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Janet Schmalfeldt geldt als een van de belang-
rijkste Amerikaanse muziekanalytici van de 
voorbije decennia, vooral wat betreft de ana-
lyse van werken uit de eerste decennia van de 
negentiende eeuw. Zij heeft deze reputatie aan 
minstens twee verdiensten te danken. Eerst en 
vooral heeft zij een lans gebroken voor een 
toenadering tussen muziekanalyse en uitvoe-
ringspraktijk. Een voorbeeld hiervan is het 
artikel ‘On the Relation of Analysis to Perfor-
mance: Beethoven’s Bagatelles Op. 126, Nos. 2 
and 5’ uit 1985,1 waarin zij ‘de uitvoerder’ en 
‘de analyticus’ in een soort van rollenspel met 
elkaar confronteert, en zo de meerwaarde van 
een wisselwerking tussen beide partijen tracht 
aan te tonen. Ook Schmalfeldts tweede belang-
rijke bijdrage kan als een poging tot verzoening 
gezien worden, meer bepaald tussen de Schen-
keriaanse theorie enerzijds en de meer tradi-
tionele benadering van muzikale vorm (For-
menlehre) anderzijds. De titel van haar bekende 
artikel uit 1991 – ‘Towards a Reconciliation of 
Schenkerian Concepts with Traditional and Re-
cent Theories of Form’ spreekt, wat dat betreft, 
boekdelen.2 Maar ook in heel wat artikels die 
inzoomen op concrete werken is deze drijfveer 
sterk aanwezig, onder meer in het zeer beroem-
de artikel over Beethovens Tempest-sonate uit 
1995: ‘Form as the Process of Becoming: The 
Beethoven-Hegelian Tradition and the “Tem-
pest” Sonata’.3 
Dit laatste artikel vormt ook het uitgangspunt 
van het boek dat Schmalfeldt in 2011 publi-

ceerde in de prestigieuze reeks Oxford Studies 
in Music Theory. Niet alleen refereert de hoofd-
titel van dit boek – In the Process of Becoming – 
onomwonden aan het Tempest-artikel, boven-
dien is het eerste echte hoofdstuk van het boek 
ook opgevat als een herziening en uitbreiding 
van de tijdschriftversie van 1995. Daarmee is 
meteen ook de toon en de compositiestrategie 
van het boek aangegeven. Van de acht hoofd-
stukken in het boek die over concrete composi-
ties gaan – Hoofdstuk 1 is veeleer een algemene 
introductie – zijn er immers niet minder dan 
zes die deels eerder al in artikelvorm gepubli-
ceerd werden, en die in het nieuwe boek (in 
mindere of meerdere mate) herwerkt zijn om 
hen in een globaler concept in te passen (zie 
verder). Schmalfeldt geeft de herkomst van de 
verschillende hoofdstukken in haar introduc-
tie overigens zelf heel keurig aan. Naast het 
Tempest-artikel gaat het daarbij om de teksten 
uit Hoofdstuk 4 (‘Beethoven’s “Bridgewater” 
Sonata’; oorspronkelijk uit 2009),  Hoofdstuk 
5 (‘On Performance, Analysis, and Schubert’; 
2002), Hoofdstuk 6 (‘Music That Turns In-
ward’; 2004, oorspronkelijk gepubliceerd in het 
Tijdschrift voor Muziektheorie), Hoofdstuk 8 
(over Chopin; 2008), en Hoofdstuk 9 (‘Coming 
Home’, grotendeels over Schumann; 2004). 
Daar komen dus nog twee volledig nieuwe 
(weliswaar reeds op congressen voorgestelde) 
teksten bij, één over ‘The Processual Legacy of 
the Late Eighteenth Century’ (Hoofdstuk 3), en 
één over ‘Mendelssohn the Mozartean’ (Hoofd-
stuk 7). Met uitzondering van het ‘moederarti-
kel’ over de Tempest-sonata en de twee toege-
voegde teksten presenteert dit boek dus in feite 
Schmalfeldts rijke artikelenoogst uit het eerste 
decennium van de eenentwintigste eeuw. 

‘Becoming’
Schmalfeldts boek is in de eerste plaats dus een 
verzamelbundel. De werken die aan bod ko-
men, bestrijken een periode van ongeveer een 
halve eeuw (van Haydn en Mozart tot Mendels-
sohn en Schumann), en de benaderingswijze 
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van de verschillende composities is behoorlijk 
divers. Het bindmiddel dat Schmalfeldt han-
teert om die diversiteit onder controle te hou-
den, is het concept ‘(process of) becoming’. Dit 
concept wordt evenwel op zoveel verschillende 
manieren ingevuld dat het op zichzelf geen ga-
rantie voor coherentie biedt. De meest speci-
fieke betekenis die Schmalfeldt aan het begrip 
geeft, is meteen ook de meest analytische, met 
name het idee dat er zich binnen de klassieke 
en vroeg-romantische traditie vormproces-
sen manifesteren waarin verschillende formele 
functies niet eenduidig van elkaar afgebakend 
zijn, maar in elkaar overlopen. Hoewel Schmal-
feldts werkwijze allesbehalve polemisch is, heeft 
ze met deze basisstelling toch impliciet de strijd 
aangebonden met vormanalyses die composi-
ties reduceren tot starre architectonische con-
structies en/of tot ‘voorbeelden’ van abstracte 
analytische vormschema’s. Als een dergelijke 
‘conformationele’ benaderingswijze vandaag 
grotendeels als achterhaald beschouwd wordt, 
dan mag de verdienste van Schmalfeldt daarbij 
trouwens zeker niet onderschat worden – ook 
al is Schmalfeldt zelf wel de eerste om aan te 
geven dat zij haar inspiratie voor een dergelijke 
benaderingswijze grotendeels gehaald heeft bij 
Carl Dahlhaus en bij de dialectische traditie 
waarvan deze, samen met onder meer Adolf 
Bernhard Marx, Arnold Schönberg en Theodor 
W. Adorno, een van de belangrijkste vertegen-
woordigers was (zie Hoofdstuk 1). Hoe dan 
ook echter is de impact van Schmalfeldt in deze 
materie intussen ook ‘objectief ’ waarneembaar 
geworden, voornamelijk door het feit dat het 
door haar geïntroduceerde pijl-symbool (=>), 
dat juist bedoeld is om zo’n vormfunctionele 
verschuiving aan te duiden, helemaal ingebur-
gerd is geraakt in de hedendaagse Formenleh-
re-traditie (zie onder meer Caplins Classical 
Form, Hepokoski’s en Darcy’s Sonata Theory 
(waarin weliswaar ten onrechte, zoals Schmal-
feldt opmerkt, de herkomst van de pijl aan 
Caplin toegeschreven wordt! [p. 262-263]), en 
vele anderen).  
In de hierboven aangehaalde, ‘meest specifieke’ 
betekenis van het woord, wordt het ‘process of 
becoming’ door Schmalfeldt vooral nadrukke-
lijk uitgewerkt in de hoofdstukken 2, 3, 5 en 7. 
Het Tempest-hoofdstuk, met zijn bekende dis-
cussies over de problematische afbakening van 
onder meer introductie/hoofdthema, hoofd-
thema/brug en neventhema/slotgroepen staat 

daarbij model. In Hoofdstuk 2 over Mozart, 
Haydn en Clementi worden enkele composities 
geanalyseerd om aan te tonen dat het processu-
ele denken zich ook reeds bij componisten vóór 
Beethoven manifesteert, en om te verduidelij-
ken in welke mate dat procesdenken zich reeds 
ontwikkeld had op het moment dat Beethoven 
zelf aan de slag ging. In de hoofdstukken over 
Schubert (5) en Mendelssohn (7) gaat het dan 
weer om werken waarin dat procesdenken in 
een latere fase van de muziekgeschiedenis geïl-
lustreerd wordt, vanzelfsprekend aan de hand 
van werken die zich daar bijzonder goed toe le-
nen, en waarin in zekere zin nog meer spanning 
wordt gezet op de relatie tussen conventionele 
patronen en individuele invullingen. 
In andere hoofdstukken is de betekenis van het 
‘becoming’ veel vrijer, vaak zelfs metaforisch 
opgevat. In Hoofdstuk 6 bijvoorbeeld wordt 
het begrip eigenlijk hertaald tot een proces van 
‘turning inward’ (naar binnen keren). Meer be-
paald gaat het hier om Schmalfeldts vaststelling 
dat in nogal wat negentiende-eeuwse werken – 
en in het bijzonder bij Schubert – de aantrek-
kingskracht van het neventhema of van een 
middendeel dermate groot is dat het zwaarte-
punt (‘the focal point’, p. 136) van de compo-
sitie naar deze binnenzone verschuift. Vraag is 
dan welke betekenis dit heeft voor de compo-
sitie als geheel, en wat de analytische implica-
ties ervan zijn. Ook erg metaforisch wordt het 
wordingsbegrip gedefinieerd in het afsluitende 
hoofdstuk, waar het namelijk als een proces 
van ‘thuiskomen’ beschouwd wordt (‘coming 
home’). Voornamelijk aan de hand van compo-
sities van de Schumanns (Robert én Clara), on-
derzoekt Schmalfeldt hier hoe de elementen die 
in tonale muziek traditioneel het einde van een 
compositie bereiden (harmonisch, melodisch, 
stemvoering, formele organisatie, enzovoort) 
gemanipuleerd kunnen worden en daardoor 
ook extra betekenis kunnen genereren. 
In de resterende twee hoofdstukken lijkt de be-
tekenis van het ‘becoming’ van minder belang te 
zijn.  In het essay over Beethovens  Vioolsonate 
(4) is het concept eerder losjes verbonden aan 
de vaststelling dat de motivische ideeën aan-
leiding geven tot de ontwikkeling van breed-
voerige formele processen; en in het essay over 
Chopin (8) is het Schmalfeldt vooral te doen 
om het analyseren van het belang van een spe-
cifiek harmonisch proces (‘the ascending third 
progression’). Niet toevallig echter duikt op 
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het einde van deze tekst wel opnieuw een me-
taforische duiding van het ‘becoming’-begrip 
op, meer bepaald wanneer de auteur de derde 
laatste maat van het Largo uit de Cellosonate 
op. 65 nadrukkelijk omschrijft als een ‘coming 
together’ van de pianist en de cellist (p. 225).  

Opbouw van de hoofdstukken
Schmalfeldt hanteert voor alle hoofdstukken 
een nagenoeg identiek stramien. Ieder essay 
begint met enkele pagina’s contextualisering, 
waarin zij de cultuurhistorische achtergrond 
van de te analyseren werken schetst. Variërend 
van tekst tot tekst kunnen daarbij zowel filoso-
fische, literaire, muziekhistorische, muziekes-
thetische als biografische elementen betrok-
ken worden. In sommige hoofdstukken wordt 
van meet af aan ook al een discussie opgestart 
met de manier waarop een bepaald repertoire 
in de recente geschiedenis van de muziekana-
lyse werd geïnterpreteerd. De bedoeling van 
de auteur is in ieder geval telkens om de focus 
van iedere analyse op voorhand zo duidelijk 
mogelijk te definiëren. Essentieel daarbij is dat 
 Schmalfeldt muzikale kunstwerken per defini-
tie beschouwt als betekenis dragende artefac-
ten, als verschijningsvormen van cultuurhis-
torische tendensen. Haar analyses zijn dan ook 
nooit bedoeld als een doel op zich, maar steeds 
als case studies van dieperliggende ontwikke-
lingen. Of, andersom geformuleerd: Schmal-
feldt lijkt de door haar geanalyseerde werken 
te selecteren op basis van een vermoeden over 
de samenhang tussen deze specifieke muzikale 
verschijningsvormen en een breder cultureel en 
filosofisch bestel. Op die manier is haar keuze 
voor geïsoleerde werken eigenlijk ook ten dele 
gelegitimeerd (zie verder).
In het tweede deel van ieder essay komt de ana-
lyse zelf centraal te staan. Met uitzondering van 
het Tempest-essay gaat het daarbij telkens om 
een opeenvolging van verschillende korte ana-
lyses, die in duidelijk afgebakende paragrafen 
geordend zijn. (Soms wordt die structuur ge-
articuleerd door tussentitels met de namen van 
de geanalyseerde composities, elders gebeurt 
dit niet – allicht een overblijfsel van de verschil-
lende oorsprong van de teksten.) In haar eigen 
analyses vertrekt Schmalfeldt veelal vanuit een 
resumé van  inzichten die door andere (vrijwel 
altijd top-)analytici eerder reeds werden geop-
perd (onder meer Adorno, Dahlhaus, Lewin, 
Bonds, Burnham, Fisk, Hepokoski, Caplin, 

Kramer, McClary, Newcomb, Webster, en vele 
anderen). In een zeer genereuze stijl verwijst 
ze naar inzichten die ze als bijzonder waarde-
vol beschouwt, om van daaruit vervolgens haar 
eigen inzichten nog scherper te kunnen profile-
ren. Daartoe maakt ze, zoals eerder aangegeven, 
op een hoogst natuurlijke manier gebruik van 
uiteenlopende analytische methodes, waardoor 
ze vaak in staat is om verschillende betekenis-
lagen van de muziek met elkaar te verbinden. 
Over het algemeen zijn de analyses van Schmal-
feldt beknopt en ter zake. Zij weet haar voor-
beelden zorgvuldig te kiezen, en presenteert 
aan de lopende band originele en genuanceerde 
analyses, ongeacht of het nu gaat om haar in-
terpretatie van uitgesponnen vormprocessen 
dan wel van minutieuze details. 

Bedenkingen
Schmalfeldts boek gaat gebukt onder een zekere 
onsamenhangendheid, die het gevolg is van de 
nogal heterogene invulling van het concept ‘be-
coming’ (zie boven). De auteur is zichzelf daar 
ongetwijfeld van bewust, wat onder meer blijkt 
uit het feit dat zij in de ondertitel van haar boek 
zelf aangeeft dat ze eigenlijk alleen maar enkele 
‘perspectieven’ aanbiedt (Analytic and Philosop-
hical Perspectives on Form). De eerste hoofdstuk-
ken van het boek creëren bij de lezer – althans bij 
de lezer die de teksten al niet eerder onder ogen 
kreeg – echter wel het verwachtingspatroon dat 
‘becoming’ in de strikt analytische betekenis 
van het woord de specifieke onderzoeksthema-
tiek van de hele studie zal uitmaken. In de eerste 
twee case studies (Hoofdstuk 2 & 3) lijkt het er 
immers sterk op dat Schmalfeldt inderdaad deze 
kaart zal trekken, vanaf Hoofdstuk 4 daarente-
gen (en eigenlijk al vanaf de overgangsparagraaf 
tussen Hoofdstuk 3 & 4, zie p. 86) wordt duide-
lijk dat zij eerder opteert voor een essayistische 
aaneenschakeling van min of meer verwante 
probleemstellingen. Wanneer je als lezer evenwel 
in het verwachtingspatroon van een doorgedre-
ven studie terechtgekomen bent, riskeer je achter 
te blijven met de ietwat ontgoochelende indruk 
dat een veel grondigere herwerking van de toch 
reeds gepubliceerde artikels had kunnen leiden 
tot een studie die meer fundamentele en/of ex-
trapoleerbare inzichten had kunnen reveleren. 
Schmalfeldt lijkt deze verder reikende ambitie 
echter helemaal niet te koesteren, wat trouwens 
ook blijkt uit de opmerkelijke afwezigheid van 
een concluderend hoofdstuk. 
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Overigens blijft niet alleen het boek conclu-
sieloos, ook in de afzonderlijke hoofdstukken 
schenkt de auteur weinig tot geen aandacht aan 
het formuleren van slotbemerkingen. De mees-
te essays eindigen vrij abrupt na de presentatie 
van de analyse(s). Aangezien de analyses toch 
worden aangedragen vanuit een bredere pro-
bleemstelling (zie hierboven over ‘contextuali-
sering’), en aangezien de link tussen de analyses 
en die probleemstelling lang niet altijd even 
duidelijk wordt aangehaald, zouden dergelijke 
bemerkingen nochtans een grote meerwaarde 
kunnen bieden, al was het maar om de risico’s 
van Schmalfeldts geprefereerde casuïstische 
aanpak wat in te dekken. De werkwijze om een 
‘bredere probleemstelling’ te illustreren aan de 
hand van concrete voorbeelden is immers on-
getwijfeld zeer attractief, maar ook enigszins 
vrijblijvend. Of, om het concreter te stellen aan 
de hand van één van Schmalfeldts case studies, 
met name het hoofdstuk over Haydn, Mozart 
en Clementi: aan de hand van de vier gekozen 
werken kan weliswaar geïllustreerd worden dat 
ook in het oeuvre van deze klassieke meesters 
passages voorkomen die onder de noemer van 
‘becoming’ geïnterpreteerd kunnen worden, 
maar de representativiteit van dergelijke illus-
traties is daarmee vanzelfsprekend niet gega-
randeerd. Het gevaar van selectieve analyses is 
altijd dat zij louter hypothesebevestigend zijn, 
terwijl een meer systematische aanpak vanzelf-
sprekend als methodologisch doel heeft om 
een hypothese onder spanning te zetten. In 
Schmalfeldts essayistische aanpak is voor een 
dergelijke ‘spanning’ blijkbaar geen plaats, wat 
ook blijkt uit het feit dat zij haar hoofdstukken 
graag afsluit met wendingen die eerder uitwaai-
erend dan stellend zijn. 
Een laatste kritische voetnoot bij het boek be-
treft de basismethodologie ervan. Zoals eerder 
aangegeven slaagt Schmalfeldt er veelvuldig 
in om aan te tonen dat muzikale vorm gege-
nereerd wordt door wordingsprocessen; haar 
gebruikelijke methode daarbij is die van de re-
trospectieve analyse: een bepaalde passage lijkt 
in eerste instantie functie x te vervullen, doch 
verderop in de compositie blijkt dat diezelfde 
passage ‘eigenlijk al functie y had’. De paradox 
van deze benaderingswijze bestaat erin dat de 
aanduiding van het procesmatige gebaseerd 
wordt op de veronderstelling dat de scheiding 
tussen functies wel degelijk als de onderlig-
gende norm geldt. Anders gezegd, heel vaak si-

tueert  Schmalfeldt het muzikale ‘proces’ op die 
plaatsen waar een muzikale grens vertroebeld 
wordt: het procesmatige wordt dus geanaly-
seerd op basis van de vooronderstelde statische 
onderbouw. De vraag die hierbij gesteld kan 
worden, is of zo’n vooronderstelling de analyse 
zelf al niet in een bepaalde richting duwt, door 
namelijk een passage als een ‘proces of beco-
ming  te beschouwen omdat in die passage de 
vooropgestelde markatiepunten op een of an-
dere manier ‘overspeeld’ worden. Niet zelden 
zoomen analytici als Schmalfeldt in op derge-
lijke passages omdat ze binnen dat retrospec-
tieve perspectief als ‘ambigu’ gekarakteriseerd 
kunnen worden, en omdat die ambiguïteit een 
soort van analytische belangwekkendheid lijkt 
te impliceren. Het blijft echter zeer de vraag of 
deze vaak veelgeprezen ambiguïteit een intrin-
sieke karakteristiek is van de muziek zelf is dan 
wel een louter effect van de gekozen analyseme-
thode.   

Conclusie
Schmalfeldts boek is een zeer lezenswaardige 
essaybundel, geschreven door een auteur die 
als uitvoerster en theoretica de muziek van bin-
nen en van buiten kent en haar door en door 
liefheeft. Voor Beethoven-onderzoekers blijft 
het Tempest-hoofdstuk ‘incontournable’, des 
te meer omdat de uitbreidingen in deze tekst 
– vooral de discussie met recente interpretaties 
van hetzelfde werk door Caplin en Hepokoski 
(2009) – een echte toegevoegde waarde zijn 
ten opzichte van de oorspronkelijke versie uit 
1995.  Ook alle andere hoofdstukken zijn op 
zich de moeite waard voor eenieder die over de 
besproken werken enkele bijkomende inzich-
ten en interpretaties wil vergaren. De meeste 
hoofdstukken zijn trouwens ook, dankzij hun 
relatief duidelijke focus, ‘gefundenes Fressen’ 
om er mooie lessen uit te destilleren. Zoals uit 
de eerdere bespreking overvloedig gebleken is, 
kan daarbij ieder hoofdstuk perfect als een af-
zonderlijke studie gelezen worden. 
Schmalfeldts boek werd in november 2012 
bekroond met de prestigieuze ‘Wallace Berry 
Award’ van de Amerikaanse Society for Music 
Theory. Op zich was die bekroning misschien 
enigszins verrassend omdat in deze categorie 
gewoonlijk echte monografieën (Mirka, Krebs, 
Zbikowski, Huron) of traktaten (Caplin, Hepo-
koski & Darcy, Gjerdingen) worden gehono-
reerd. Dat Schmalfeldt de prijs desalniettemin 
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toegeschoven kreeg, is allicht te wijten aan het 
feit dat de SMT tot nader order geen ‘Lifetime 
Achievement Awards’ uitreikt. In die hoedanig-
heid is de prijs evenwel opperbest besteed!

(Pieter Bergé is hoogleraar muziekgeschiedenis 
en -analyse aan de KU Leuven. Hij is voorzit-
ter van de Vereniging voor Muziektheorie sinds 
2006.)
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