieuwe edities die versche-
nen in alle landen van Europa herhaald tot 
diep in de negentiende eeuw. Daarbij kon wel 
becijfering worden toegevoegd of ook worden 
weggehaald en kon de notatie van de baslijn 
worden gewijzigd door de passages die met een 
tenorsleutel waren genoteerd om te zetten naar 
de bassleutel. Ook kon articulatie worden toe-
gevoegd, voortekeningen of maataanduidingen 
worden aangepast aan latere gebruiken.
In het midden van de negentiende eeuw komt 
een nieuw model voor Corelli’s vioolsonates in 
zwang, namelijk dat van de sonate voor viool 
en piano, waarbij de oorspronkelijke continuo-
partij is omgezet in een pianobegeleiding. Door-
gaans is dat niet de enige verandering. Het no-
tenbeeld van de piano- en de vioolpartij wordt 
gemoderniseerd door de toevoeging van articu-
latie, dynamiek en allerhande uitvoeringsaanwij-
zingen. Maar het blijven de vioolsonates Opus 5 
van Corelli. Er zijn tenminste zeven van deze uit-
gaven geweest, die grofweg de periode van 1850 
tot 1950 bestrijken. Corelli’s versieringen spelen 
in deze uitgaven een ondergeschikte rol.4

De late negentiende eeuw laat nog een tweede 
nieuwe wijze van uitgeven zien voor Corelli’s 
sonates, dat van de historisch-kritische uitgave, 
een editietechniek die in principe terugkeert 
tot de oorspronkelijke oplossingen, maar altijd 
kiest voor moderne notatievormen. Ook door-
loopt de uitgave een proces van tekstkritiek. In 
het geval van Corelli’s vioolsonates is de eerste 
kritische uitgave die van Joseph Joachim en 
Friedrich Chrysander, die in 1890 verscheen.5 
Deze neemt die van 1700 als uitgangspunt, 
maar voegt de versierde versies toe en ook extra 

becijfering uit de oude herdrukken. De nieuwe, 
onlangs (2006) verschenen kritische uitgave 
van de vioolsonates volgt dezelfde richtlijnen, 
al worden de versierde versies apart weergege-
ven.6

De opkomst van de authentieke uitvoerings-
praktijk in de twintigste eeuw kent een  pendant 
in de uitgavepraktijk. Met betrekking tot 
 Corelli’s vioolsonates wordt het model van de 
sonate voor viool en piano verlaten ten gunste 
van de zogenaamde Urtext-uitgave, een vorm 
van uitgeven die zoveel mogelijk terugkeert 
naar de oorspronkelijke tekst maar aanvullin-
gen geeft waar naar inschatting de moderne 
uitvoerende die nodig heeft. Zo zien we  Corelli’s 
vioolsonates sinds het midden van de twintig-
ste eeuw verschijnen als sonate voor viool en 
continuo, maar met een uitgewerkte continuo-
partij. Er zijn aparte partijen voor de viool en 
voor de cello. Ik ken vier van deze uitgaven uit 
de tweede helft van de twintigste eeuw,7 met 
een merkwaardige voorloper uit het midden 
van de negentiende eeuw.8

Inmiddels is de oorspronkelijke Romeinse uit-
gave weer beschikbaar in niet minder dan vier 
verschillende facsimile-edities.9

Al deze edities van Corelli’s vioolsonates Opus 
5 zijn in laatste instantie gebaseerd op de Ro-
meinse uitgave van 1700 en/of de Amsterdamse 
uitgave van de versieringen van 1710. En al deze 
edities pretenderen dezelfde muziekstukken 
weer te geven. Maar geen twee ervan zijn gelijk 
(zelfs de facsimile-uitgaven niet).
In het geval van Corelli’s vioolsonates Opus 5 
kan men nog, met enige goede wil, de Romein-
se uitgave van 1700 als het eigenlijke werk be-
schouwen, waarbij men dan de ondergeschikte 
tekstproblemen voor lief neemt, als een soort 
ruis. Bij mijn tweede voorbeeld, de duetten 
voor twee violen Opus 3 van Luigi Boccherini, 
is die uitweg totaal afgesloten. De bron die het 
dichtst bij de componist staat is de eerste uit-
gave, die in 1768 in Parijs is verschenen bij de 
uitgever Louis-Balthazard de la Chevardière, als 

4 Les Oeuvres de Arcangelo Corelli, Livre III, Op. 5, revues par J. Joachim & F. Chrysander, Londen: Augener 

1891.

5 Zie voetnoot 2.

6 Luigi Boccherini, Quattro duetti per due Violoncelli Opera 10, a cura di Aldo Pais, Milaan: Carisch 1948.

7 Duetto I als Duett G-dur für 2 Violini, Hamburg: Sikorski 1953; Duetto IV in Violin-Duette der Frühklassik, 

Mainz: Schott 1953, pp. 16-23; en Duetto VI in Das Violinduett im 18. Jahrhundert, Band 1, Hamburg: Sikorski 

1954, pp. 20-27.

8  Luigi Boccherini, Sei duetti per due violini Opus 3, a cura di Rudolf Rasch, Bologna: Ut Orpheus 2007.
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Opus 5. (Het opusnummer 3 is door  Boccherini 
zelf, maar wel veel later aan deze werken toe-
gekend.) De uitgave van La Chevardière bevat 
talrijke fouten, variërend van verkeerde noten 
en rusten via ontbrekende accidenties tot extre-
me inconsistentie in articulatie, dynamiek en 
versieringen, enzovoorts. De lezing in deze uit-
gave kan niet Boccherini’s opvatting van deze 
werken weergeven, maar men weet niet waar de 
afwijkingen zijn ontstaan van hoe het wel moet. 
Het zou door een slordig afschrift ten behoeve 
van de graveur kunnen zijn of de graveur zou 
zelf zijn werk slecht kunnen hebben verricht. 
Een aantal fouten is gemakkelijk te herstellen, 
voor andere kan men na analyse en het zoeken 
naar parallelpassages een verantwoord voorstel 
doen, maar er blijven tal van onbeslisbare situ-
aties over. De werken spelen zoals ze door La 
Chevardière gedrukt zijn is echter onmogelijk.
Het is nu interessant om te zien hoe men tot-
nogtoe met de notentekst van deze duetten is 
omgegaan. Kort na de eerste uitgave zijn drie 
heruitgaven verschenen, achtereenvolgens in 
Amsterdam (1773, als Opus 3), Madrid (1772, 
zonder opus nummer) en Londen (1773, als 
opus 10). In deze uitgaven zijn talrijke fou-
ten verbeterd, soms in alle drie, soms in één 
of twee, maar de oplossingen zijn niet altijd 
dezelfde. Ook zijn fouten blijven staan en zijn 
er nieuwe fouten of varianten bijgekomen. De 
notatie van de voorslagen is aangepast op een 
heel merkwaardige manier. La Chevardière 
noteerde alle voorslagen als achtsten, daarbij 
totaal in het midden latend of het om korte of 
lange voorslagen zou gaan. De Amsterdamse 
en de  Londense herdruk kiezen voor de nota-
tie van de voorslagen een duurwaarde die de 
helft is van de noot die volgt, waarbij de sug-
gestie van een lange uitvoering wordt gewekt, 
hetgeen zeker niet in overeenstemming is met 
de uitvoeringspraktijk van Boccherini’s werk. 
De Madrileense uitgave noteert de voorslagen 
zoals Boccherini dat zelf zou hebben gedaan, 
namelijk als achtste noot met dwarsstreep. Zo 
zijn de werken al binnen vijf jaar na de eerste 
uitgave beschikbaar in vier verschillende lezin-
gen, die in tal van details  verschillen. Een vijf-
de lezing wordt verschaft door de uitgave van 
Nicolas-Raphaël Carli, die rond 1820 in Parijs 
is verschenen. Alle bekende oude handschrif-
ten van deze werken gaan terug op de oor-
spronkelijke Parijse druk of de Amsterdamse 
of Madrileense herdruk daarvan. Ze nemen de 

verschillende lezingen over en introduceren 
soms nieuwe varianten of fouten.
De twintigste eeuw heeft Boccherini’s viool-
duetten werken weer opgepakt en daarmee ver-
dere versies gecreëerd. De eerste daarvan is de 
bewerking van vier van de duetten voor twee 
celli, die is gemaakt door Aldo Pais en in 1948 is 
uitgegeven.1 Hij baseerde zich op de Londense 
herdruk, maar transponeerde de duetten een 
octaaf omlaag. Paul Bormann verzorgde in de 
jaren 1950 moderne edities van drie van de 
duetten, waarbij deze werden ingericht voor 
de speler van toen, met aanvulling van articu-
latie, streken en vingerzettingen.2 Ondergete-
kende verzorgde de uitgave van deze duetten 
in de nieuwe Opera Omnia van Boccherini.3 
Daarbij werd niet gekozen voor een gecollati-
oneerde uitgave, dat wil zeggen een uitgave die 
het (schijnbaar) beste van alle bronnen com-
bineert, en evenmin voor een reconstructie 
van Boccherini’s hypothetische origineel. De 
nieuwe uitgave is in feite een optimalisatie van 
de uitgave van La Chevardière. Dat betekent 
dat de daar voorkomende notatie het uitgangs-
punt is. Alle aperte fouten worden verbeterd en 
ook een aantal meer subtiele; passages die mis-
schien minder waarschijnlijk lijken, maar niet 
onmogelijk, zijn evenwel behouden. Articula-
tie, dynamiek en versieringen zijn op de een-
voudigste manier op een acceptabel niveau van 
consistentie (of inconsistentie) gebracht. Vari-
anten die voorkomen in de andere oude uitga-
ven en in de oude handschriften zijn doorgaans 
genegeerd, al waren ze soms van belang voor de 
beoordeling van bepaalde problemen. Omdat 
de uitgave “kritisch-historisch” beoogt te zijn, 
zijn alle wijzigingen ten opzichte van de bron 
beschreven in het kritisch commentaar. Toe-
voegingen van de editor, waaronder noten, rus-
ten, versieringen, articulatie, dynamiek en het 
uitschrijven van afkortingsnotaties, zijn zoveel 
mogelijk in het notenbeeld zichtbaar gemaakt, 
waardoor als het ware een deel van het kritisch 
commentaar naar de muziektekst wordt over-
gebracht. Deze uitgave verschilt daarom weer 
van alle voorgaande.
Veel van de verschillen tussen de uitgaven heb-
ben betrekking op secundaire kenmerken zoals 
articulatie, dynamiek en ornamentiek. Maar er 
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zijn ook verschillen in accidenties (en dus in de 
harmonie) en in herhalingspatronen (en dus 
in de vorm). Het resultaat van analytische be-
schouwingen kan dus afhangen van welke edi-
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tie men daarvoor heeft benut. In de twee CD-
registraties die van deze werken bestaan zijn de 
verschillen tussen de oude uitgaven duidelijk 
hoorbaar. De opname van Marco Rogliano en 
Gianfranco Ianetta (Tactus, 2001) is gebaseerd 
op de uitgave van La Chevardière en hierdoor 
worden alle voorslagen “lang” gespeeld. De op-
name van Igor Ozim en Primoz Novsak (EBS, 
1993) is gebaseerd op de Carli-uitgave. De nota-
tie in deze uitgave suggereert voor een moderne 
speler een korte uitvoering van de voorslagen 
en die is in deze opname dan ook systematisch 
toegepast. Het is slechts één aspect van de tal-
rijke verschillen tussen deze twee registraties.
Ik zou kunnen denken met de nieuwe uitgave 
de editie van Boccherini’s vioolduetten tot 
stand te hebben gebracht. Maar dat is uiteraard 
een illusie. Om te beginnen is La Chevardières 
uitgave niet meer dan een editie, hetgeen dan a 
fortiori geldt voor elk handschrift en elke edi-
tie die op die van La Chevardière is gebaseerd, 
op welke wijze dan ook, inclusief de nieuwste. 
Maar zelfs als we over een betrouwbaar auto-
graaf van Boccherini zou kunnen beschikken, 
zelfs dan zou de abstractie van het werk zich 
nog verschuilen achter de bron. De componist 
noteert immers ook slechts een editie, niet de 
achterliggende abstractie. De editie bestaat niet, 
men komt nooit verder dan een editie.

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