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Een pleidooi voor duolessen 
muziekgeschiedenis/muziekanalyse

Conservatoriumstudenten hebben er baat bij als de verbanden tussen muziekgeschiedenis 
en muziekanalyse vroeg in de opleiding belicht worden. Duolessen geschiedenis/analyse 
op projectbasis kunnen hieraan een bijdrage leveren. Een succesvolle proefles op het 
Conservatorium van Amsterdam biedt interessante perspectieven, ook voor de betrokken 
docenten. 

Binnen elke conservatoriumopleiding leveren de theoretische en historische vakken een 
belangrijke bijdrage aan de artistieke vorming van de studenten. Maar eenieder die theorie 
of geschiedenis aan een conservatorium doceert, weet dat vrij veel bachelorstudenten 
zich onverschillig tonen voor het aangeboden – en in de meeste gevallen verplichte – 
programma op dat gebied. Soms omdat ze moeite hebben met de vele lesuren die in hun 
beleving hun hoofdvakstudie belemmeren, soms omdat ze het nut van elk afzonderlijk 
theorie- of geschiedenisvak niet inzien. Dat laatste kunnen we onszelf als docenten deels 
aanrekenen. Te vaak opereren wij bewust of onbewust op eilandjes en verzuimen wij 
voor onze studenten aanschouwelijk te maken dat alle theorie- en geschiedenisvakken 
deel uitmaken van één overkoepelend muzikaal verhaal. Het gaat hierbij nogal eens om 
dwarsverbanden die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar die voor de meeste studenten 
verborgen dreigen te blijven zolang we daar als docententeam onvoldoende aandacht aan 
besteden. In mijn eigen onderwijspraktijk zoek ik steeds nadrukkelijker naar mogelijke 
antwoorden op de vraag hoe we met vereende krachten het overkoepelende verhaal beter 
kunnen vertellen.
 In deze bijdrage richt ik me op de raakvlakken tussen muziekanalyse enerzijds en mijn 
eigen vak muziekgeschiedenis anderzijds. Ik pleit hierbij voor een nauwere samenwerking 
tussen docenten uit beide disciplines in de vorm van duolessen op projectbasis. Zonder 
het reguliere onderwijs op welke manier dan ook te willen aantasten denk ik dat dergelijke 
duolessen op strategische momenten van de bacheloropleiding zullen bijdragen aan 
een betere acceptatie van de afzonderlijke vakken door de studenten en aan een grotere 
zichtbaarheid van het theorie- en geschiedenisprogramma binnen de school. Bovendien 
kan zo’n samenwerkingsverband stimulerend werken voor de betrokken docenten, zo heb 
ik ervaren tijdens een succesvolle proef aan het Conservatorium van Amsterdam. 
 Met het begrip duoles doel ik op een les die door twee docenten met verschillende 
competenties gegeven wordt. Beide docenten zijn de hele les aanwezig en wisselen elkaar 
af met kortere of langere spreekbeurten. Idealiter zijn ze het op sommige punten met 
elkaar oneens, hetgeen automatisch een prikkelend effect op de studenten heeft. Er kan 
dan een levendige uitwisseling ontstaan tussen alle aanwezigen. Aan het Conservatorium 
van Amsterdam heb ik positieve ervaringen opgedaan met het geven van duolessen. Sinds 
2006 verzorg ik samen met cultuurhistoricus Jan Derk van den Berg de colleges ‘Muziek- 
en Cultuurgeschiedenis tot 1900’ voor de eerstejaars bachelorstudenten. Daarnaast 
geef ik samen met pianist en kamermuziekdocent Frans van Ruth een keuzevak voor 
masterstudenten over kamermuziek in historisch perspectief, waarbij het repertoire 
jaarlijks wisselt.
 Ik merk tijdens deze duolessen dat de studenten open staan voor informatie uit 
verschillende invalshoeken en dat ze gaandeweg steeds beter in staat blijken de input 

55dutch journal of music theory, volume 17, number 1 (2012)

TvM_17_#1_feb_2012_def.indd   55 27-03-12   15:47



een pleidooi voor duolessen muziekgeschiedenis/muziekanalyse

56

uit beide disciplines te integreren. Zekerheid over de meerwaarde van duolessen heb ik 
uiteraard niet. Ik betwijfel zelfs of de meerwaarde van zo’n methode kwantitatief uit te 
drukken valt, maar ik heb wel aan den lijven kunnen ervaren dat de kleine praktische 
nadelen voor de docenten (langere voorbereiding vanwege afstemming, minder tijd 
in de les om je eigen ideeën te ventileren) in het niets vallen vergeleken bij de evidente 
voordelen voor de studenten. Het is vanuit mijn optiek dan ook een logisch voorstel 
om de duoles geschiedenis/analyse te willen inzetten in aanvulling op het reguliere 
lesprogramma, als tegenwicht op de vermeende versplintering van het theorie- en 
geschiedenisonderwijs. Een eerste duoles vroeg in de opleiding, bijvoorbeeld tijdens de 
introductieperiode, kan bovendien als trotse ambassadeur fungeren voor de cluster van 
de historische en theoretische vakken en biedt de studenten ingangen aan om in de rest 
van hun curriculum zelf verbanden te ontdekken tussen de verschillende onderdelen van 
het onderwijs. Bijkomend voordeel: door vroeg in hun opleiding een analyse- en een 
geschiedenisdocent samen aan het werk te zien, ervaren alle studenten direct de twee 
belangrijkste methodologische verschillen tussen deze vakken. Kort samengevat: de 
historicus wil graag ‘uitzoomen’ om de relevante cultuurhistorische informatie in een 
brede context te plaatsen, terwijl de analyticus in de eerste plaats wil ‘inzoomen’ op wat er 
in de partituur staat. En de historicus baseert zich vooral op bronnenonderzoek, terwijl 
de analyticus in eerste instantie van zijn eigen waarneming uitgaat.
 Als onderwerp van zo’n eerste duoles zou één goed gekozen compositie kunnen 
fungeren. Bij voorkeur – hier stip ik een gevoelig punt aan – een werk buiten de ‘common 
practice’ van de muziektheorie, of in ieder geval buiten de periode 1760-1820. Ik denk dat 
er in het oudere en het nieuwere repertoire meer mogelijkheden voor een aantrekkelijk 
duoverhaal schuilen dan in de meesterwerken van de Weense Klassieken. Bij veel 
composities uit renaissance, barok en laat-romantiek bestaat een aanwijsbaar verband 
met niet-muzikale factoren zoals liturgie, staatsaangelegenheden, theater of literatuur. Dit 
heteronome karakter biedt de historicus zinvolle kapstokken, die ontbreken in sommige 
prachtige ‘autonome’ composities van Haydn, Mozart of Beethoven. (Toegegeven, ook 
het oeuvre van deze drie componisten bevat voldoende composities die zich wel voor een 
interessant achtergrondverhaal lenen.) Verschillende theoriecollega’s werpen tegen dat zij 
juist de voorkeur geven aan de periode 1760-1820, omdat zij hun reguliere onderwijs 
in het eerste jaar op dit repertoire baseren. Met alle respect voor hun overwegingen wil 
ik wel benadrukken dat de duolessen geschiedenis/analyse geen deel uitmaken van het 
reguliere lesaanbod. Ik vind het bovendien essentieel dat studenten in een vroeg stadium 
ervan doordrongen raken dat er ook in heel vroege en in heel recente tijden ‘spannende’ 
muziek gecomponeerd werd.
 Aan de hand van vier concrete voorbeelden wil ik nu schetsen wat ik me voorstel bij 
de gecombineerde aanpak tijdens zo’n duoles. Elke casus staat voor een duoles van twee 
à drie uur. De keuze voor onderwerpen, lesinhoud en lesopbouw is een gezamenlijke 
beslissing van beide docenten.

Casus 1: “Structuur”
Motet Nuper rosarum flores van Guillaume Dufay (1436)
De historicus behandelt de volgende onderwerpen: Pythagoras en het getal, Brunelleschi 
en de Dom van Florence – bouwkundige verklaring voor de aanwezigheid van twee 
tenorstemmen, de Tempel van Salomo, Maria-verering. De analyticus bespreekt cantus 
firmus, isoritmie, mensuurtekens. Samen besteden zij aandacht aan wiskundige proporties 
als fundering voor de kosmische harmonie en voor een intellectuele benadering van de 
muziek.  
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Casus 2: “Emotie”
Motet Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten van Johann Hermann Schein 
(bundel Israelis Brünnlein, 1623)
Historicus: het barokke affect als uitvloeisel van de klassieke retorica, de Lutherse 
theologie als uitgangspunt voor de tegenstellingen in de tekst, invloed van het Italiaanse 
madrigaal. Analyticus: overzicht van de muzikaal-retorische figuren in de partituur. 
Samen: tekstgebonden emotie bij Josquin, Monteverdi, Schein en Bach.

Casus 3: “Vorm en inhoud”
Symfonisch gedicht, bijvoorbeeld L’apprenti sorcier van Paul Dukas (1897)
Historicus: formalisme tegenover programmamuziek, esthetische omwentelingen in 
de negentiende eeuw, ‘van Goethe tot Disney’. Analyticus: vormkeuze, instrumentatie, 
thematisch materiaal. Samen: is instrumentale muziek in staat een verhaal te vertellen?

Casus 4: “Klank”
Déserts van Edgard Varèse (1954) voor orkest en tape 
Historicus: van de noot naar de klank, Varèse als pionier, tumult tijdens de eerste uitvoering. 
Analyticus: analysemethodes voor de elektronische muziek, boventoonspectrum. Samen: 
gevolgen van de technologische vooruitgang voor de muziekpraktijk.

In deze eerste selectie heb ik gekozen voor composities die ondanks hun doorwrochte 
karakter verrassend toegankelijk – of tenminste prikkelend – zijn voor de beginnende 
muziekstudent. Zoals uit de voorbeelden blijkt, laat ik de historische invalshoek mede 
afhangen van de specifieke kenmerken van het gekozen werk. Over het algemeen denk ik 
dat naast harde feiten en jaartallen vooral ook de bijbehorende esthetische denkbeelden 
en, bij vocale composities, de betekenis van de tekst centraal moeten staan. Behalve 
tijdens een introductieperiode kan zo’n duoles aansluiten bij de conservatoriumprojecten 
die in de loop van het jaar plaatsvinden. Een orkestproject, een operaproductie, een 
kamermuziekfestival: er zijn legio gelegenheden waarbij een duoles (of uiteraard ook een 
lezing door één gespecialiseerde docent) goed tot haar recht zou kunnen komen. Liefst 
nog ruim voor de eerste repetitie, anders is het de vraag of de deelnemende musici wel tijd 
vinden om zo’n les of lezing bij te wonen. 
 Bij wijze van proef, en met de unanieme steun van de vakgroep theorie en geschiedenis, 
heb ik op 8 en 9 september 2011 een duoles georganiseerd op het Conservatorium van 
Amsterdam. De doelgroep was de nieuwe eerstejaars bachelorlichting. Theoreticus Clemens 
Kemme en ikzelf hebben twee uur lang gesproken over het motet Die mit Tränen säen van 
Johann Hermann Schein (zie Casus 2)1: de eerste dag voor zo’n dertig Nederlandstalige 
studenten, de tweede dag in het Engels voor evenveel internationale luisteraars. Ik heb hierbij 
de nadruk gelegd op de tegenstellingen in de tekst, die een grote rol spelen in de Lutherse 
theologie. De link met Bach was snel gelegd. (Zoals een tweedejaars student enthousiast riep 
tijdens een andere les waarin dezelfde compositie ter sprake kwam: “Schein is pre-Bach!” 
Waarop ik zijn historisch besef kon aanspreken door te antwoorden: “Bach is post-Schein!” 
Zulke uitwisselingen maken van het onderwijs een feest.)
 In zijn analytische beschouwingen heeft Clemens Kemme een vormoverzicht gegeven, 
bijzondere cadensen kort toegelicht en aandacht geschonken aan de stijgende chromatische 
lijn waarmee het motet in zwaarmoedige stemming opent (zie muziekvoorbeeld 1 voor de 
eerste zeventien maten van dit motet, met de twee contrasterende teksteenheden “Die mit 
Tränen säen” en “werden mit Freuden ernten”.) Hij besprak hierbij enkele zeventiende- en 
achttiende-eeuwse verschijningsvormen van de lamentobas. 

1 In de moderne partituuruitgave van Adam Adrio, deel 1 van Johann Hermann Schein: Neue Ausgabe sämtlicher 

Werke, Kassel [etc.]: Bärenreiter, 1963.
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De studenten hebben met grote aandacht deze duoles gevolgd. Ik zou dit graag willen 
opvatten als een bewijs voor de uitmuntende kwaliteit van onze presentatie, maar 
wellicht weerspiegelt deze voorbeeldige houding ook hun ontzag voor hun nieuwe 
studieomgeving. Bemoedigend was het in ieder geval wel, zeker in het licht van hun 
gebrek aan muziekanalytische ervaring. Hun actieve respons op onze vragen doet ons 

Cantus 1

Cantus 2

Altus

Tenor

Bassus

Bassus 
continuus

(Orgel
od. Cembalo)

Die mit Trä - - - - nen sä - - -

5 6 4 3 6

- - - - - - - en,

5

Die mit Trä - - - - - - nen sä - -

Die mit Trä - -

Die mit Trä - - -

nen- - sä - - - - en, mit

5 6 6 6 6 5 6
4

6
4

3 3 6 5 6

Voorbeeld 1
Johann Hermann Schein, Die mit Tränen säen, maat 1-17.
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vermoeden dat wij de lat niet te hoog hebben gelegd. Tot slot hoop ik dat zo’n proef een 
vervolg zal krijgen, en dat dergelijke duolessen op termijn een structurele plek naast het 
reguliere theorie- en geschiedenisonderwijs zullen krijgen. Ik zie in deze aanpak een dubbel 
voordeel: studenten worden aangezet buiten de grenzen van de deelvakken te denken en 
docenten kunnen veel van elkaar leren tijdens zo’n interdisciplinaire samenwerking.

die mit Trä - -

Die mit Trä nen,- - - - - - sa - -

- - - - - - en, mit Trä-, mit

- nen, sä - - - - - en, mit Trä -

5 6 6 6
3

4 5

- - - - - - - - nen sä en,-

10

- - - - - - - - - - -

Trä-, mit Trä-, mit Trä nen- sä - -

nen- - - - - sä - - - -

5 6 5 6 7
3

6
4

5 3

Trä nen- mit Trä nen,- - - mit Trä -

- - - - - - - nen sä - -
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Abstract

A Plea for Lessons Combining Music History and Music Analysis
Conservatory students benefit from attempt to combine music history and music 
analysis lessons at an early stage of their curriculum. A successful pilot at the Amsterdam 
Conservatory with classes encompassing both history and analysis offers interesting 
perspectives for students and teachers. 
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werdenmitFreuden,mitFreuden,mitFreuden,mit Freu den- ern ten,- wer den- mit

en, wer den- mit Freu den- ern ten,- wer den- mit Freuden,mitFreu den- ern ten,-

en, wer den- mitFreuden,mitFreudenmit Freudenern ten,-

en, wer den- mitFreuden,mit Freu den- ern ten,- wer den- mit Freuden,mitFreu den ern ten,-

7 6 6 7 6

Freu den,- mit Freu den, mit Freu den ern ten,- wer den- mitFreu den- ern ten.-

15

wer den- mit Freu den- ern ten,- wer den- mitFreu den ern - ten.

wer den- mit Freu den, mit Freu den- ern ten,- wer den- mitFreu denmit Freu den ern ten.-

wer den- mit Freu den,mitFreu den,mitFreu den,mitFreu den ern ten.-

4 3 6 7
3

6
4

5 3

en,- werden- mitFreuden,mitFreu den ern ten,-

wer den- mit Freu den
wer den- mitFreu den,mitFreu den,- mitFreu den- ern ten.-
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