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rienk vermij

Het verzamelde werk van René Descartes ver-
scheen voor het eerst in een Nederlandse verta-
ling in 1656-1657. Die vertaling, van de hand 
van Jan Hendrik Glazemaker, doet inmiddels 
wat gedateerd aan en is bovendien sinds 1692 
niet meer herdrukt. Het is daarom een loffelijk 
initiatief van uitgeverij Boom om een nieuwe 
Nederlandse editie van het volledige werk van 
Descartes uit te brengen. De volledige editie zal 
acht delen omvatten. Het nu verschenen eerste 
deel bevat, behalve een uitvoerige algemene in-
leiding, vertalingen van enkele jeugdwerken en 
aantekeningen van Descartes die hij nooit zelf 
heeft uitgegeven, in het bijzonder de Cogitatio-
nes privatae, de onvoltooide Regulae ad directi-
onem ingenii, en, waar het hier in het bijzonder 
om gaat, het Compendium musicae, door de 
samenstellers vertaald als ‘Samenvatting van 
de muziekleer’. Aangezien dit laatste een nogal 
technisch stuk is, hebben de redacteuren hier-
voor de hulp ingeroepen van een specialist: het 
Compendium is vertaald door de musicoloog 
Rudolf Rasch. Hij heeft ook de tabellen en dia-
grammen nieuw verzorgd en bovendien een 
uitvoerige inleiding geschreven. Al met al is dit 
een zeer leesbare en heldere, goed verantwoor-
de uitgave die alle lof verdient.
Het Compendium is gedagtekend 31 december 
1618 en is daarmee het vroegst bekende ge-
schrift van Descartes. Het is een gelegenheids-
werkje, geen doorwrochte studie. Het werd ge-
schreven als een nieuwjaarsgeschenk voor zijn 
Nederlandse vriend Isaac Beeckman, met wie 
hij in die tijd nauw samenwerkte. Het is een vrij 
rommelig geschriftje en in elk geval deels ge-
baseerd op het geheugen. Herhaaldelijk merkt 
Descartes op dat hij zich iets niet meer precies 
kan herinneren. Het slot lijkt enigszins afge-
raffeld; je vraagt je af of Descartes soms voor 
de klok van twaalf klaar moest zijn. Descartes 

verzocht Beeckman dringend het verder aan 
niemand te laten zien, maar uiteindelijk is het 
geschrift toch bekend geworden. In 1650, vlak 
na Descartes’ dood, werd het voor het eerst ge-
drukt. Dat Descartes voor deze eerste vinger-
oefening juist de muziek als onderwerp koos 
is opmerkelijk. Hij was naar eigen zeggen geen 
bijzonder muzisch mens. De muziek bleef hem 
echter wel interesseren. Rasch heeft in zijn in-
leiding de diverse bewijsplaatsen uit Descartes’ 
correspondentie nog eens op een rijtje gezet. 
Maar in zijn filosofische of andere werken heeft 
hij zich er later nooit meer mee bezig gehou-
den.
Descartes’ latere ideaal om wetenschap uit eer-
ste beginselen af te leiden is hier al duidelijk 
aanwezig. Hij stelt zich niet tevreden met een 
beschrijvende theorie; hij wil verklaren waar-
om de werkelijkheid zo is en niet anders. Maar 
waar hij later in zijn carrière een hele nieuwe 
natuurkunde zou deduceren, beperkt hij zich 
hier vooral tot het afleiden van een bekende, 
oncontroversiële theorie. Zijn muziektheorie 
volgt, zoals Rasch laat zien, vrij strikt het werk 
van Zarlino. Deze theorie wil Descartes aflei-
den uit de werking van de menselijke geest. 
Meteen in het begin stelt hij dat het doel van 
muziek is om te behagen. Vervolgens formu-
leert hij verschillende beginselen hoe de men-
selijke geest aangenaam wordt aangedaan. De 
muziektheorie volgt dan als een toepassing van 
deze beginselen. Descartes legt uit in hoeverre 
de gelijkheid of ongelijkheid van de tonen in 
een interval (hij bespreekt achtereenvolgens 
consonanten, toonstappen en dissonanten), 
uitgedrukt in de bekende getalsverhoudingen, 
tegemoetkomt aan de behoefte van de geest aan 
regelmatige indrukken, en hoe dat voor ver-
schillende intervallen tot verschillend gebruik 
in de muziek leidt, als akkoorden, toonstappen 
of dwarsstanden. Wanneer de verhoudingsge-
tallen te weinig houvast bieden voor een ver-
klaring introduceert hij soms iets nieuws. Het 
gebruik van toonstappen verklaart hij uit een 
fysische speculatie: hoge tonen zouden meer 
adem vereisen en krachtiger zijn. In grote in-
tervallen heerst op dat punt wanverhouding 
tussen de tonen. Omdat dat de geest vermoeit, 
worden deze intervallen overbrugd door toon-
stappen (113-114, 133). Descartes besluit met 
een korte bespreking van de regels voor het 
componeren. De invloed op de gemoedsbe-
wegingen wordt wel aangestipt, maar verder 
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niet besproken. Het Compendium is al met al 
belangijker voor de studie van de ontwikkeling 
van Descartes’ denken dan voor de geschiede-
nis van de muziektheorie zelf.

(Rienk Vermij is Associate Professor aan het de-
partement Wetenschapsgeschiedenis van de Uni-
versity of Oklahoma.)
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