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hans maas

Over de problemen van de muzikale zinsinde-
ling en het hoorbaar maken van die indeling 
bestaan nauwelijks monografieën. Hermann 
Kellers Phrasierung und Artikulation was tot nu 
toe de enige van na 1945.1 Keller maakte daarin 
veel werk van de tegenstelling tussen beide be-
grippen, waarvan veel musici zich overigens nog 
steeds nauwelijks bewust zijn, en verzette zich 
sterk tegen Riemanns theorieën terzake. In de 
recentere literatuur komt frasering vooral aan 
bod in algemene werken over historisch verant-
woorde uitvoeringspraktijk, waarbij de nadruk 
ligt op praktische aanwijzingen. Ook bestaan 
er verschillende studies over het uitvoeren van 
werken van een bepaalde componist. Stephanie 
D. Vial, celliste met de titel van Doctor of Mu-
sical Arts van Cornell University (Ithaca, New 
York), concentreert zich in haar recente studie 
The Art of Musical Phrasing in the Eighteenth 
Century op problemen van de frasering van 
achttiende-eeuwse muziek, en besteedt daarbij 
in het bijzonder aandacht aan de achtergron-
den, met name aan de analogie met de taal, die 
in de achttiende-eeuwse literatuur steeds weer 
nadrukkelijk naar voren werd gebracht. Vials 
stof overlapt uiteraard voor een groot deel die 
van Keller, inclusief de verhouding tussen fra-
sering en articulatie en de mis verstanden die 
ontstaan zijn door laat-negentiende-eeuwse 
theorieën.  Haar inzichten verschillen echter op 
veel punten van die van Keller, en bovendien 
legt zij andere accenten.

In de inleiding van het boek demonstreert Vial 
de aard en reikwijdte van het fraseringspro-
bleem aan de hand van de verhitte discussies 
rond het reciteren van de ‘Pledge of Allegiance’, 

de eed van trouw aan de vlag en de grond-
wet van de Verenigde Staten, die Amerikaanse 
schoolkinderen dagelijks afleggen. Dit begin is 
typerend voor het hele boek: het is niet de enige 
uitvoerige uiteenzetting over een kwestie die 
met het eigenlijke onderwerp slechts indirect 
verband houdt.
De inleiding wordt gevolgd door acht hoofd-
stukken die zijn ingedeeld in drie delen, respec-
tievelijk ‘Establishing an Historical Perspective’, 
‘The Art of Interpreting Rests’,  en ‘Case Studies 
in Musical Punctuation’. Dan volgen nog twee 
aanhangsels: Appendix A is een vertaling van 
fragmenten uit Marpurgs Kritische Briefe über 
die Tonkunst, waarin de muzikale interpunctie 
van recitatieven wordt behandeld; Appendix 
B is een chronologische tabel met citaten over 
interpunctie in taal en muziek, met kolommen 
voor komma, puntkomma, dubbele punt en 
punt, die zijn geput uit een rijke schakering aan 
bronnen over retorica, muzikale compositie-
techniek en uitvoeringspraktijk, met als oudste 
Quintilianus en als jongste J. Fischer (1926). 

Deel I bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste 
gaat in op het probleem van de analogie tus-
sen taal en retorica enerzijds en muziek ander-
zijds. Daarbij komt onder andere naar voren 
dat niet alleen muziektheoretici zoals Matthe-
son en Koch gebruik maakten van begrippen 
en symbolen uit de geschreven taal, maar dat 
andersom in literatuur over het voordragen 
van teksten ook middelen uit de muzieknotatie 
werden ingezet. Dat de bruikbaarheid van de 
analogie ook voor achttiende-eeuwse auteurs 
haar grenzen had, demonstreert Vial onder 
andere aan de hand van Koch, die in zijn Ver-
such einer Anleitung zur Composition verklaart 
dat een muzikale zin alleen ‘volledig’ is als deze 
zowel een ‘subject’ als een ‘predicaat’ heeft, de 
minimale bestanddelen van een zin in de taal. 
Omdat Koch zelf inziet dat deze poging niet 
tot praktisch bruikbare resultaten kan leiden, 
geeft hij haar al na enkele alinea’s op. Vial gaat 
overigens niet in op de vraag welke criteria de 
volledigheid van een muzikale zin bij de theo-
retici en in het repertoire dan wel bepalen. Na 
een bespreking van de kritiek van verschillende 
recente auteurs op de taal-muziek-analogie 
concludeert zij niettemin dat deze zinvol is 
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1 Hermann Keller, Phrasierung und Artikulation, Kassel: Bärenreiter, 1955; Engelse versie: Phrasing and 

Articulation: A Contribution to a Rhetoric of Music, vert. Leigh Gerdine, New York: Norton, 1965.
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voor de studie van achttiende-eeuwse muziek, 
vooral omdat zij zo’n belangrijke rol speelde in 
het muzikale denken.
Het tweede hoofdstuk behandelt ontwikkelin-
gen op het gebied van interpunctie in geschre-
ven teksten in de achttiende eeuw, die verrassend 
sterk overeenkomen met de grote aandacht die 
in de muziekliteratuur aan interpunctie wordt 
gegeven. Vial onderscheidt daarbij ‘gramma-
ticale’ en ‘retorische’ leestekens, een indeling 
die later in het boek ook voor muziek zinvol 
blijkt te zijn. Grammaticale leestekens zijn de 
tekens die nodig zijn om de structuur van de 
zin te kunnen begrijpen, zoals punt, komma, 
puntkomma en dubbele punt. Vraagteken, uit-
roepteken, gedachtestreepjes en dergelijke zijn 
aanwijzingen voor de gesproken presentatie 
van de tekst en behoren daarom tot de retori-
sche categorie. Vooral in de tweede helft van de 
achttiende eeuw blijkt er veel te zijn geschreven 
over het gebruik van leestekens in teksten en de 
manier waarop die in de uitspraak moeten wor-
den gerealiseerd. Vial onderstreept de waarde 
die werd gehecht aan verzorgd spreken en goed 
voordragen van teksten in de opvoeding van 
jonge dames en heren – dezelfde doelgroep als 
voor het grote repertoire gepubliceerde muziek 
voor amateurs.
Vanuit het belang van de ‘Kunst van de com-
municatie’ in het algemeen komen vervolgens 
in Hoofdstuk 3 de ‘Musical “Resting Points of 
the Spirit”’ aan de orde, een verwijzing naar 
Kochs term ‘Ruhepunkte des Geistes’. Hierin 
worden talrijke aspecten besproken, zoals bij-
voorbeeld de toepassing door muziektheoretici 
van terminologie uit de poëzie om ritme en me-
trum in muziek te beschrijven, en de gespreks-
achtige zinsindeling in veel kamermuziek uit de 
tweede helft van de achttiende eeuw. De alge-
mene, technische beschrijving van de muzikale 
rustpunten blijft beperkt tot de vaststelling dat 
dit cadensformules zijn, en dat de rangorde van 
cadensformules te vergelijken is met de rang-
orde tussen (grammaticale) leestekens. Dat de 
precieze plaatsing hiervan voor problemen kan 
zorgen, met name in muziek uit de eerste helft 
van de achttiende eeuw, blijft buiten beschou-
wing. 

Deel II, dat eveneens uit drie hoofdstukken 
bestaat, gaat over muzikaal-technische aspec-
ten van frasering. Hoofdstuk 4, ‘Written and 
Unwritten Rests’, bespreekt de geschreven of 

ongeschreven rust als het belangrijkste element 
van muzikale frasering, vooral aan de hand van 
achttiende-eeuwse bronnen (zoals Mattheson, 
Quantz, Riepel, Schulz, Türk en Koch). Proble-
men die zich daarbij voordoen zijn volgens Vial 
nadrukkelijke rusten die een zin niet afsluiten 
maar retorisch onderbreken en rusten die al-
leen de articulatie versterken. Deze laatste komen 
uitvoeriger aan de orde in Hoofdstuk 5, ‘Punctu-
ation vs. Articulation’. Vial maakt daarin onder 
meer duidelijk dat het woord ‘articulatie’ al in 
de achttiende eeuw gebruikt werd als aandui-
ding voor de geleding van een muzikaal geheel, 
wat tegenwoordig meestal ‘frasering’ wordt 
genoemd, en dat de tegenwoordig gangbare 
betekenis als muziekterm van vrij recente da-
tum is. Jammer is dat Vial nauwelijks ingaat op 
situaties waarin de voorgeschreven articulatie 
nadrukkelijk in tegenspraak is met de scheiding 
tussen zinnen of zinsdelen, doordat de slotnoot 
van het ene element gebonden moet worden 
aan het begin van het volgende. Een van de 
zeldzame keren dat dit aspect naar voren komt 
is het laatste voorbeeld van Hoofdstuk 4, dat 
afkomstig is uit een verhandeling van Garcia 
over de zangkunst (1847). Het laat zien hoe een 
vocalist de door de componist voorgeschreven 
rust tussen twee zinnen nadrukkelijk kan nege-
ren door een legato-verbinding te maken, wat 
Vial echter ziet als een bedenkelijke voorbode 
van de opmaat-dogmatiek van Riemann. Aan 
het einde van Hoofdstuk 5 wordt verder één 
korte passage uit de Sonate op. 28 van Beet-
hoven geciteerd, waarin een ‘logische’ cesuur 
is overbrugd door een legatoboog. Maar zulke 
tegenstrijdigheden tussen frasering en articu-
latie komen bij Mozart ook al herhaaldelijk 
voor (het Menuet uit Eine kleine Nachtmusik, 
het refrein van het Rondo in a-klein KV 511), 
en vragen van de uitvoerder op een strijk- of 
blaasinstrument bijzondere aandacht, omdat 
zij als expressieve effecten bedoeld moeten zijn. 
Vergelijkbaar zijn de ritmische patronen die in 
barokmuziek scheidingen tussen zinnen kun-
nen camoufleren, bijvoorbeeld in werken voor 
onbegeleide solo-instrumenten van J.S. Bach. 
Een gedegen onderzoek op dit gebied had in 
een studie als deze eigenlijk niet mogen ontbre-
ken. Een verklaring voor deze lacune zou kun-
nen zijn dat de achttiende-eeuwse literatuur, 
waar Vials studie in sterke mate op steunt, aan 
deze problemen geen aandacht besteedt. Wel 
gaat Vial uitgebreid in op de ontwikkelingen 
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in de loop van de negentiende eeuw wat betreft 
de opvattingen over legato en articulatie als 
fraserings middelen.
Opzettelijke legato-verbindingen tussen zin-
nen hadden ook heel goed aan de orde kun-
nen komen in het laatste hoofdstuk van Deel 
II, ‘Affective Punctuation’. Vial onderzoekt hier 
vooral de betekenis van affect en stijl voor de 
interpretatie van (fraserings)rusten. Met het 
oog hierop bespreekt zij een aantal tegenstel-
lingen tussen ‘stijlen’ en de consequenties van 
die tegenstellingen voor de zinsbouw: proza en 
poëzie (‘prose’ en ‘verse’, met als meest type-
rende uitingsvormen respectievelijk recitatief 
en dans), luchtig en ernstig, mannelijk en vrou-
welijk, en de onderlinge verhoudingen tussen 
die begrippenparen. Een en ander culmineert 
in een analyse van de frasering van het ope-
ningsthema van het laatste deel van Beethovens 
Tweede Symfonie en de gevolgen daarvan voor 
de interpretatie van de rusten. De unisono-
aanhef heeft voor Vial de stijl van een recitatief, 
met de bijbehorende vrijheid voor het tempo 
en de uitvoering van de rusten; het vervolg is in 
‘verse’-stijl geschreven. 

De tegenstelling proza-poëzie dient als uit-
gangspunt voor de ‘case studies’ van Deel III, 
dat verdeeld is in twee hoofdstukken. In ‘Musi-
cal Prose—F.W. Marpurg’s Essay on the Punc-
tuation of Recitative’ behandelt de schrijfster 
Marpurgs gedetailleerde richtlijnen aan com-
ponisten in enkele van zijn Kritische Briefe über 
die Tonkunst uit 1762. Marpurg beschrijft daar-
in eerst de beschikbare muzikale formules en 
geeft vervolgens aan, met vele nuances, hoe ie-
der grammaticaal en retorisch leesteken in een 
gegeven tekst in noten kan worden uitgedrukt. 
Vial vergelijkt Marpurgs regels met vergelijk-
bare aanwijzingen van Mattheson en anderen. 
Ten slotte gebruikt ze de theorie voor de inter-
pretatie van een kort instrumentaal recitatief 
uit een gamba-sonate van Telemann. Door het 
ontbreken van een tekst blijft die interpretatie 
echter noodzakelijk subjectief. 
De tweede case study is getiteld ‘Musical Ver-
se—Johann Mattheson’s “Curious Specimen” of 
a Punctuated Minuet.’ Daarin onderzoekt Vial 
niet alleen een voorbeeld van Mattheson uit 
Kern melodischer Wissenschaft (door Mattheson 
ook gebruikt in Der vollkommene Capellmeis-

ter), maar ook studie-menuetten van Riepel, 
Löhlein en Koch. Om de frasering van menuet-
ten – in hun regelmatige zinsbouw voorbeelden 
bij uitstek van ‘muzikale poëzie’ – te verduide-
lijken gaat zij ook in op de invloed van de di-
verse patronen van danspassen, die van nature 
leiden tot groepen van twee maten, en ook tot 
de kort-lang-lang-kort-ritmes waarin zulke 
groepen dikwijls zijn verdeeld. Ook besteedt 
Vial hier aandacht aan verschillende tradities 
van stokvoering op strijkinstrumenten, mede 
als middel om de frasering te ondersteunen.

Stephanie Vial heeft voor haar boek geput uit 
een indrukwekkende hoeveelheid literatuur en 
historische bronnen, van zeer uiteenlopende 
herkomst. Het buitengewoon brede cultuur-
historische perspectief dat zij daardoor laat 
ontstaan is een van de aantrekkelijkste kanten 
van haar werk. Een gevolg is bijvoorbeeld de 
nadruk die Vial, in navolging van achttiende-
eeuwse retorici, herhaaldelijk legt op het be-
lang van lichaamstaal bij het uitvoeren van 
muziek in het algemeen en de frasering in het 
bijzonder. 
Hoewel de opzet van het boek doet vermoe-
den dat praktische aanwijzingen voor de uit-
voerende musicus vooral in de hoofdstukken 
van Deel II zullen staan, zijn deze in feite ver-
spreid over het hele boek en niet gemakkelijk 
op te zoeken, ondanks het gedetailleerde en 
verder zeer bruikbare register. Tot een duide-
lijk overzicht van richtlijnen komt Vial niet; de 
verscheidenheid aan stijlen en affecten is daar-
voor volgens haar te groot. Haar uiterst gede-
tailleerde en ook zeer persoonlijke aanwij-
zingen zijn telkens gekoppeld aan specifieke 
voorbeelden uit het repertoire. De praktische 
bruikbaarheid van het boek zou verder ook 
gebaat zijn geweest bij een onderzoek naar de 
vormen die afsluitende formules in het reper-
toire aannemen; de ervaring leert dat die voor 
hedendaagse musici lang niet zo evident zijn 
als de achttiende-eeuwse theoretici veronder-
stelden. Wie in de eerste plaats op zoek is naar 
historisch verantwoorde, algemene praktische 
informatie zal meer hebben aan het boek van 
Keller, of Clive Browns Classical & Romantic 
Performing Practice 1750-1900 (1999), dat in 
Vials omvangrijke bibliografie helaas ont-
breekt.2

2 Clive Brown, Classical & Romantic Performing Practice 1750-1900, Oxford: Oxford University Press, 1999.
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Jammer genoeg zijn Vials interpretaties van 
haar bronnen soms zeer discutabel. Zo bevat 
het Schulz-voorbeeld in Example 4.12 (p. 111) 
een evidente fout: als ‘o’ het einde van een zins-
deel betekent en ‘+’ het begin van het volgende, 
is de volgorde ‘+ o’ absurd, ongeacht de plaat-
sing. Vial merkt dit echter niet op en geeft een 
correctie waarin dezelfde absurditeit naar een 
ander punt is verplaatst. Zeer verwarrend zijn 
zinnen als ‘Similarly, as we have learned from 
Koch, the figures used to indicate the resting 
points in melody can also be used where there is 
no resting point’ (p. 102). Eén van deze ‘resting 
points’ moet hier ongetwijfeld gelezen worden 
als ‘rest’ (Nederl. ‘rust’, Du. ‘Pause’), de ander als 
‘resting point’ (‘rustpunt’, ‘Ruhepunkt des Geis-
tes’), maar welke blijft voor de lezer een raadsel. 
Het misverstand begint op p. 99, waar Vial de 
desbetreffende passage uit Koch bespreekt, en 
ook ‘resting point’ en ‘rest’ verwart. Daardoor 
kan zij suggereren dat Koch het hier heeft over 
de eventuele aanwezigheid van een rust als cri-
terium voor de volledigheid van een zin, terwijl 
het hem in werkelijkheid gaat om de lengte van 
het fragment, dat met twee maten te kort is om 
een volledige zin te kunnen zijn. 
Een oorzaak van zulke misverstanden zou 
kunnen zijn dat Vial weinig rekening houdt 
met de doelstellingen van de door haar ge-
bruikte bronnen. Als auteurs zoals Mattheson, 
Marpurg, Riepel en Koch zich richten op aan-
komende componisten, behandelen zij geen 
uitvoeringstechnische problemen. De kom-
ma’s in clavecimbelmuziek van Couperin, de 
h’s in Blavets fluitmuziek en de aanwijzingen 
van Quantz en Leopold Mozart zijn daaren-
tegen ondubbelzinnig bestemd voor uitvoe-
rende musici en geven dus antwoord op een 
heel andere categorie vragen.
De afwerking van het boek ten slotte is voor 
verbetering vatbaar. Er staan storende druk-
fouten in (zo staat in een Rousseau-citaat op p. 
76 ‘rhymic’, wat ‘rhythmic’ moet zijn, en de no-
tenvoorbeelden en facsimile’s zijn in een veel te 
lage resolutie afgedrukt; daardoor zien de no-
tenbalken er ‘rafelig’ uit en zijn relevante details 
soms zelfs onleesbaar (de Haydn-autograaf op 
p. 136, recitatief-teksten in Appendix A). Het is 
niet te hopen dat deze aanpak een nieuwe stan-
daard wordt in het uitgeven van boeken over 
muziek.

(Hans Maas is docent muziektheoretische vak-
ken aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag en het Prins Claus Conservatorium in Gro-
ningen; hij was lange tijd redacteur van het Tijd-
schrift voor Muziektheorie)
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