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Voorwoord

Toekomstige geschiedschrijving zal ongetwijfeld uitwijzen dat de
eeuwwende 1700 de meest onderschatte eeuwwende van de laatste
vijfhonderd jaar is.
Corelli dateerde zijn Opus 5 bewust op 1 januari 1700 om het belang
aan to geven dat hi j aan de nieuwe eeuw hechtte.
Met Bach, Handel en Scarlatti lag het zwaartepunt op de barokke
muziek van een verscheurde wereld.
In Frankrijk woedde in de literatuur de Querelle des Anciens et des
Modernes en in de beeldende kunst de daarmee vergelijkbare Querelle
des Poussinistes et des Rubenistes. Bij deze 'querelles' ging het, karika-
turaal gesteld, om het primaat van of de traditionele waarden van de
klassieken bf het 'verlichte' vooruitgangsgeloof van de modernen. In
feite hebben deze twisten de definitieve scheiding tussen de kunsten
en de (meer voor vooruitgang gevoelige) wetenschappen, zoals we die
heden ten dage nog kennen, tot gevolg gehad.
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Arcangelo Corelli en het jaar 1700
RA. Rasch

Inleiding

1 januari 1700 is de datum die de Italiaanse componist Arcangelo
Corelli (1653-1713) plaatste onder de opdracht van zijn opus 5, een
bundel met twaalf sonates voor viool en becijferde bas. Deze opdracht
is gericht aan Sophie Charlotte, de tweede echtgenote van Frederik III,
markgraaf en keurvorst van Brandenburg, die aan haar hof op kasteel
Lietzenburg, later Charlottenburg, een bloeiend muziekleven onder-
hield.

Deze opdracht zou in verschillende opzichten een profetische waarde
blijken to bezitten. In het algemeen hebben opdrachten in 17e-eeuwse
muziekwerken de neiging op de eerste van de maand gedateerd to
worden, sours ook de eerste van het jaar, om daarmee het muziekwerk
als een soort nieuwemaands- of nieuwjaarsgeschenk aan de begunstig-
de to doen toekomen. Corelli's vier eerdere muziekwerken, zijn opus 1
t/m 4, waren verschenen in resp. 1681, 1685, 1689 en 1694, zodat hij
met zijn opus 5 rustig naar het jaar 1700 kon toewerken en met het
verschijnen ervan de nieuwe eeuw kon inluiden. Hij kon toen nog niet
weten, dat zijn opus 5 het meest herdrukte muziekwerk van de 18e-
eeuw zou worden. Meer dan veertig herdrukken zouden volgen, niet
alleen in Italie, maar ook daarbuiten, vooral in Nederland, Engeland en
Frankrijk; een stroom van herdrukken die pas tegen het einde van de
eeuw zou opdrogen.

Corelli's opus 5 verschilt in een aantal opzichten van de vier voor-
gangers. De opusnummers 1 t/m 4 zijn zgn. triosonates voor twee vio-
len en basso continuo. De term 'basso continuo' verwijst daarbij eerder
naar een partij dan naar specifieke instrumenten. In de notatie is de
basso continuo een eenstemmige instrumentale baspartij, voorzien van
cijfers, die een soort codering vormen van de contrapuntische en har-
monische structuur van het gehele muziekwerk. Deze baslijn wordt
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eenstemmig gespeeld door een violoncello of viola da gamba, terwijl
een (soms meer) accoordinstrumenten (clavecimbel, orgel, luit, enz.) op
basis van de beci jfering een meerstemmige begeleiding spelen. Aldus
kan een triosonate heel goed door vier of zelfs vijf spelers uitgevoerd
worden. (De term triosonate overigens, is een moderne uitvinding; in
de 17de eeuw sprak men over 'sonata a tre.')

De triosonate is het klassieke instrumentale genre in de kamermuziek
van de zeventiende eeuw en herinnert met z'n driestemmige polyfonie
nog aan de klassieke vocale polyfonie uit de zestiende eeuw, waarvan
het genre in wezen is afgeleid. De verschillende instrumentale stemmen
zijn aan elkaar gelijkwaardig en met elkaar in evenwicht.

Corelli's vier bundels met elk twaalf triosonates vormen aan het einde
van de 17de eeuw het voorlopig hoogtepunt in de ontwikkeling van het
genre, welke ontwikkeling zijn aanvang had aan het begin van de ze-
ventiende eeuw. Behalve dat er in Corelli's triosonates sprake is van
een perfect evenwicht tussen de verschillende partijen, is er ook een
perfecte balans tussen de verschillende delen van de sonate, en wel met
behulp van een vierdeligheid gebaseerd op het uitgangspunt langzaam-
snel-langzaam-snel. Het eerste langzame deel is een inleiding. Het
daarop volgende snelle deel vormt de kern van het geheel. Het derde
deel, wederom langzaam, is, als contrast, meer 'gevoelig' van karakter.
Het vierde deel vormt een opgewekte, lichtvoetige afsluiting. Dit vier-
delige patroon vindt z'n toepassing in de twee subgenres van de trio-
sonate, de zgn. kerksonate en de kamersonate. De kamersonate ('sonata
da camera) heeft z'n wortels mede in de dansmuziek en bestaat in
principe uit een opeenvolging van gestileerde dansen. Het schema
langzaam-snel-langzaam-snel wordt dan vertaald in de opeenvolging
Allemande -Courante-Sarabande-Gigue, of, in het Italiaans: Alleman-
da, Corrente, Sarabanda, Giga. De kerksonate ('sonata da chiesa') heeft
z'n wortels in de polyfone ensemblemuziek en kent in principe geen
dansdelen, terwijl het eerste snelle deel doorgaans (en het tweede
snelle deel ook wel) een echte fuga is.

Corelli heeft zijn vier bundels triosonates precies volgens de tweede-
ling kerk- versus kamersonates georganiseerd. Opus 1 en 3 zijn kerk-
sonates, opus 2 en 4 kamersonates. Nu moet men niet denken dat al
zijn triosonates precies aan de gegeven schemata voldoen. In feite laat
een belangrijk aantal allerlei afwijkingen zien, zoals meer dan vier of
minder dan vier delen, andere tempo-opeenvolgingen, dansdelen in
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kerksonates, enz. De gegeven schemata zijn compositie-modellen, niets
meer, maar ook niets minder dan dat.

De vele herdrukken die Corelli's triosonates met name in Italie beleef-
den vormen een goede indicator voor de populariteit van deze werken
en daarmee van de roem van Corelli. Wie was deze Corelli?

Arcangelo Corelli

Arcangelo Corelli werd op 17 februari 1653 geboren in het Italiaanse
plaatsje Fusignano, gelegen ongeveer tussen Ravenna en Bologna. Als
we zijn wat jongere tijdgenoot Crescembini mogen geloven, kreeg hij
zijn eerste muzieklessen van een priester in het nabijgelegen Faenza.
Achttiende-eeuwse muziekhistorici konden moeilijk leven met deze
anonieme leermeester en stelden min of meer bekende musici en com-
ponisten in zijn plaats, zoals Giovanni Benvenuti en Leonardo Brug-
noli (voorgesteld door Padre Gio. Batt. Martini),') en Giovanni Battista
Bassani (ca. 1657-1716; voorgesteld door Engelse 18e-eeuwse muziek-
historici John Hawkins en Charles Burney).2)

Van 1666 tot 1675 verbleef Corelli to Bologna, een van de belangrijk-
ste muzikale centra van Italie gedurende de achttiende eeuw, een ver-
blijf dat hem de bijnaam Detto it Bolognese zou geven. In 1670 werd
hij lid van de Accademia Filarmonica to Bologna, een prestigieuse
gezelschap van musici en muziekgeleerden.

Van 1675 tot aan zijn dood in 1713 verbleef Corelli to Rome, waar hij
zijn diensten aanbood aan kerken en hooggeplaatste personen. Drie van
zulke maecenassen kunnen genoemd worden. De eerste was koningin
Christina van Zweden (1626-1689), die vanaf 1668 tot haar dood in
1689 to Rome verbleef. (In 1654 had zij afstand van de Zweedse kroon
gedaan en was vervolgens tot het rooms-katholicisme overgegaan.) Te
Rome speelde zij zowel in het culturele als het kerkelijk-politieke
leven een opmerkelijke rol. Aan haar droeg Corelli zijn opus 1, ver-
schenen in 1681 op. (De opdracht is gedateerd 30 april 1681.)

Kort daarna reeds zou kardinaal Benedetto Pamphili (Panfilio) Chris-
tina's plaats als voornaamste begunstiger innemen. De triosonates opus
2, verschenen in 1685, zijn aan Panfili opgedragen. (De opdracht is
gedateerd 9 juli 1685.) In 1687 kwam Corelli in vaste dienst bij
Panfili. In 1689 leidde Corelli een uitvoering van het oratorium Santa
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Beatrice d'Este, gecomponeerd door Gio. Batt. Lulier, Corelli's waste
cellist. Het oratorium werd herhaald aan het hof van hertog Francesco
II van Modena, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met Corelli's op-
dracht van zijn opus 3 aan dezelfde hertog (gedateerd 20 September
1689).

Vanaf 1690 zou kardinaal Pietro Ottoboni Corelli's voornaamste be-
gunstiger zijn; Corelli nam tevens zijn intrek in het paleis van de kar-
dinaal. De triosonates opus 4, verschenen in 1694, zijn aan kardinaal
Ottoboni opgedragen (opdracht gedateerd 15 juli 1694). Ottoboni or-
ganiseerde, zoals voor maecenassen to doen gebruikelijk was, muziek-
avonden, 'accademieen' genaamd, en wet op maandagavond. (In Ne-
derland zou zo'n bijeenkomst een 'collegium musicum' genoemd wor-
den, in Engeland een 'consort of musick.') Tijdens een dergelijke aca-
demie konden zowel beroepsmusici als gevorderde amateurs actief zijn
in het ten gehore brengen van kamermuziek. De Antwerpse uitgever
Hendrik Aertssens zou zijn herdruk van Corelli's opus 4 uit 1696 dan
ook Accademia Ottoboniana noemen.

Corelli trad toe tot twee prestigieuze gezelschappen van kunstenaars in
Rome, in 1684 tot de Congregazione dei Virtuosi di Santa Cecilia, en
in 1706, onder de naam Arcomelo Erimanteo, tot de Accademia Ar-
cadiana. In de jaren 1707-1708 verbleef Handel to Rome en het is
zeker dat de twee beroemdheden elkaar ontmoet hebben; wellicht heb-
ben zij ook to zamen gemusiceerd. Gedurende deze jaren stond Corelli
op het toppunt van zijn roem. Zijn werk was in geheel Europa bekend,
terwijl hi j ook als violist en als violist- dirigent groot respect genoot. In
tegenstelling tot vele anderen, met name in de eeuwen na hem, leidde
deze roem niet tot het maken van grote kunstreizen. Op een kort be-
zoek aan Napels na is geen enkele reis buiten Rome gedocumenteerd.

Corelli was ook een gezocht leermeester. Zijn lessen zullen wet zowel
het vioolspel als de compositie betroffen hebben. Tot zijn leerlingen
behoren de meer of minder bekende componisten en/of violisten
Pietro Castrucci (1679-1752), Francesco Gasparini (1668-1727),
Francesco Geminiani (1687-1762), Giovanni Battista Somis (1686-
1763), Gasparo Visconti (Gasparino, 1683-1713 of later), en mogelijk
ook Francesco Antonio Bonporti (1672-1749), Pietro Antonio Locatelli
(1695-1764), Michele Mascitti (1663/4-1760) en Giovanni Mossi (data
onbekend).
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Na 1708 ging het wat minder goed met de gezondheid van Corelli, als
gevolg waarvan hij zich uit het openbare leven terugtrok. De laatste
jaren van zijn leven wijdde hij zich aan de voorbereiding van de uit-
gave van zijn twaalf concerti grossi, die pas eind 1714 zouden ver-
schijnen, bijna twee jaar na zijn overlijden op 8 januari 1713.

Terwijl Corelli's opus 1 t/m 4 a.h.w. op de 17de eeuw terugblikken, zo
kijken de vioolsonates opus 5, met de op 1 januari 1700 gedateerde
opdracht, juist vooruit. De sonate voor een solo-instrument met basso
continuo was zeker niet nieuw anno 1700, maar als genre lang niet zo
belangrijk als de triosonate. Solosonates werden in de 17de eeuw dik-
wijls niet in aparte bundels gepubliceerd, maar to zamen met werken
in grotere bezetting. Pas vanaf de eeuwwende 1700 ontstaat er een echt
gescheiden publikatietraditie voor de solosonate naast de triosonate.

In zijn opus 5 combineert Corelli de kerk- en de kamersonate. Het
eerste deel, met de sonates 1 t/m 6, zijn kerksonates, het tweede deel,
met de sonates 7 t/m 12, kamersonates. De kerksonates zijn, merk-
waardigerwijze, allemaal vijfdelig. Het gegeven basisschema is aange-
vuld met een etude-achtig snel deel, dat voor of na het tweede lang-
zame deel is geplaatst. Ook de zes kamersonates laten allerlei vrijheden
ten opzichte van het basisschema zien.

Op opus 5 zou nog slechts een opusnummer volgen, en wel opus 6, met
een twaalftal concerti grossi, instrumentale werken voor een grotere
bezetting, met een concertino, waarin drie solisten (twee violen,
violoncello) en een concerto grosso, bestaande uit een compleet strijk-
orkest met eerste en tweede violen, altviolen, violoncelli en basso con-
tinuo. Vermoedelijk heeft Corelli al vanaf voor het verschijnen van
zijn opus 1, d.w.z. reeds vanaf rond 1680, aan deze concerten gewerkt,
maar tot het laatste toe gewacht met de uitgave daarvan, welke uitgave
hij daarom juist niet meer mee zou maken. Zijn leerling en ver-
trouweling Matteo Fornari zou de eerste uitgave bezorgen, die eind
1714 to Amsterdam bij Estienne Roger verscheen. Matteo Fornari's
opdracht is gedateerd 20 november 1714. De uitgave bevat tevens nog
een opdracht van Corelli, gedateerd 3 december 1712, waarvan de
echtheid betwijfeld wordt, en een brief van paus Clemens XI, geda-
teerd 31 augustus 1714.
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Corelli's roem en invloed

De room van Corelli is opmerkelijk vanuit verschillende gezichtspun-
ten, allereerst vanwege de geringheid van zijn oeuvre. Zijn hoofdwer-
ken bestaan, het is reeds gezegd, uit zes opusnummers van elk twaalf
werken, totaal niet meer dan 72 dus, hetgeen op welgeteld 8 CDs zou
passen. Buiten doze zes opusnummers is nog een handvol werken 'zon-
der opusnummer' en een handvol twijfelachtige werken bekend. Alles
to zamen is dit een fractie van wat Bach, Handel, Haydn, Mozart en
Beethoven produceerden, en eveneens veel minder dan de produktie
van menig minder gerenommeerd tijdgenoot. Ook de eenzijdigheid
valt op. Hot gaat bij Corelli uitsluitend om instrumentale muziek, en
wel dan slechts in drie genres, de triosonate, de solosonate en het con-
certo grosso, en wel uitsluitend voor strijkers; geen klavierwerken,
geen werken voor blazers, geen soloconcerten. Corelli was de eerste
beroemde componist die zijn room uitsluitend aan de instrumentale
muziek to danken had. Alle beroemde voorgangers ontleenden hun
faam in de eerste plaats aan hun vocale muziek; men denke aan
Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi, Heinrich Schi tz, Jean-Baptiste
Lully, en ook aan Bach en Handel.

Vanwaar dan die room van Corelli? De verklaring van Corelli's
bekendheid moot waarschijnlijk gezocht worden in de perfectie van
zijn work in combinatie met de tijd en plaats van waaruit dat werk
verspreid word. De perfecto balans van de structurele aspecten in zijn
work - vorm, melodie, harmonie, contrapunt, instrumentatie - is reeds
genoemd. Zijn work is zonder zwakke momenten. Een directe samen-
hang met de geringe omvang van zijn oeuvre lijkt voor de hand to
liggen. Maar tevens verscheen zijn work op het juiste moment. De
generatie van Corelli is de eerste generatie die werkt met de tonaliteit
zoals die in de achttiende en negentiende eeuw gehanteerd word. Daar-
om klinken zijn werken niet archaisch en konden ze repertoire hou-
den, terwijl die van zijn voorgangers al gauw verouderd klonken. Te-
vens kon zijn work meevaren op de grote stroom van italomanie die
Europa vanaf het begin van de achttiende eeuw overspoelde, na de
meer op nationale stijlen gerichte zeventiende eeuw. Wat uit Italie
kwam, word met name in Duitsland, Nederland en Engeland en in
mindere mate in het wat meer chauvinistische Frankrijk, al gauw ge-
zien als afkomstig van de Parnassus zelf. Corelli word daarin onder-
steund door een grote produktie van tijd-land-genoten.
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De invloed van Corelli op de muzikale compositie, vooral van
instrumentale muziek, gedurende de eerste helft van de achttiende
eeuw kan moeilijk overschat worden. Zijn werk vormt de grondslag
voor de klassieke late barokstijl van Albinoni, Vivaldi en vele anderen
in Italie, en van Bach en Telemann in Duitsland en van Handel in
Engeland. In Italie zelf kan men gerust van een Corellimania spreken.
Corelli's opus 2 en 5 sluiten of met een variatiereeks op een bas-/me-
lodie-schema, resp. een Chaconne en de beroemde La Follia. Deze ge-
woonte is, met impliciete verwijzing naar Corelli, overgenomen door
componisten als Tommaso Antonio Vitali (1663-1745, in zijn opus 4:
Concerto di sonate a violino, violoncello e cembalo, Modena 1701),
Henrico Albicastro (data onbekend, in zijn opus 5: Sonate a violino
solo col basso continuo, Amsterdam 1703), Antonio Vivaldi (1678-
1741, in zijn opus 1: Suonate da camera a tre, Venetie 1705), Giovanni
Reali (data onbekend, in zijn opus 1: Suonate e capricci a due violini e
basso, Venetie 1709, opgedragen aan Corelli) en Evaristo Felice
Dall'Abaco (1675-1742, in zijn opus 3: XII sonate da chiesa e da ca-
mera a tre, 1712). Francesco Geminiani bewerkte zes triosonates uit
opus 3 en alle twaalf vioolsonates uit opus 5 tot concerti grossi (1735,
respectivelijk 1726-1727); Francesco Maria Veracini schreef parafrases
op de twaalf vioolsonates opus 5 onder de titel Dissertazioni sopra
l'opera quinta del Corelli. Nadrukkelijke stijlimitaties werden geleverd
door Giovanni Battista Tibaldi in zijn Suario o capriccio di otto battute
a l'imitatione del Corelli (gedrukt in een band zonder opusnummers
met vioolsonates van Tommaso Albinoni, Sonate a violino solo e basso
continuo, Amsterdam, Jeanne Roger, nr. 439, ca. 1717), Paolo Bene-
detto Bellinzani (ca. 1690-1757) in diens 12 suonate da chiesa [a tre]
ad imitazione d'Arcangelo Corelli (hs. Bologna) en door Baldassare
Galuppi (1706-1785) in zijn Concerto sul gusto del Corelli. Ook buiten
Italie vond deze navolging plaats. In Duitsland schreef Telemann zes
Sonates Corellisantes en in Frankrijk Francois Couperin een program-
matisch werk onder de titel Le Parnasse ou L'Apotheose de Corelli; niet
toevallig maken deze werken gebruik van de bezetting van de trioso-
nate. In zijn L'Apotheose de Lulli laat Couperin zowel Lulli als Corelli
optreden, als vertegenwoordigers van de Franse, resp. de Italiaanse
stijl.

Corelli over de Alpen

Terwijl Corelli's opus 1 t/m 4 opgedragen zijn aan zijn Italiaanse be-
schermers en begunstigers, zijn zowel opus 5 als opus 6 opgedragen
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aan noorderlingen, in veel opzichten een teken aan de wand. Geduren-
de de achttiende eeuw blijft Italie, net als in de twee voorgaande
eeuwen, het muzikale gidsland van Europa: daar worden de nieuwe
muzikale vormen gesmeed: sonate, concert en symfonie wat betreft de
instrumentale muziek, cantate en opera wat betreft de vocale muziek.
Maar de achttiende eeuw kent tevens de opkomst van een buiten-
gewoon intensief muziekleven in West- en Midden-Europa, een mu-
ziekleven dat voor een zeer belangrijk gedeelte is gebaseerd op de im-
port van de Italiaanse muziekcultuur, inclusief de immigratie van tal-
loze Italiaanse musici en componisten. De muziek van Corelli en zijn
Italiaanse tijdgenoten - ik noem hier slechts Vivaldi, Albinoni en
Torelli - zou gedurende de eerste helft van de l8de eeuw in West- en
Midden-Europa populairder worden dan ze ooit in Italie geweest was
en geen van de toonaangevende componisten in deze landen - ik noem
hier slechts Bach, Telemann, Handel, Hasse, Couperin en Leclair -
heeft zich aan de invloed van de Italiaanse muziek kunnen (en ook niet
willen) onttrekken.

Dezelfde lijn is ook in de uitgaven van deze Italiaanse muziek,
inclusief die van Corelli, to zien. Corelli's opus 1 t/m 5 zagen het
eerste licht in Italie, met name to Rome, de plaats die het meest met
Corelli's leven verbonden is. Spoedige herdrukken volgden in plaatsen
als Bologna en Venetie. Maar de eerste druk van opus 6 kwam van de
persen van de Amsterdamse uitgever Estienne Roger, die rond 1710
ook de huisuitgever van Albinoni en Vivaldi was geworden.

Roger was niet de uitgever die voor het eerst Corelli's muziek buiten
Italie publiceerde. Hij was zelfs niet de eerste die Corelli's muziek in
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden publiceerde. De eer
voor deze wapenfeiten gaat naar de relatief onbekende musicus en
uitgever Anthony Pointel (1660-1702, gedurende de vroege jaren-1690
de leermeester van Roger). Pointel deed in 1685 een bundel het licht
zien met de titel Sonate a due Violini col suo Basso Continuo per
l'Organo, del Signora Corely [sic]. Deze bundel, waarvan uitsluitend de
eerste vioolpartij nog bewaard wordt in de British Library to Londen,
bevat zes sonates, waarvan de nummers 1, 2 en 6 gelijk zijn aan de
nummers 3, 2 en 1 l uit Corelli's opus 1. Waar Pointel de nummers 3, 4
en 5 vandaan gehaald heeft, is nog steeds een volstrekt raadsel. (Deze
Corelli-uitgave staat een beetje apart in Pointels muziekfonds, dat
verder vooral uit uitgaven van het werk van de beroemde Italiaans-
Franse componist Jean-Baptiste Lully bestaat.) Als musicus werkte
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Pointel ook voor de Amsterdamse Schouwburg en mede daarom is het
mogelijk, al ontbreekt elk spoor van bewijs, dat Corelli's sonates ge-
klonken hebben in de Schouwburg; het was gedurende die tijd ge-
woonte om voorafgaand aan het toneelspel of tussen de bedrijven mu-
ziek to laten horen.

De eerste kennismaking met Corelli's opus 1 is het onderwerp van een
anecdote verteld door de Haagse organist Quirinus van Blankenburg
(1654-1739). In zijn boek Elementa musica (1739) haalt Blankenburg,
onder meer, herinneringen op uit het nabij en verre verleden. In de
jaren-1680 moet het volgende gebeurd zijn, verteld naar aanleiding
van kritiek op de Delftse organist Dirck Scholl.

Want het heugt my dat, toen 't eerste werk van Corelli uitkwam, by
[=Scholl] op een vol Consert het Boek nam, zeggende, [om]dat ik
[= Blankenburg] wist dat dit het eenigste exemplaar was, ik [= Scholl]
lei 't zo aanstonds op 't vuur.

De eer voor de eerste systematische uitgave van Corelli's werk buiten
Italie gaat naar de Antwerpse uitgever Hendrik Aertssens (1661-1741),
indirect zaakopvolger van het beroemde Antwerpse muziekuitge-
vershuis Phalesius. Aertssens publiceerde alle vier bundels met trioso-
nates van Corelli, en wel met een steeds geringere vertraging ten op-
zichte van de Italiaanse eerste uitgave. Opus 1 zag in 1688 bij
Aertssens het licht, zeven jaar na de eerste Romeinse uitgave, opus 2
in 1689, vier jaar na Rome, en opus 3 en 4 in resp. 1691 en 1696, twee
jaar na de oorspronkelijke Romeinse druk. De uitgaven van Aertssens
zijn, net als die van zijn Italiaanse voorgangers en van Pointel, ver-
vaardigd met behulp van zgn. typendruk, een procede niet wezenlijk
verschillend van wat er in de boekdruk gebeurde.

Corelli en Estienne Roger

Met enige overdrijving kan men stellen dat geen uitgever zo belangrijk
is geweest voor de verspreiding van het werk van Corelli en zijn Ita-
liaanse mede-componisten als Estienne Roger, werkzaam als muziek-
drukker en -uitgever in Amsterdam van 1696 tot 1722. Om deze reden,
en ook omdat het hier om een Nederlandse bijdrage tot de muziekge-
schiedenis gaat, wil ik wat dieper ingaan op de rol van Roger als uit-
gever van Corelli en vooral ook op de betekenis van Corelli als com-
ponist in het fonds van Roger.
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Wie was deze Estienne Roger? Estienne Roger werd in 1664/'65 to
Caen geboren en kwam na de opheffing van het Edict van Nantes
(1685) naar Nederland.') Eind 1695 werd in het boekverkopersgilde
opgenomen. Hoewel hij ook drukker en uitgever van gewone boeken
(vnl. Franse) is geweest, heeft hij toch vooral als muziekuitgever de
aandacht getrokken. Hij schoeide de muziekuitgeverij op een nieuwe
leest door een groot fonds op to zetten, vnl. door middel van plaatdruk
geproduceerd. Hierdoor waren kleine oplagen mogelijk, die desgewenst
later, al of niet aangepast, aangevuld konden worden. De commerciele
basis van zijn fonds werd gevormd door nadrukken van internationaal
populaire muziek zoals die van Lully en Corelli. Hij spande zich actief
in op het gebied van de muziekuitgeverij to Amsterdam een monopo-
liepositie to verwerven, vooral door kleinere fondsen bij overlijden of
opheffing op to kopen. Voor de verspreiding van zijn uitgaven maakte
hij gebruik van een internationaal netwerk van agenten. Na zijn dood
in 1722 - hij had toen rond de vijfhonderd muziekuitgeven uit-
gebracht - werd de zaak voortgezet door zijn schoonzoon Michel-
Charles le Cene.

Roger startte zijn activiteiten als muziekuitgever in 1696, nog to zamen
met zijn vroegere leermeester Jean-Louis de Lorme. Hij werkte zich
door Corelli's opus 1 t/m 4 heen in omgekeerde volgorde: eerst opus 4,
dan vervolgens opus 3 en 2, en opus 1 als laatste. Rogers uitgave van
opus 4 verscheen eind 1696, geadverteerd in de Amsterdamsche
Courant van 18 december 1696. Opus 3 en 2 verschenen in 1697, opus
I in 1698..°) Mogelijk hangt de prioriteit van opus 4 samen met de wens
van Roger om een zo recent mogelijk werk het eerst to presenteren.
Bij verschijnen kostten deze bundels f 3 (opus 4) of f 4 (de overige),
alle vier to zamen f 15,--. Deze prijzen zijn van belang omdat de
werken tien jaar later inzet zouden worden van een muziekoorlog tus-
sen Roger en en een collega-uitgever, Pieter (of: Pierre) Mortier.

De eerste uitgave van Corelli's opus 5 verscheen in 1700 to Rome in
een gegraveerde uitgave.-) Dit maal vond de eerste transalpijnse uit-
gave niet plaats in de Nederlanden (d.w.z. Amsterdam of Antwerpen),
maar in Engeland, to Londen bij John Walsh.) Walsh kondigde zijn
uitgave al aan in de London Gazette van 13 april 1700. Enkele maan-
den later, 8-11 juli, gaven de Engelse musici John Banister junior en
Robert King in hetzelfde periodiek de gelegenheid in to tekenen op
exemplaren van de Romeinse, gegraveerde uitgave. Walsh's uitgave
verscheen vermoedelijk in augustus 1700. Nog dezelfde maand kon-
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digde Francis Vaillant, de Londense agent van Estienne Roger, Rogers
herdruk van Corellis opus 5 aan, in de Post Man van 24-27 augustus.
Vaillant kon de aantijging van Walsh (London Gazette, 26-29 augustus)
dat diens uitgave veel beter was dan die van Roger, beantwoorden met
de opmerking dat Walsh dit onmogelijk kon weten omdat Rogers uit-
gave nog niet verschenen was (Post Man, 31 augustus-3 September).

Rogers uitgave verscheen pas medio 1701, wat of to leiden is uit de
catalogi die Roger zo'n vier keer per jaar in zijn uitgaven meedrukte.
Dat deze uitgave mede, en misschien wel vooral, voor de Engelse
markt bestemd was blijkt uit het feit dat een deel van de elf bewaard
gebleven exemplaren een overgeplakt adres van Rogers Londense agent
Francis Vaillant hebben. Rogers uitgave is opgedragen aan Jacob
Klein, welke opdracht ons, al of niet toevallig weer bij de Amster-
damse Schouwburg brengt, waar deze Jacob Klein dansmeester was,
een functie, die we gezien het salaris van tussen de 500 en 1000 gulden
per jaar (het enige vaste salaris) waarschijnlijk vrij ruim, meer als
ceremoniemeester, moeten opvatten, inclusief de supervisie over de
muziek. Dit doet ons opnieuw vermoeden dat Corelli's muziek als om-
lijstende muziek bij de toneelspelen werd gebruikt. Maar opnieuw
ontbreekt elk bewijs voor dit vermoeden. (Deze Jacob Klein was ver-
want aan de componisten-broers Carolus en Philippus Hacquart, ter-
wijl zijn zoon Jacob Klein de Jonge zich later ook als componist zou
ontplooien.) Roger's uitgave van Corelli's opus 5 kwam voor f 8 in
zijn catalogus.7)

Het is niet duidelijk waarom Roger na de eerste aankondiging nog
zolang wachtte met zijn herduk van Corelli's opus 5. Dat de muziek al
vroeg in 1700 hier to lande bekend was, wordt bevestigd door het feit
dat de Alkmaarse carillioneur Jan Gerritsen Kempher reeds op 26 april
1700 de Eerste solo uit Corelli op de speeltrommel van de Alkmaarse
Waagtoren aanbracht.

In 1705 verscheen een nieuwe uitgave van de vier opusnummers met
triosonates to zamen, 'seconde edition' genaamd, die bij verschijnen
niet minder dan f 18,-- moest opbrengen.8) Het correctiewerk werd
gedaan door de Italiaanse, in Engeland werkzame componist van
Duitse voorouders, Nicolo Francesco Haym (1678-1729), die geduren-
de de jaren-1690 in Rome onder Corelli gewerkt had en vanaf rond
1700 in Engeland verbleef. Vreemd genoeg wordt Hayms correctie-
werk eerst opgeeist door John Walsh voor diens uitgave, in een annon-
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ce in de Post Man, september 1705. Kort daarop maakte een andere in
Engeland werkzame oud-leerling van Corelli, Gasparo Visconti, zich
bekend als Walsh's corrector in een annonce in de Daily Courant van
1 oktober. Rogers herziene uitgave werd to London geadverteerd door
zijn Engelse agent Francis Vaillant in een advertentie in de Post Man
van 16 oktober, welke advertentie tevens een verklaring bevat van
Haym betreffende zijn co; rectorschap:

I acknowledge to have carefully examined this edition of Corelli's
works and have corrected a multitude of faults that are in all the
former editions hitherto printed, having had the same above 2 years
by me to correct it at leisure.

De uitgave moet kort daarna, dus eind 1705, verschenen zijn.

Rond die tijd, mogelijk zelfs gelijktijdig, werd ook een nieuwe oplaag
van de solosonates opus 5 op de markt gebracht, eveneens 'seconde
edition' genaamd. Terwijl de heruitgave van de triosonates van nieuw
plaatmateriaal gedrukt werd, moet die van de solosonates gebaseerd
zijn geweest op correcties van de platen van 1701.

Corelli's werk in de muziekoorlog tussen Roger en Mortier

In 1708 werd Corelli's werk inzet in een muziekoorlog die woedde
tussen Roger en zijn collega-uitgever Pieter Mortier. In dat jaar was
Mortier begonnen met het systmatisch nadrukken van muziekuitgaven
van Roger om ze vervolgens tegen een lagere prijs dan Roger op de
markt to brengen. Roger antwoordde steevast door de prijs van zijn
uitgave to laten zakken onder die van Mortier. Albinoni's opus 5 was
het eerste twistpunt tussen beide uitgevers, de triosonates van Corelli
het tweede. In het geval van Albinoni's opus 5 verlaagde Roger zijn
prijzen volgend op Mortiers uitgave; in het geval van Corelli's trioso-
nates besloot hij Mortier voor to zijn. In een advertentie in de Amster-
damsche Courant van 14 augustus 1708 werden de losse, oude uitgaven
(uit 1696-1698) aangeboden voor achtereenvolgens f 1:5, f 0:15, f 1:5
en f 0:18, to zamen slechts f 4:3, nog Been 30% van de prijs van tien
jaar daarvoor. De verzamelde uitgave (van 1705) werd aangeboden
voor f 8 op groot papier en voor f 7 op klein papier.

Mortiers uitgave van Corelli's Opus I -4 was op 14 augustus 1708
waarschijnlijk nog niet verschenen. De eerste advertentie die deze
uitgave meldt is van 4 september 1708 en het mag geen verwondering
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wekken dat Mortier onder Rogers prijs dook met een aanbod van f 6,
een prijs herhaald in latere advertenties.9)

In zijn advertentie van 6 november 1708 handhaafde Roger zijn prij-
zen voor de losse uitgaven van Corelli's Opus 1-4, maar de verzamelde
uitgave werd opnieuw geprijsd, en natuurlijk lager dan Mortiers uit-
gave: f 5:10. Bovendien kondigde Roger een nieuwe oplage aan, geba-
seerd op de platen van 1705, "gecorrigeert op 't partituur sonder 't
minste fautje daer ingelaten to hebben," to verschijnen voor 1 januari
1709, net als de vorige voor de prijs van f 5:10. Deze nieuwe oplage
was door Rogers Londense agent Vaillant al aangekondigd in de Daily
Courant van 16 oktober 1708 met de opmerkelijke mededeling dat
Corelli zelf bij de laatste correctie betrokken was geweest: The last
edition of Corelli's works, corrected by Mr. Haym and revis'd by the
author, engraven at Amsterdam by Stephen Roger." Op de uitgave zelf
staat: "Trez exactement corrige par Estienne Roger sur la partition."
Deze opmerkingen to zamen doen de vraag rijzen, wie er nu feitelijk
voor de revisie verantwoordelijk was: Corelli, Haym of Roger? De
meest waarschijnlijke gang van zaken acht ik die waarbij de correctie
onder leiding of toezicht en op instigatie van Roger werd uitgevoerd
door Haym, met behulp van handschriften in Hayms bezit die door
hem en Roger als authentiek of vrijwel authentiek beschouwd werden.
Deze zienswijze wordt bevestigd door de varianten die men in de edi-
ties aantreft. Terwijl Rogers uitgaven van Corelli's triosonates uit
1696-1698 gebaseerd lijken to zijn op de Venetiaanse edities (met na-
me die van Giuseppe Sala), staan de versies van 1705-1709 veel dichter
bij de oorspronkelijke Romeinse uitgaven van de triosonates.

De aankondiging van de nieuwe oplage wordt herhaald in de adverten-
tie van 18 december, maar nu worden er toch wel heel merkwaardige
uitdagingen aan toegevoegd. Allereerst looft Roger 10 ducatons (f
31:10, een behoorlijk bedrag in die dagen) uit voor degene die kan
aantonen dat Corelli-uitgaven van andere uitgevers correcter zijn dan
de zijne. Vervolgens geeft hij toe dat er in zijn uitgaven, en vooral in
de becijferde bas, toch wel wat fouten zaten. Dan daagt hij het pu-
bliek uit om fouten to zoeken in de nieuwe oplage. Voor elke gevon-
den fout biedt hij een daalder, maar dan wel onder de voorwaarde dat
hij daarvan een stuiver per fout mag aftrekken die hij, Roger, kan
aanwijzen in een door de foutenvinder aan to wijzen andere uitgave.
De uitdaging wordt herhaald in een advertentie van 28 februari 1709,
waarbij het tarief tot een ducaton (f 3:3) per fout is verhoogd, welk
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Figuur 1. Titelbladzijde van Mortiers uitgave van Corelli's vioolsonates opus 5
(1709). Foto Haags Gemeentemuseum.
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tarief op 2 mei ook nog van kracht was. Het is niet bekend of zich
iemand bij Roger aan de toonbank gemeld heeft om op deze wijze wat
bij to verdienen.

Het is niet waarschijnlijk dat Rogers nieuwe oplage van Corelli's opus
4 werkelijk v66r 1 januari 1709 verschenen is. De eerste advertentie
die de uitgave als verschenen meldt is van 28 februari 1709. De adver-
tentie van 23 februari noemt de uitgave nog niet en dat doet ver-
moeden dat de verschijningsdatum eind februari 1709 is.10) Exemplaren
van deze editie zijn to herkennen aan de frase 'nouvelle edition', ter-
wijl het impressum gevolgd wordt door de toevoegigng:

[Roger...] qui vend la musique du monde la plus correcte & qui s'en-
gage de la donner a meilleur marche que qui que ce soit, quand
meme it devroit la donner pour rien.

Tot deze laatste stap zal hij echter wel niet overgegaan zijn.

Door de activiteiten van Roger en Mortier waren en vanaf maart 1709
dus drie Amsterdamse uitgaven van Corelli's Opus 1-4 beschikbaar: de
'losse' herdrukken van Roger van v66r 1700, Mortiers uitgave van
1708 en Rogers nouvelle edition van 1709. Wie alle vier opusnummers
kocht, was hiervoor respectievelijk f 4:3, f 6 en f 5:10 kwijt, aan-
merkelijk minder dan de f 15 tot 18 van v66r de 'muziekoorlog'.

Corelli's opus 5, de twaalf vioolsonates, speelde evenzeer een rol in de
strijd tussen Roger en Mortier. Mortier kondigde zijn concurrerende
uitgave van Corelli's Opus 5 aan op 2 mei 1709 voor slechts f 3.11)
(Deze uitgave wijkt van het breed-kwarto format van zijn voor-
gangers of door het nu gekozen hoog-kwarto-formaat, waardoor ze bij
de triosonates ingebonden konden worden; zie afbeelding 1) Als ant-
woord bood Roger zijn uitgave van Corelli's opus 5 aan voor slechts
f 2, 25% van de oorspronkelijke prijs. Hierop verlaagde Mortier zijn
prijs eerst (medio 1709) tot f 2:1012) en later (eind 1709) f 2.")
Bovendien brachten de beide heren concurrenten ook nog allebei een
uitgave in losse partijen op de markt.14) (Alle uitgaven tot zover waren
in partituur.) Mortiers uitgave in losse partijen kostte f 2, die van
Roger f 1:10.

De bekendste uitgave van Corelli's opus 5 door Roger is die welke in
1710 verscheen en die gekenmerkt wordt door de versieringen die aan
de langzame delen zijn toegevoegd en die door Roger aan Corelli wor-
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Figuur 2a. Titelbladzijde van Rogers uitgave van de versierde versie van
Corelli's vioolsonates opus 5 (eerste oplage 1710). Zoals uit het
impressum blijkt, betreft het een latere oplage, na 1723 door Le
Cene op de markt gebracht. Foto Haags Gemeentemuseum.
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den toegeschreven:l-5) "Troisieme edition ou 1'on a joint les agreemens
des Adagio de cet ouvrage, composez par Mr. A. Corelli comme it les
joue." (zie afbeelding 2a en 2b). De uitgave werd geadverteerd in de
Amsterdamsche Courant van 22 mei 1710 voor f 4:10. Deze uitgave is
nog hetzelfde jaar (1710) door Mortier brutaalweg nagedrukt als
"Quatrieme edition, ou 1'on a joint [...J."16) De prijs die Mortier
hiervoor vroeg is niet bekend.

De muziekoorlog tussen Roger en Mortier kwam tot een abrupt einde
door Mortiers overlijden begin 1711. In totaal had Mortier ruim ze-
ventig muziekuitgaven op de markt gebracht. Mortiers weduwe zette
weliswaar de zaak van haar overleden echtgenoot voort, maar wilde
zich ontdoen van het muziekmateriaal. Tot de hiertoe aangekondigde
veiling zou het echter nooit komen, omdat Roger ondershands het ma-
teriaal van de weduwe overnam.

In de jaren volgend op 1711 bracht Roger een aantal uitgaven uit
Mortiers fonds opnieuw uit, maar nu onder zijn eigen naam. Dat kon
vrij gemakkelijk; het was voldoende op de platen van de titelbladzijde
de naam van Mortier weg to poetsen en die van hemzelf daarvoor in de
plaats to zetten.

Wat betreft Mortiers uitgaven van Corelli's muziek had dit de volgende
merkwaardige gevolgen. In Roger's catalogus van 1716 staan twee ver-
zamelde uitgaven van Corelli's triosonates. De eerste wordt genoemd
"seconde edition un peu moins belle & moins correcte que la derniere";
dit is de uitgave uit 1709, die nu f 9 moest kosten. Dan volgt ken-
nelijk Rogers pronkstuk wat betreft Corelli's triosonates, aangekondigd
als "Derniere edition a laquelle on a ajoute le portrait de feu Mr.
Arcangelo Corelli. Cette edition est de la derniere beaute et corrige avec
beaucoup d'exactitude & coute." Deze uitgave kostte f 12. (De losse uit-
gaven uit 1696-1698 kostten in 1716 resp. f 1:10, f 1, f 1:10 en f 1:2,
to zamen f 5:2.) Als men het notenbeeld van de dure uitgave vergelijkt
met eerdere uitgaven, dan blijkt dat het een nieuwe oplage is van
Mortiers platen, nu voorzien van de plaatnummers 351-354.17) Roger
maakte dus gebruik van het door hem in een eerder stadium als onvol-
waardig bestempelde typografisch materiaal van Mortier. Aangezien
geen exemplaren zonder plaatnummers bekend zijn, zal deze oplage
niet v66r, maar pas in 1716 verschenen zijn. Het door J. Folkema ge-
graveerde portret dat in deze heruitgave is opgenomen (zie afbeelding
3) is overigens vervaardigd naar een eerder soortgelijk portret,
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Figuur 2b. De eerste muziekbladzijde van Rogers uitgave van de versierde ver-
sie van Corelli's vioolsonates opus 5 (oplage na 1723; eerste oplage
1710). Foto Haags Gemeentemuseum.
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gegraveerd door W. Sherwin en opgenomen in John Walsh' herdruk van
Corelli's opus 1, in 1705 to Londen verschenen.18)

Ook de drie uitgaven die Mortier van Corelli's opus 5 had laten grave-
ren werden door Roger in zijn fonds opgenomen. Mortiers partituur-
uitgave zonder versieringen kwam in Rogers catalogus als nr. 355, de
uitgave zonder versieringen in partijen als nr. 356 en de partituur-
uitgave met versieringen (Mortiers 'Quatrieme edition') als nr. 357. In
twee van de drie gevallen vroeg Roger (en na hem Le Cene) voor de
op Mortiers platen gedrukte uitgaven een hogere prijs dan voor die
van zijn eigen platen. Rogers eigen partituur-uitgave zonder ver-
sieringen (later met uitgeversnummer 75) kostte f 3, die naar Mortier
f 4; Rogers eigen uitgave in partijen (uitgeversnummer 465) f 2:10,
die naar Mortier f 3. Alleen de prijzen voor de uitgaven met versie-
ringen waren gelijk: f 4:10 voor die van zowel Rogers (uitgevers-
nummer 40) als Mortiers platen. Door het mede-aanbod van Mortiers
uitgaven staan er in Rogers catalogus van 1716 niet minder dan vijf
uitgaven van Corelli's opus 5.

Nogmaals: Corelli en Roger

Tot slot wil ik proberen de vraag to beantwoorden of en, zo ja, in
welke mate, Corelli en Roger direct contact met elkaar gehad hebben.
Persoonlijk contact is goeddeels uitgesloten; noch van Corelli, noch van
Roger zijn reizen bekend die dit mogelijk gemaakt zouden hebben.
(Een dergelijke rein is wel bekend met betrekking tot Corelli's wat
oudere tijdgenoot Giuseppe Torelli die in of rond 1698 Amsterdam
bezocht heeft en wellicht Roger geholpen heeft bij het tot stand bren-
gen van uitgaven van Italiaanse instrumentale muziek.) Als er contact
tussen Roger en Corelli geweest is, moet dit dus per brief hebben
plaatsgevonden. Slechts op twee momenten wordt van de zijde van
Roger een dergelijk contact gemeld, en wel door Vaillant to Londen
voor de correctie van de uitgave van de triosonates in 1708 en door
Roger voor de versieringen toegevoegd aan de uitgave van de viool-
sonates van 1710. Met betrekking tot deze versieringen meldt Roger in
zijn catalogi van 1712 en 1716 dat hij over brieven van Corelli be-
schikt die de authenticiteit van de versieringen moeten bevestigen: "&
ceux qui seront curieux de voir l'original de M. Corelli avec ses lettres
ecrittes a ce sujet, les peuvent voir chez Estienne Roger".

In de muziekwetenschappelijke literatuur zijn de claims van Roger met
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Figuur 3. Gravure, Corelli voorstellende, opgenomen in Rogers herdruk van
Corelli's triosonates van de platen van Mortier.
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betrekking tot de directe bijdrage van Corelli aan de uitgaven door
Roger, die nog tijdens Corelli's leven verschenen, dikwijls in twijfel
getrokken en als een verkooppraatje van Roger afgedaan. Dat Rogers
claims de bevordering van de verkoop als eerste doel hadden, valt niet
to betwijfelen, maar dat hoeft niet to betekenen dat ze niet op waar-
heid berustten. Hoewel het strikte bewijs pas geleverd kan worden
wanneer er nog niets brieven gewisseld tussen Roger en Corelli (of
tussenpersonen) boven water komen, meen ik toch dat de kansen dat
Rogers claims op waarheid berusten bepaald groter dan 50% zijn en
wel om de volgende redenen.

In de eerste plaats valt op dat gedurende de periode waar het om gaat,
de jaren 1708-1713, toen Corelli nog in leven was en op het toppunt
van zijn roem stond, niemand de claims van Roger betwistte. Rogers
claim betreffende Corelli's auteurschap van de versieringen van opus 5
staat reeds in de catalogue van 1712, dus nog tijdens Corelli's leven. De
bekendheid van de werken in kwestie en de open culturele kanalen
tussen bij voorbeeld Rome, Londen en Amsterdam, geeft dit argument
een zeker gewicht.

Een tweede argument is de uitgave van de concerti grossi opus 6 door
Roger. Het gaat hierbij om een eerste uitgave en daarom moet er wel
contact geweest zijn tussen Roger enerzijds en Corelli en/of Fornari
anderzijds. Het is moeilijk voor to stellen dat Corelli en/of Fornari een
uitgever zouden kiezen die nog maar enkele jaren eerder de naam van
Corelli had misbruikt om daarmee door een ander gecomponeerde ver-
sieringen des to beter aan de man to kunnen brengen. Deze redenering
impliceert dat er, bij voorbeeld vanaf 1708, directe dan wel indirecte
contacten tussen Roger en Corelli bestaan moeten hebben.

Een indirecte bevestiging van de contacten tussen Roger en Corelli
wordt gegeven door de constatering dat Roger ongeveer tegelijkertijd
eerste uitgever werd van andere Italiaanse componisten, waarvan
Tommaso Albinoni en Antonio Vivaldi de belangrijkste zijn.
Albinoni's opus I t/m 5 werden voor het eerst in Venetie bij Giuseppe
Sala uitgegeven, van 1694 tot 1707. Maar opus 6 tot 10 zagen het eerst
het licht in Amsterdam bij Roger (en zijn opvolgers), vanaf rond 1710
tot 1737. Voor Vivaldi geldt hetzelfde: opus 1 en 2 verschenen het
eerst to Venetie (1705-1709) en werden door Roger nagedrukt, opus 3
t/m 12 verschenen voor het eerst to Amsterdam, gedurende de periode
17/1-/729. Voor andere Italiaanse componisten, zoals Evaristo Felice
Dall'Abaco en Giovanni Mossi was Roger huisuitgever zonder dat er
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ooit sprake is geweest van Italiaanse uitgaven.
Zo werd werd Amsterdam, gedurende de jaren-1710 het Europese
centrum waarvanuit de nieuwe Italiaanse muziekstijl, die in sonate en
concert tot uiting kwam, over Europa verspreid werd. Deze centrum-
functie zou nog voortduren gedurende het tweede kwart van de acht-
tiende eeuw, met name door de samenwerking tussen Michel-Charles
le Cene en Pietro Antonio Locatelli, maar kwam na het overlijden van
Le Cene in 1743 vrij spoedig tot een einde, omdat de achtereenvolgen-
de zaakopvolgers het commercieel elan van Roger en Le Cene misten.
Gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw vindt men de
meest opvallende pleitbezorgers van de Italiaanse stijl van Corelli en
tijdgenoten in Engeland, een traditie die voort zal duren tot aan de
volgende eeuwwende, die van 1 januari 1800.
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Noten

In de onderstaande noten wordt bij de identificatie van de genoemde muziek-
drukken gebruik gemaakt van de delen met Einzeldrucke vor 1800 van het Re-
pertoire Internationale de Sources Musicales, geciteerd als als 'RISM' gevolgd
door letter en volgnummer binnen de letter (bijv.: 'RISM C 3671') en van H.J.
Marx, De Ueberlieferung der Werke Arcangelo Corellis (Keulen 1980), geciteerd
als 'Marx' gevolgd door Romeins opus-nummer en volgnummer binnen het
opus-nummer (bijv.: 'Marx V-17). Indien meerdere nummers gegeven worden,
gaat het om verschillende oplagen van dezelfde platen. De in genoemde biblio-
grafische werken vermelde gegevens over de uitgaven van Corelli, en met name
de Amsterdamse (bijv. dateringen), zijn lang niet altijd betrouwbaar en kunnen
dus afwijken van wat in dit artikel is vermeld.

1. Giovanni Battista Martini, Cenni biografici manoscritti, handschrift ca.
1750, Bologna, Accademia Filarmonica.

2. John Hawkins, A general history of the science and practice of music, Lon-
don 1776, Editie 1834, Vol. 2, p. 665 en p. 674. Charles Burney, A general
history of music, London 1789, Editie 1935/1975, Vol. 2, p. 437.

3. Over Roger zie men: I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-
1725, IV, (Amsterdam 1967), pp. 68-76; Fr. Lesure, Bibliographie des
editions musicales publiees par Estienne Roger et Michel-Charles le Cene
(Amsterdam 1696-1743) (Parijs 1969; K. Hortschansky, 'Die Datierung der
friihen Musikdrucke Etienne Rogers', in: Tijdschrift van de Vereniging voor
Nederlandse Muziekgeschiedenis 22 (1972), pp. 252-286; P. Schuurman,
'Estienne Roger en de Amsterdamse muziekuitgeverij in de 18e eeuw', in:
Spiegel Historiael 22 (1987), pp. 196-200; R. Rasch, 'De muziekoorlog tus-
sen Estienne Roger en Pieter Mortier (1708-1711), in: De Zeventiende
Eeuw 6 (1990), pp. 89-97.

4. Rogers uitgaven van 1696-1698: Opus 1: RISM C 3671, Marx 1-11 (later
Roger nr. 241); Opus 2: RISM C 3707, Marx 11-13 (later Roger nr. 135);
Opus 3: RISM C 3744, Marx III-9 (later Roger nr. 243); Opus 4: RISM C
3771, Marx IV-5 (later Roger nr. 244).

5. Sonate a Nolino e Nolone o Cimbalo ... Opera quinta. RISM C 3800-3802,
Marx V-1-2-3.

6. Walsh' uitgave: RISM C 3804, Marx V-5.

7. Rogers uitgave van 1701: RISM C 3806, Marx V-6.
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8. Rogers uitgaven van 1705: Opus 1: RISM C 3677, Marx 1-14; Opus 2:
RISM C 3714, Marx 11-18; Opus 3: RISM C 3743, Marx 11I-13; Opus 4:
RISM C 2777, Marx IV-13.

9. Mortiers uitgaven van 1708: Opus 1: RISM C 3676, Marx 1-16; Opus 2:
RISM C 3713, Marx 11-19; Opus 3: RISM C 3742, Marx III-14; Opus 4:
RISM 3775 en 3776, Marx IV-14 en 15.

10. Rogers uitgaven van 1709: Opus 1: RISM C 3680-3681, Marx 1-18 en 25
(later Roger nr. 31); Opus 2: RISM C 3717-3718, Marx 11-22 en 28 (later
Roger nr. 32); Opus 3: RISM C 3747 -3748, Marx 111-17 en 24 (later
Roger nr. 33); Opus 4: RISM C 3780-3781, Marx IV-19 en 24 (later Roger
nr. 34).

11. Mortiers uitgave van 1709: RISM C 3811, Marx V-10.

12. Deze prijs wordt vermeld in Mortiers herdruk van Servaas de Koninks
Hollandtsche Minne en Drinkliederen, welke medio 1709 verschenen moet
zijn.

13. Blijkt uit de notitie van Roger in zijn uitgave van de Oeuvres diverses van
Rapin; zie Lesure 1969 (noot 3), p. 17.

14. Zie Lesure 1969 (noot 3), p. 17. Van de door Mortier gegraveerde uitgave
zijn alleen exemplaren bewaard gebleven, die later door Roger verkocht
zijn, voorzien van een vernieuwde titelbladzijde en een uitgeversnummer
(356). Van de door Roger gegraveerde uitgave is geen exemplaar bewaard
gebleven; deze kreeg pas rond 1720 het plaatnummer 465 en ontbreekt in
de fondscatalogus van 1716.

15. Rogers uitgave van 1710: RISM C 3812 en 3814, Marx V-11 en 20. Later
met uitgeversnummer 40.

16. Mortiers uitgave van 1710: RISM C 3815; Marx V-12.

17. Rogers herdruk van Mortiers uitgave: Opus 1: RISM C 3678-3679, Marx I-
17 en 23; Opus 2: RISM C 3615-3716, Marx 11-21 en 26; Opus 3: RISM C
3745-3746, Marx 111-16 en 22; Opus 4: RISM C 3778-3779, Marx IV-18 en
22.

18. Walsh' uitgave van Opus 1: RISM C 3672, Marx 1-13.
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De muzikaal-theologische wereld van
Johann Sebastian Bach
A.A. Clement

Inleiding

De periode rond 1700 in West-Europa vanuit muziekhistorisch per-
spectief beschouwend zou men - met het gedenkjaar 1985 in het
achterhoofd - in een eerste reactie drie namen kunnen noemen: Johann
Sebastian Bach (1685-1750), Georg Friedrich Handel (1685-1759) en
Domenico Scarlatti (1685-1757). Hun gemeenschappelijk geboortejaar
is er debet aan dat zij in vroeger tijd niet zelden in een adem werden
genoemd als de vertegenwoordigers van een traditie, die men in later
tijd als 'Barok' ging aanduiden.l) Zonder evenwel aan beide anderen
onrecht to doen is tegenwoordig de mening algemeen aanvaard dat
Bach niet alleen hen, maar wellicht alle andere componisten uit de
westerse geschiedenis in muzikale genialiteit en veelzijdigheid over-
vleugelt.

Wanneer men bij de naam Bach uitsluitend aan muziek denkt, zal de
titel van deze bijdrage, waarin de theologische benadering een accent
krijgt, enigszins bevreemden. Drie opmerkingen van Bach zelf mogen
deze benadering rechtvaardigen. De eerste vinden we in zijn verzoek
om ontslag als organist to Miihlhausen uit 1708. Bach maakt duidelijk,
dat hij geen mogelijkheid ziet om zijn 'Endzweck' to verwezenlijken,
nl. de uitvoering van "eine regulirte kirchen music zu Gottes Ehren".2)
De twee andere aanwijzingen - uit de tijd na 1730 - vinden we beide
in een bijbelcommentaar van Abraham Calov uit Bachs bezit, dat nog
nader ter sprake zal komen. Bij I Kronieken 25 (waarin David instru-
mentalisten en zangers naar hun ambten verdeelt) tekent Bach aan:
"NB. Dieses Capitel ist das wahre Fundament aller gottgefalliger Kir-
chen Music." Vervolgens lezen we bij I Kronieken 28 (waarin David
zijn zoon Salomo wijst op de ordening van de kerkelijke ambten):
"NB. Ein herrlicher BeweiJ, daf neben anderen Anstalten des Gottes-
dienstes, besonders auch die Musica von Gottes Geist durch David mit
angeordnet worden.i3) Bach ziet hier het fundament van de kerkmuziek
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door God zelf gelegd. De formuleringen 'das wahre Fundament' en
'herrlicher Beweis' laten Bachs vreugde over de bijbelse grondlegging
van het kerkmuzikale ambt naar voren komen.

Gedurende de laatste decennia is de theologische belangstelling voor
Bach sterk gegroeid. D-1 zogenaamde Bachforschung is geen louter
muziekwetenschappelijke aangelegenheid meer, maar gaat in toene-
mende mate een interdisciplinair karakter dragen.4 De contouren van
Bachs groot theologisch inzicht, uitmondend in zijn muzikale exegese,
worden duidelijk. Indien men zijn kunst ten volle wil begrijpen, is
kennis van Bachs theologische achtergrond en muzikale werkwijze een
vereiste.-') Anderzijds kan uit de composities worden afgeleid, welke
tradities op hem van invloed zijn geweest. In 1985 schrijft Walter
Blankenburg:

Bach steht an einer Zeitenwende! Dariiber besteht kein Zweifel, darin
stimmen heute alle Forscher iiberein. Aber wie steht er an ihr (...]?6)

De theologische en geesteshistorische stromingen waarmee men Bach in
verband heeft gebracht zijn voornamelijk de lutherse orthodoxie, het
pietisme, de mystiek en de Aufklarung. Teneinde een licht to werpen
op Bachs muzikaal-theologische wereld zal in deze bijdrage eerst een
beeld worden gegeven van zijn theologische vorming en ontwikkeling.
Vervolgens zullen de belangrijkste wezenskenmerken van zijn muzi-
kale taal aan de orde komen. Tenslotte zal worden geschetst hoe theo-
logie en muziek elkaar bi j Bach ontmoeten.

Theologische vorming en achtergrond

In het onderzoek naar Bachs verhouding tot de geestesrichtingen uit
zijn tijd kan slechts in geringe mate worden teruggegrepen op uitspra-
ken van de componist.') Teneinde inzicht in de theologische context to
krijgen blijkt het echter lonend om - naast zijn muziek - biografische
gegevens over Bachs vorming alsmede zijn theologische bibliotheek to
bestuderen.8)

Biografische gegevens
De vroege ontwikkeling van Bach is sterk door school en kerkmuziek
bepaald. Vermoedelijk nog op school to Eisenach, met zekerheid echter
op het Lyceum to Ohrdruf werd Bach onderwezen uit het I. Special=
vnd sonderbahrer Bericht (Gotha 1642) van Andreas Reyher (1601-
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1673), eertijds rector van het gymnasium to Gotha.9) Dit leerboek bevat
in hoge mate catechismusonderricht, alsmede daarvan afgeleide vakken
als lezen, schrijven en zingen. Daarnaast gold, eveneens op aanwijzing
van Reyher, het plaatselijk gebruikte gezangboek als schoolboek. Het
gezangboek uit Bachs jeugd is het Neues vollstl ndiges Eisenachisches
Gesangbuch (Eisenach 1673).1o) Een bijzonder aspect van de bundel
wordt gevormd door twaalf paginagrote afbeeldingen van de hand van
de Eisenacher kunstenaar Johann David Herlicius (t 1693), die wel-
licht ook de schilder is van het bekende olieverfschilderij van Bachs
vader, Ambrosius Bach. Misschien nog op de Lateinschule van
Eisenach, maar in elk geval to Ohrdruf en in Luneburg, waar hij se-
dert Pasen 1700 de Michaelisschule bezocht, is Bach uit Leonhard
Nutters Compendium locorum theologicorum (Wittenberg 1610) onder-
wezen. Het is een dogmatiek in grote lijnen naar het model van Philipp
Melanchthons Loci communes. Puntsgewijs wordt de stof in vraag en
antwoord aangeboden en op 'catechetische' wijze (op onthouden ge-
richt) geformuleerd. De antwoorden zijn soms bijbelcitaten, soms ook
citaten uit geschriften van Luther en andere vertegenwoordigers van
de orthodoxie. Bach heeft het werk aan het eind van zijn schooltijd
waarschijnlijk uit het hoofd gekend.11)

Naast deze geschriften zijn de belangrijkste docenten en theologen uit
Bachs jeugd bekend. Enkele namen dienen hier to worden vermeld.
Nadat de cantor van het Lyceum in Ohrdruf door de rector en de
nieuwe superintendent Johann Abraham Kromayer, in 1697 was ont-
slagen,12) werd Elias Herda (1674-1728) als opvolger benoemd. Deze
had slechts drie jaar eerder zijn opleiding aan de Michaelisschule to
Luneburg afgesloten. Deze particuliere, aan de Michaeliskirche ver-
bonden school bezat weliswaar de structuur van een gymnasium, maar
onderscheidde zich toch door minstens drie professoraten, waarvan een
in de theologie. Herda had hier theologisch onderricht ontvangen van
de ver buiten Luneburg bekende Johannes Buno (1617-1697). Op ad-
vies van Herda vervolgde Johann Sebastian zijn opleiding aan ditzelfde
instituut. Bach ontving er theologisch onderwijs van Bunos leerling en
opvolger Martin Georg Hulsemann, die in 1688 to Wittenberg was ge-
promoveerd.

Bachs verdere levensloop brengt hem steeds opnieuw in contact met
theologen. In eerste instantie vloeien deze voort uit betrekkingen van
beroepsmatige aard en pastorale betrekkingen. Spoedig ontstonden
evenwel ook vriendschappelijke banden, zoals met de voorganger van
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de Marienkirche to Miihlhausen, de orthodoxe Georg Christian Eilmar.
In het conflict tussen Eilmar en de superintendent van Bachs 'eigen
kerk', Johann Adolf Frohne, steunt Bach de eerste.13)

Een bijzonder persoonlijke beslissing binnen de Lutherse kerk in de
eerste helft van de achttiende eeuw bestond in de keuze van de eigen
biechtvader. De enige documentatie hierover vinden we in de registers
van de avondmaalsgang." ) In Bachs tijd was het gebruikelijk, dat voor-
afgaand aan een dienst met avondmaal de gelegenheid werd geboden
om to biechten.5) Met betrekking tot de deelname aan het avondmaal
valt voor Bach een opmerkelijke regelmaat to constateren, zowel qua
tijdsintervallen alsook aangaande de binding met de betreffende
biechtvaders.16) Uit Bachs Leipziger tijd zijn vier biechtvaders van hem
bekend; de beslissing voor een van hen kwam steeds tot stand door
ambtwisseling of overlijden van zijn voorganger. Interessant is, dat
Bachs keuze daarbij niet altijd zonder meer op de meest gerenom-
meerde of in dienstjaren oudste der vijf Thomaspredikanten viel. De
vier biechtvaders van de componist waren achtereenvolgens: Christian
Weise sr. (1671-1736), Romanus Teller (1703-1750), Paul Pam (1701-
1741) en Christoph Wolle (1700-1761). Voor al deze geestelijken geldt
dat ze zich aan de orthodox -theologische denkwijze verplicht voelden.
Met name de drie eerstgenoemden behoorden tot een gematigd ortho-
doxe richting, waarin ruimte voor uitwisseling van andere standpunten
aanwezig bleef. Overigens waren de families Weise en Bach vriend-
schappelijk verbonden, terwijl Teller een bloedverwant was van
Abraham Kromayer. Te zamen met een oom van Teller was Bach in
1712 peetvader bij Johann Gottfried(t) Walther jr. (een zoon van Bachs
verre neef en goede vriend met dezelfde naam) to Weimar.") Meer filo-
sofisch georienteerd was Bachs laatste biechtvader, de buitengewoon
begaafde Christoph Wolle. Waarschijnlijk ontstonden goede betrekkin-
gen tussen hem en Bach. Hij zegende in 1749 het huwelijk in van
Bachdochter Elisabeth Juliana Friderica en Bachleerling Joh. Christoph
Altnickol.'8) Dat Wolle kort voor Bachs dood het laatste Avondmaal bij
de componist thuis uitreikte, doet vermoeden dat hij de zieke in zijn
laatste dagen heeft begeleid.19)

Theologische bibliotheek
De gedegen theologische vorming op school en zijn verdere levensloop
in acht nemend zal het geen verbazing wekken, dat Bach tot de theolo-
gisch ontwikkelden van zijn tijd behoorde. Dit blijkt niet alleen uit de
analyse van zijn muziek, maar ook een blik in zijn theologische biblio-
theek leidt tot deze conclusie.
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Menig predikant uit Bachs tijd zou trots zijn geweest, een dergelijke
verzameling op het gebied van bijbelse, theologische en homiletische
werken to bezitten. De 52 titels die we kennen representeren minstens
81, waarschijnlijk evenwel ca. 112 of meer banden. In werkelijkheid
was Bachs theologische boekenverzameling nog groter: boeken die in
dagelijks gebruik waren en vermoedelijk snel onder de erven werden
verdeeld (o.a. bijbels, gezangboeken, Luthers catechismus) werden niet
in de Specificatio van Bachs nalatenschap opgenomen. Om de lezer een
overzicht niet to onthouden geef ik hier de 52 titels verkort weer:20)

folio
[1] Calov, Schrifften, 3 Bde. [27] Rambach, Rath Gottes
[2] Luther, Schrifften, 7 Bde. [28] Luther, Hauf3postille
[3] Luther, Opera, 8 Bde. [29] Frober, Psalm
[4] Luther, Tischreden [30] Unterschiedene Predigten
[5] Chemnitz, Examen. Conc. Trid. [31] Adami, gold. Augapfel
[6] Luther, Comment fiber Psalm [32] Meyfart, Erinnerung
[7] Luther, Hau j3postille [33] Heunisch, Offenbahrung
[8] H. Muller, Schlu f3-Kette [34] Jauckler, Richtschnur
[9] Tauler, Predigten
[10] Scheibler, Gold-Grube
[11] Bunting, Reise Buch
[12] Olearius, Haupt=Schliissel, 3 Bde.
[13] Josephus, Geschichte der Juden

quarto
[14] Pfeiffer, Apost. Christ. Schul.
[15] Pfeiffer, Evang. Schatzkammer
[16] Pfeiffer, Ehe Schule
[17] Pfeiffer, Evang. Augapfel
[18] Pfeiffer, Kem u. Safft d.H.S
[19] H. Muller, Schaden Josephs
[20] H. Muller, Schlu f3-Kette
[21] J. Muller, Atheismus
[22] J. Muller, Judaismus
[23] Stenger, Postille
[24] Stenger, Grundveste d Aug. Conf.
[25] Geyer, Zeit u. Ewigkeit
[26] Rambach, Betrachtung

octavo
[35] Francke, Hau f3postilla
[36] Pfeiffer, Evang. Chr. Schule
[37] Pfeiffer, Anti Calvin.
[38] Pfeiffer, Christenthum
[39] Pfeiffer, Anti-Melancholicus
[40] Rambach, 77iranen Jesu
[41] H. Muffler, Liebes Flamme
[42] H. Miller, Erquickstunden
[43] H. Miller, Rath Gottes
[44] J. Muller, Luther. Defensus
[45] Gerhard, Schola Pietatis, 5 Bde.
[46] Neumeister, Tisch d. Herm
[47] Neumeister, Lehre v. H. Taufe
[48] Spener, Wieder Pabstthum
[49] Hunnius, Rein. d. Glaubens Lehre
[50] Kling, Warn. Abfall v.d. Luth. Rel.
[51] Arndt, Wahres Christenthum
[52] Wagner, Leip. Gesangbuch, 8 Bde.
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Luther is eenduidig de voornaamste auteur uit Bachs bibliotheek:
Calovs commentaar meegerekend is zijn werk met 21 folianten ver-
tegenwoordigd. (Vgl. bovendien de nrs. 28 en 44.) Enkele werken uit
Bachs theologische bibliotheek zijn van bijzondere interesse.

In de eerste plaats most het werk worden genoemd, dat ook bovenaan
de specificatie staat: J.N.J./ Die Heilige Bibel/ nach S. Herrn D.
MARTINI LUTHERI [...] (Wittenberg 1681-92). Het is een bijbelcom-
mentaar van de Wittenberger theoloog Calov(ius), stoelend op de ge-
schriften van Luther, zoals de ondertitel vermeld. Van dit commentaar
is Bachs eigen exemplaar in Amerika herontdekt.21) Het gaat om zes
delen, in drie banden gebonden. Omdat Bach hierin aantekeningen,
onderstrepingen etc. heeft aangebracht (zie pp. 1 en 17) is de zgn.
'Calov-bijbel' van groot belang voor de Bachforschung. De grondig-
heid van Bachs Luther-studie kan aan de hand van deze bron worden
bewezen: in zijn behandeling van Gen. 3 (over de zondeval) geeft
Calov uitvoerige Luther-citaten, vooral m.b.t. Gen. 3:7, een sleutelvers
voor de leer van de erfzonde. Calov kort Luthers commentaar een zin
in; Bach noteert de ontbrekende woorden zorgvuldig in de marge.' )
Voorts blijkt uit Bachs aantekeningen ook zijn interesse voor getal-
len.') Naast Luther zijn de orthodoxe theoloog August Pfeiffer en de
Rostocker hoogleraar Heinrich Miller het sterkst in Bachs theologische
bibliotheek vertegenwoordigd. Heinrich Mullers betekenis zal later ter
sprake komen, evenals geschriften van Johannes Miiller en Caspar
Heunisch. Op deze plaats dient aan enkele andere auteurs een kort
woord to worden gewijd.

Chemnitz' Examen Concilii Tridentini geldt als het klassieke lutherse
antwoord op het concilie van Trente: het is een groot dogmatisch werk
en een belangrijke uiteenzetting van de lutherse theologie. Het behoort
tot de bronnen waarop Hutter zich meermalen beroept en waaraan ook
Calov refereert. Olearius' tractaat is net als dat van Calov een volledig
bijbelcommentaar met verwijzing naar uitleggingen door Luther: beide
werken vullen elkaar aan. Daarnaast is (vroeg-)pietistische literatuur in
Bachs bibliotheek vooral vertegenwoordigd door Johann Arndts klas-
sieke 'Andachtsbuch' (nr. 51), dat in de 17de en 18de eeuw steeds weer
werd herdrukt,") en de geschriften van Johann Gerhard en Philipp
Jacob Spener. In de geschriften van Dannhauer en Rambach vinden we
invloed van pietisme en Verlichting; middeleeuwse mystiek treffen we
aan bi j Tauler.
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Muzikale taal

De muziekwetenschap heeft de muzikaal-retorische figurenleer als een
wezenskenmerk van Bachs muziek getraceerd.2' Net als van zijn theo-
logische vorming moeten de wortels van Bachs kennis der rhetorica in
zijn schooltijd worden gezocht. Reeds op de Lateinschule to Ohrdruf,
waar hij vooral in Latijn en lutherse orthodoxie werd onderwezen,
leerde hij retoriek. Zijn inzicht hierin werd to Luneburg aansluitend
verdiept: de rector van deze school doceerde dit vak twee maal per
week, waarbij o.a. werk van Cicero ter sprake kwam. In later ti jd
voerde Bach gesprekken met J.A. Birnbaum, docent rhetorica aan de
universiteit van Leipzig. Deze schreef:

Die Theile and Vortheile, welche die Ausarbeitung eines musikali-
schen Snicks mit der Rednerkunst gemein hat, kennet er [Bach] so
vollkommen, daB man ihn nicht nur mit einem ers3ttigenden Vergnii-
gen horet, wenn er seine griindlichen Unterredungen auf die Aenlich-
keit and Uebereinstimmung beyder lenket; sondern man bewundert
auch die geschickte Anwendung derselben, in seinen Arbeiten. Seine
Einsicht in die Dichtkunst ist so gut, als man sie nur von einem gro-
Ben Componisten verlangen kann.26)

De verbanden tussen de ars oratoria en de ars musica vindt men reeds
in de oudheid aangegeven. Met de in 1416 to St. Gallen herontdekte
Institionis oratoriae libri XII van Quintilianus werden de overeenkom-
sten tussen muziek en retoriek opnieuw belicht. Stelde Quintilianus in
dit geschrift - dat grote waardering vond onder geleerden als Luther
en Erasmus en niet minder dan tachtig herdrukken in de 16de eeuw
beleefde - de uitdrukkingskracht van de muziek ten voorbeeld aan de
redenaar, in de muziek uit de 15de en 16de eeuw werden geleidelijk
meer en meer elementen aan de retoriek ontleend. Zo werden versie-
ringen tot muzikale figuren herleid en ten bate van een betere tekst-
uitdrukking aangewend. Bewijzen voor het gebruik van zulke figuren
vinden we al bij de vroegste componisten uit de Lage Landen,
Johannes Ciconia (ca. 1370-1411) en Guillaume Dufay (ca. 1400-1474).
De vroegste muziektheoretische verhandeling over de figurenleer is
Joachim Burmeisters Musica poetica (1599, 31606). Het begrip musica
poetica wordt voor het eerst uiteengezet in het tractaat Musica van
Nicolaus Listenius, magister artium to Wittenberg. Het verscheen in
1537 als leerboek, bestemd voor muziekonderwijs aan de Duitse
Latijnse School. De invloed van de lutherse theologie, die muziek als
donum Dei beschouwd en naast de theologie stelt om het evangelie to
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verkondigen (een gedachte die Luther zelf debiteerde), is bij Listenius
onmiskenbaar aanwezig. Deze gedachte betekende voor de musica een
verschuiving van het quadrivium in de richting van het trivium: de
musica poetica leerde dat men muziek ter uitleg van de bijbel kon ge-
bruiken (explicatio textus). Daarmee werd de musica poetica een ken-
merk van de reformatorische kerkmuziek.

De geschriften van Listenius en Burmeister vormden de basis voor een
groot aantal muziekleren uit later tijd, waarin het aantal figuren zich
langzamerhand uitbreidde. Twee van deze verhandelingen schreef
Bachs verre neef en goede vriend Johann Gottfried Walther (1684-
1748). Bach heeft het bestand van de ca. 100 in zijn tijd bekende
figuren verbreed en met eigen figuren aangevuld. In zijn muziek heeft
de toepassing van retorische principes in dienst van muzikale herme-
neutiek een onnavolgbaar hoogtepunt gevonden.

Een tweede wezenskenmerk van Bachs muziek bestaat in een verre-
gaand gebruik van muzikale symbolen. Dit fenomeen kent een kerk-
historische parallel: in de lutherse stichtelijke literatuur had het denken
in symbolen namelijk sinds het midden van de 17de eeuw sterk aan
betekenis gewonnen.7) Zoals bij de retoriek bouwt Bach ook in toepas-
sing van symboliek voort op een historische traditie, die enkele eeuwen
vroeger vooral door de Nederlanders werd vertegenwoordigd.28)

Onder de verschillende vormen van symboliek die men in Bachs wer-
ken onderscheidt is de getallensymboliek tegenwoordig het meest om-
streden. Dat Bach zgn. 'heilige' getallen uit de bijbel in zijn composi-
ties heeft aangebracht wordt algemeen aangenomen. Anders ligt het
evenwel met de gematria. Dit begrip dateert uit ca. 200 na Christus en
betekent dat men aan letters uit het alfabet getalswaarden kan toeken-
nen, een methode die haar oorsprong vindt in de joodse kabbala.
Vooral publikaties met verregaande speculaties hebben weerstand in de
wetenschap opgeroepen.') Toch moet worden bedacht dat de gematria
ook bekend was aan componisten uit vroeger tijd, zoals Guillaume de
Machault (ca. 1300-1377), Johannes Tinctoris (ca. 1435-1511?), Jacob
Obrecht (ca. 1450-1505) en niemand minder dan - de door Luther zeer
gewaardeerde - Josquin des Prez (ca. 1440-1521). In Bachs ti jd ver-
schenen talrijke theologische geschriften waarin bijbelse getallen ter
sprake kwamen; daarnaast hielden mensen uit zijn naaste omgeving
zich met getallen bezig. Zo verscheen juist in het jaar 1700 een reeks
composities van Bachs voorganger als cantor-organist to Leipzig, de
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veelzijdig begaafde Johann Kuhnau. In het voorwoord van deze
Biblische Historien (Leipzig 1700) bevindt zich een raadsel, dat van de
gematria gebruik maakt.30)

Zoals vastgesteld blijkt Bachs interesse voor het getal uit aante-
keningen die hij in zijn bijbelcommentaar van Calov maakte. (zie p. 6)
Daarnaast dienen in dit verband twee andere werken uit Bachs theolo-
gische bibliotheek to worden genoemd, die in de periode rondom de
eeuwwende verschenen:

[33] Caspar Heunisch, Haupt=Schliissel Oer die hohe Offenbarung S.
Joannis/Welcher durch Erklarung aller and jeder Zahlen [...]

(Schleusingen 1684). Dit is een verklaring van alle getallen uit de
Openbaring waarbij echter de terminologie uit de gehele Schrift wordt
gebruikt. Vermoedelijk kende Bach dit boek reeds uit zijn jeugd to
Ohrdruf (tot begin 1700), waar het werk goed bekend was. De oude
superintendent (gest. 1696) van het lyceum aldaar (tevens de vader
van de nieuwe) bezat een aan hem door de schrijver opgedragen ex-
emplaar.

[22] Johannes Miller, JUDAISMUS oder Judenthum (Hamburg
1707): een onderzoek naar de leer van het jodendom onder specifiek
christelijk gezichtspunt. Deze verhandeling is van belang i.v.m. de
vraag, of een christen zich van kabbalistische principes mag bedienen.
De lutherse theoloog schrijft daarover: "Wann man die Cabbalam
brauchet nicht die Schrifft zu erkl3ren, sondern nur ingeniose zu al-
ludiren, solches auch nicht abgottisch and zauberisch, sondern dem
Christlichen Glauben ahnlich ist [...] kann es ohne Verletzung des Ge-
wissens wol geschehen." Aangenomen kan worden, dat Bach vanuit
deze gedachte van de gematria gebruik heeft gemaakt aid

Nu in alle beknoptheid Bachs theologische achtergrond en muzikale
taal enigszins zijn belicht is het interessant om na to gaan, hoe in zijn
werk de invloed van zijn vorming herkenbaar is, en hoe - in samen-
hang daarmee - de eigen opvattingen van de componist tot uiting
komen.

Muzikaal-theologische synthese

In Bachs kunst zijn technieken, stijlen en algemene verworvenheden
van zijn eigen en vroegere generaties samengevat en overtroffen. Dit is
niet alleen verklaarbaar vanuit zijn buitengewoon talent, het muzikaal
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milieu waarin hij opgroeide en andere factoren, maar ook vanuit zijn
instelling en werkwijze. Bach wist dat met studie veel kan worden be-
reikt: "Ich habe fleifig sein mussen; wer ebenso fleifig ist, der wird es
ebenso welt bringen konnen."32> Muzikaal inzicht verwerven betekende
voor hem vooral: bestuderen van het werk van goede componisten. In
zijn kennis daarvan, die terugreikte tot componisten als Girolamo
Frescobaldi (1583-1643) en Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca.
1525-1594), heeft hij zijn collegae hoogstwaarschijnlijk verre over-
troffen. Niet minder belangrijk is daarnaast zijn buitengewoon
grondige orientatie, verdieping en inleving in de teksten die hij ver-
klankte.33> Het proces van de inventio (volgens de leer der rhetorica het
eerste stadium in het proces waarin een rede tot stand kwam) beteken-
de voor Bach in hoge mate: intens bestuderen van liedteksten en raad-
plegen van theologische geschriften.

Zoals opgemerkt speelde het gezangboek een belangrijke rol in Bachs
schooltijd. De invloed daarvan op Bach is niet snel to overschatten.
Een groot deel van zijn muzikaal oeuvre heeft een binding met de
teksten en melodieen van lutherse kerkliederen. Naast een verzameling
vierstemmige koraalzettingen moet daarbij worden gedacht aan Bachs
orgelkoraalbewerkingen, alsmede aan de koralen uit zijn cantates,
motetten en passies.

In de jaren 1713-'16 ontstond het Orgel=Buchlein, een verzameling
orgelkoralen waarin Bach een duidelijke 'toonspraak' ontvouwt.34) Van
de 164 liederen waarover Bach oorspronkelijk een bewerking wilde
schrijven stamt ca. 70% uit de 16de eeuw en het grootste deel van de
overige uit de tijd voor 1650. Daaruit wordt de waarde zichtbaar, die
Bach als 28-jarige aan het traditionele liedgoed hechtte. Een ander
interessant aspect van deze verzameling orgelkoralen is dat Bach hier-
mee een eigen gezangboek lijkt to hebben samengesteld, waarvan de
inhoud niet rondom de zon- en feestdagen was geordend, maar volgens
de bredere categorieen die we in de praktische gezangbundels uit zijn
tijd aantreffen.35)

Daarmee is niet gezegd dat Bach zijn gehele leven vooral aan liederen
van v66r 1600 vasthield. Zo valt op dat hij in het eerste decennium na
zijn aanstelling to Leipzig (1723) niet minder dan 9 van de 12 lied-
teksten van Paul Gerhardt (1607-1676) verwerkte, die in het Leipziger
Gesangbuch van 1724 verschenen. Bach volgde de ontwikkelingen van
het kerkelijk lied en maakte in zijn rijpere jaren toenemend gebruik
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van nieuwere liederen. Reeds in het zgn. Weihnachts-Oratorium (voor
het eerst uitgevoerd in 1734/'35) overweegt de hymnodie uit de 17de
eeuw.36)

Een direct bewijs van Bachs interesse voor het geestelijk lied van zijn
tijd vinden we in het Musicalisches Gesang=Such, Darinnen 954 geist-
reiche, sowohl alte als neue Lieder and Arien [...] (Leipzig 1736), uit-
gegeven door Georg Christian Schemelli, waaraan Bach zelf als musi-
caal adviseur medewerking verleende. In het voorwoord wordt mede-
gedeeld dat de melodieen door "Sr. Hochedl. Herrn Johann Sebastian
Bach, Hochfurstl. Sf ch,6. Capellmeister and Directore Chor. Musici in
Leipzig, theils ganz neu componiret, theils auch von Ihm im Gene-
ral=Baf3 verbessert" zijn. Uit nader onderzoek is gebleken dat Bach
69 melodieen in dit gezangboek van een becijferde bas heeft voorzien.
Daarvan stammen er twee uit de l6de eeuw, 22 uit de (late) 17de eeuw
en niet minder dan 45 uit de l8de eeuw. Voor 22 van hen- is Schemellis
gezangboek de vroegste bron. Een ervan wordt expliciet aan 'S. Bach
D.M. Lips.' toegeschreven, maar naar alle waarschijnlijkheid is een
aantal andere ook door hem gecomponeerd.

Aan to nemen is, dat ook de afbeeldingen uit het Eisenacher Gesang-
buch van invloed op Bachs denken zijn geweest. Zo bevindt zich
tegenover de titelpagina een voorstelling van II Kronieken 5:12-14.
Salomo knielt aan het offeraltaar, vergezeld door zangers en instru-
mentalisten.3'n Deze oudtestamentische voorstelling staat niet alleen in
verband met Bachs genoemde aantekening in zijn Calovbijbel (op de
overgang vam II Kron. 5 naar 6), maar ook met de cantate Hocher-
wunschtes Freudenfest (BWV 194). Aan deze Kirch- and Orgelweihkan-
tate - gecomponeerd en uitgevoerd n.a.v. de ingebruikname van het
nieuwe orgel tijdens de kerkdienst van 2 november 1723 to Stormthal
(bij Leipzig) - ligt Salomo's tempelwijdingsgebed (II Kron. 6) ten
grondslag.3')

Een voorbeeld dat de invloed van het catechismus-onderwijs uit zijn
jeugd weerspiegelt is de publikatie van Bachs Dritter Theil der Clavier
Obung bestehend in verschiedenen Vorspielen fiber die Catechismus- and
andere Gesaenge, vor die Orgel [...] in 1739. In Bachs tijd en omgeving
telde Luthers catechismus zes hoofstukken: Geboden, Geloof, Onze
Vader, Doop, Biecht en Avondmaal. Bach verklankt in deze verzame-
ling orgelwerken zes catechismus-gezangen (6 x 2 koraalbewerkingen,
steeds een grotere en een kleinere). In het Bericht van Reyher waaruit
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Bach op school werd onderwezen, bevond zich een plan volgens welk
de kinderen de catechismus dienden to leren. Aangepast aan de
schoolweek zijn daarbij koralen voorgeschreven, die 's ochtends en
's avonds moesten worden gezongen. Opmerkelijk is dat de gezangen
voor de zes ochtenden corresponderen met catechismus-gezangen, die
Bach in Klavierubung III heeft opgenomen.40) Een duidelijke tekstrela-
tie treedt aan het licht in de grote koraalbewerking Dies sind die
heilgen zehen Geboth (BWV 678) met de Canto fermo in Canone. Wan-
neer Bach de koraalmelodie in canon laat klinken verwijst hij daarmee
naar de ten grondslag liggende tekst (canon=wet, richtsnoer) (zie
afbeelding 1: BWV 678).
De andere categorie kerkliederen in deze publikatie wordt gevormd
door misgezangen uit de lutherse liturgie (het Duitstalige Kyrie en
Gloria). Bachs uitgave verscheen juist in een jaar waarin de stad Leip-
zig drie Reformatiefeesten vierde.41>

Ofschoon het pietisme uit Bachs tijd in het algemeen een onverschil-
lige houding t.o.v. muziek aan de dag legde, vinden we in zijn werk
naast orthodoxe karakteristieken soms invloed van het pietisme terug.
Een bekende compositie die in dit verband kan worden genoemd is de
Matthdus -Passion (BWV 244). Een belangrijk deel van de dichting
(door Ch.F. Henrici) gaat nl. terug op een aantal passiepreken van
Heinrich Muller'42) dat zich als aanhangsel in diens Evangelisches Prae-
servativ wider den Schaden Josephs (Frankfurt/Rostock 1681) bevindt
(nr. 19 uit Bachs theologische bibliotheek).

Uit Bachs werken kan niet alleen de invloed van bepaalde stromingen
op hem worden afgeleid; het zijn tegelijkertijd documenten van zijn
eigen geloof en uitleg. Een enkele keer treden de intenties van de
componist vrij snel aan het licht. Wie met zijn kunst vertrouwd is weet
echter, dat Bachs muzikaal-hermeneutische bedoelingen in het alge-
meen slechts door diepgaand wetenschappelijk onderzoek kunnen wor-
den blootgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor Bachs koraalgebonden
orgelwerken: anders dan bij bijv. cantates en passies is de aan deze in-
strumentale werken ten grondslag liggende tekst immers niet in de ma-
nuscripten genoteerd.43>

Bachs geloof en zijn theologische positie komen in de eerste plaats tot
uitdrukking in de teksten die hij koos om to verklanken. Wat zegt de
componist zelf over zijn muziek? Uit een vergelijking van titelpagina's
blijkt dat docere en movere - twee begrippen waaraan de leer der
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retorica grote waarde hechtte - voor Bach belangrijke doelstellingen
waren.4°) Van fundamenteel belang voor een goed begrip van zijn kunst
is echter vooral dat men zich Bachs adagium Soli Deo Gloria voor ogen
houdt, dat - uitgesproken of onuitgesproken - onder al zijn werken
staat.4

In tekstgebonden werken kan de componist de essentie van de tekst
muzikaal verduidelijken en verdiepen. Bach grijpt deze mogelijkheid
ten volle aan, bijv. in zijn passies. Dit zijn literair complexe bouwwer-
ken. Historisch wortelen zij in de traditie, het passie-evangelie met
verdeelde rollen in de liturgie van de week van Goede Vrijdag to zin-
gen. Later treden liedstrofen tot deze grondvorm toe en sinds het mid-
den van de 17de eeuw vrije dichtingen. Vooral deze laatste categorie
biedt de componist de gelegenheid, het evangelie als een preek uit to
leggen. Bach hield zich - ook in zijn cantates - diepgaand met de tekst
van de vrije dichting bezig. In de Johannes- Passion (BWV 245) ver-
werkte Bach zeven delen uit een passiedichting van B.H. Brockes
(1680-1747) uit Hamburg.") Voorts kan worden aangenomen dat Bach
zijn tekstdichter van de Matthdus -Passion op Miillers geschriften ge-
wezen heeft.

Enkele plaatsen uit dit laatste werk mogen dienen, om iets van Bachs
toonspraak ten bate van tekstuitleg duidelijk to maken. Een eenvoudig
voorbeeld vinden we in de aria 'Blute nur, du liebes Herz'. Terwijl in
de tekst de 'Schlange' ter sprake komt wordt deze in de muziek door
circelende (kronkelende) figuren uitgebeeld (zie afbeelding 2: M.-P. 8,
m. 43-44).

Wellicht minder eenvoudig waarneembaar is Bachs bedoeling in het
koor 'Herr, bin ichs'. Nadat Christus tot de discipelen heeft gezegd dat
een van hen Hem zal verraden, zingt de evangelist - gevolgd door het
koor - "Und sie warden sehr betrubt and huben an, ein jeglicher unter
ihnen, and sagten zu ihm" (zie afbeelding 3: M.-P. 9e).

Aangezien er twaalf discipelen waren zou men verwachten dat Christus
twaalf maal wordt aangesproken; de aanroep 'Herr' komt echter slechts
elf maal voor. In elke stem klinkt de aanroep drie maal behalve in de
bas, waar deze slechts twee keer verschijnt. In de Matthaus-Passion
wordt de rol van Judas door de bas vervuld. De verrader zwijgt.
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Moeilijk to ontdekken is de aanwijzing op de plaats, waar de gebeur-
tenissen na het sterven van Christus worden beschreven. Het beven
van de aarde krijgt gestalte door tweeendertigsten in de bas die elkaar
chromatisch volgen, waardoor een schokkende harmonie (pathopoia)
ontstaat. Bach lijkt echter bovendien een meer esoterische verwijzing
to hebben aangebracht. Op grond van de inzetten van de zangstem
kunnen de 190 continuo-tonen namelijk worden onderverdeeld in 18,
68 en 104 dan wel 18, 104 en 68 noten. In de psalmen 18, 68 en 104 is
eveneens van het beven der aarde sprake.47) (Zie afbeelding 4: M.-P.
63a.)

Ook in de vorm van Bachs werken kan een bepaalde symboliek liggen,
bijv. in de gekozen maatsoort. Zo is het Been toeval dat in de Messe in
h-Moll het 'Gloria in excelsis' en 'Et in terra pax' resp. in 3/8-maat en
C-maat zijn genoteerd: met de drie- en vierdelige maatsoort worden
hemelse en aardse wereld gesymboliseerd.4$) Daarnaast benut Bach de
'pastorale' 12/8-maat - onder invloed van de voorstelling van Christus
als Goede Herder - om het naderbijkomen van het beloofde heil dui-
delijk to maken.49> Reeds in het openingskoor van de Matthl us-Passion
verwijst Bach naar de kruisiging (Soprano in ripieno: 'O Lamm Gottes,
unschuldig'). Daarmee geeft hij aan dat dit het centrale gebeuren van
de passiegeschiedenis is. Het koor staat in 12/8-maat: het kruis brengt
heil (theologia crucis). De tekst 'Kommt, ihr Tochter, helft mir
klagen!' verduidelijkt de eschatologische betrekking (vgl. Matth. 25).50)
Uit recentelijk onderzoek mijnerzijds is duidelijk geworden dat Bach
ook de 24/16-maat met een bijzondere bedoeling heeft gebruikt, nl.
daar, waar het vredig sterven in het middelpunt staat.51

Deze en andere middelen ter tekstuitleg, die op deze plaats slechts zeer
in het kort kunnen worden aangestipt, gebruikt Bach ook in zijn
andere vocale werken, zoals de talrijke cantates. Een der tekstdichters
waarvan Bach niet alleen werk verklankte, maar waarmee hij ook
vriendschappelijke contacten onderhield,52> was de orthodoxe Erdmann
Neumeister (1671-1756), hoofdpredikant van de St. Jacobi to
Hamburg. Hij is de schepper van de voor Bachs tijd nieuwe, moderne
cantatevorm. In de cantate-dichting van het oudere type voerde hij het
vrij gedichte recitatief en de da capo-aria in. De eerste jaargang met
cantates van deze nieuwe vorm is een 'eeuwwende-publikatie': in 1704
gebundeld gepubliceerd was de eerste oplage namelijk in 1700 to
Weilenfels verschenen. Het was Erdmanns doel,
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das vornehmste dessen, was in der Predigt abgehandelt worden, zu
meiner Privat-Andacht in eine gebundene Rede zu setzen [...]
(Geistliche Cantaten statt einer Kirchen =Musik s.1. [Weif3enfels] 1704,
Vorrede).

Zo zijn Bachs kerkcantates op to vatten: het zijn korte preken, waarin
de tekst nader door de muziek wordt uitgelegd.

Hiermee wordt tegelijkertijd duidelijk, dat de tekst inzicht in de vorm
van een bepaalde compositie kan geven. Dit geldt ook voor instrumen-
tale werken waaraan een tekst ten grondslag ligt. Als voorbeeld noem
ik Bachs koraalpartita O Jesu, du edle Gabe (BWV 768) voor orgel. Tot
voor kort was dit werk onder een andere naam bekend dan Bach be-
doeld heeft.-") De tekst die in werkelijkheid aan de compositie ten
grondslag ligt is een avondmaalslied van tien strofen. Bach heeft elk
vers op zodanige wijze verklankt dat de structuur van het lied terug-
keert in het bouwplan van zijn variatiereeks. Bovendien krijgt de tekst
van de afzonderlijke strofen steeds op bijzonder fraaie wijze gestalte
in de desbetreffende variatie. Zo luidt de tekst van strofe 10:

Drauf werd ich, wie mir bereitet,
von den Engelein begleitet,
gehen in dem weissen Kleide,
durch dein Blut zu deiner Freude,
dein Blut mich von Sfinden waschet,
and der Hollen=Gluth ausloschet.

In de muziek (Var. 10) wordt de in het wit geklede mens door middel
van 'Augenmusik' uitgebeeld door de geheel in open, 'witte' noten
geschreven Cantus firmus (een zeldzaamheid bij Bach), terwijl de
zwevende engelen in de begeleidende (!) stemmen gestalte krijgen door
circulatio-figuren in de middenstemmen en dactylus-motiviek (voor
Bach 'engelenritme') in het pedaal: (zie afbeelding 5: BWV 768, Var.
10). In Bachs laatste variatiereeks voor orgel, de 'Kanonische
Veranderungen fiber Vom Himmel hoch, da komm ich her' (BWV
769/769a) - ruim 30 jaar later dan BWV 768 gecomponeerd en ge-
publiceerd in 1747 -, worden hoogst ingewikkelde canonische tech-
nieken en tekstuitleg op onnavolgbare wijze met elkaar verenigd.') In
dit late werk grijpt Bach opnieuw terug op een lied van Luther. Ge-
heel volgens de wens van de reformator, die veel belang aan het ver-
band tussen tekst en muziek hechtte, brengt Bach deze relatie op sub-

51



tiele wijze tot uitdrukking, zoals bijvoorbeeld bij strofe 13. Het is een
vers met een mystieke inslag: topos is de unio cum Christo. De tekst
luidt:

Ach! mein herzliebstes Jesulein,
mach dir ein rein sanft bettelein,
zu.ruhn in meines herzens schrein,
dal ich simmer vergesse dein.

Christus wordt gebeden, in het hart van de mens to willen wonen.
Bach geeft deze idee gestalte door de eerste C.f.-frase meermaals recto
en inverso verkleind - daartoe mede geinspireerd door de verklein-
woorden in de tekst - to laten optreden. De motieven die hierdoor ont-
staan zijn als 'wikkelfiguren' to beschouwen die de metafoor uit de
tekst - het menselijk hart als 'Bettelein', waarin Jezus een plaats
vindt - in de muziek laten doorklinken. We treffen deze mystieke ge-
dachte ook elders in Bachs werk aan, o.a. in de Matthdus-Passion: men
denke aan de aria 'Mach dich, mein Herze, rein'.

Slotopmerkingen

In antwoord op de door hemzelf gestelde vraag "ist er [Bach] entschei-
dend geprdgt von der lutherischen Orthodoxie oder auch vom Pietismus
and von der Aufklarung?" merkt Walter Blankenburg terecht op, dat
een absoluut antwoord niet kan worden gegeven, omdat tussen
cultuur- en geesteshistorische stromingen in het algemeen geen abrupte
scheidingslijnen, maar vloeiende overgangen bestaan.> Toch kan er
geen twijfel over bestaan dat Bachs geestelijke wortels in de lutherse
orthodoxie liggen. Dat blijkt niet alleen uit analyse van zijn muziek:)
ook de theologische vorming in zijn jeugd, een blik in zijn theo-
logische bibliotheek en de persoonlijke contacten met theologen uit
zijn tijd (waarbij vooral de keuze van zijn biechtvaders in herinnering
moet worden geroepen) geven aanleiding tot deze zienswijze.

Tegelijkertijd mogen we vaststellen dat Bach geen engdenkend-ortho-
doxe houding aannam. De pietisten uit Bachs tijd wezen instrumentale
muziek tijdens de kerkdienst van de hand. Bach dacht daar anders
over en vond zijn eigen opvatting theologisch bekrachtigd in de ge-
noemde passages uit Calovs bijbelcommentaar. Bovendien onderstreept
Bach vers 1 uit I Kronieken 25 en de daarin tussen haakjes toegvoegde
verklaring:57)
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VNd David samt den Feld=
Hauptleuten sondert ab zu
Aemptern unter den Kindern Assaph/
Heman and Jedithun die Propheten
(welche solten GOttes Wort in geistliche Lieder
and Psalmen fassen/ dieselbe im Tempel singen/
and zugleich darein mit Instrumenten spielen)
mit Harffen/ Psaltem and Cymbeln/
and sie warden gezehlet (und verordnet)
[hier eindigt de pagina]

Te zamen met de aantekeningen in de marge (zie p. 1) toont deze
onderstreping aan [hier cursief aangegeven], dat Bach zijn kunst als
verkondiging van Gods Woord beschouwde en zijn beroep, kerk-
musicus, als goddelijke verordening.m) Ofschoon hij stellig niet als
pietist kan worden aangemerkt, pleit een aantal vroeg-pietistische ge-
schriften uit Bachs bezit voor zijn brede theologische interesse.') We
zagen ook dat het libretto van de Matthl us-Passion voor een belang-
rijk deel teruggaat op werk van de vroeg-pietistische Heinrich Muller.

Dat Bach oog had voor mystiek blijkt uit verscheidene composities en
het geschrift van Tauler uit zijn bibliotheek. Onzeker lijkt mij echter
of de mystiek bij Bach aan pietistische invloed mag worden toe-
geschreven.60) In Luthers werk treffen we eveneens mystiek aan; het
concept van de unio mystica vindt men ook bij de orthodoxe lutherse
dogmaticus Abraham Calov terug.

In het Oostblok heeft men Bach als vertegenwoordiger van de
Aufkllrung beschouwd, daarbij voornamelijk wijzend op de rationele
ordening in Bachs kunst enerzijds en de rationeel-wetenschappelijke
denkwijze der Verlichting anderzijds. Deze argumentatie is ongenuan-
ceerd en weinig steekhoudend. Hoe Bach over reducerend rationalisme
dacht, blijkt uit verscheidene cantates. In de aria 'Schweig, schweig
nur, taumelnde Vernunft!' uit de cantate Wo Gott der Herr nicht bei
uns halt (BWV 178,6) worden deze woorden zodanig beeldend ver-
klankt, dat hierin weinig anders dan een protest tegen het rationalisme
lijkt door to klinken.61> Soortgelijke voorbeelden vindt men in BWV 2,2
en 152,5. In biografisch opzicht is in dit verband to denken aan de
problemen tussen Bach en de rector to Leipzig, Johann August Ernesti,
een overtuigd aanhanger van de Aufklarung.62)
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De filosofische achtergrond van de orde, die kenmerkend is voor
Bachs kunst, moet echter in een andere richting worden gezocht. Een
publikatie van de eeuwwende 1700 die in deze bijdrage niet onvermeld
mag blijven is Friedrich Erhardt Niedts Musicalische Handleitung
(Hamburg 1700). Wanneer Bach hieruit de beroemde definitie van de
'GeneralbaB' overneemt, kan worden aangenomen dat hij zich deze
volledig eigen had geinaakt:

Der General Bass ist das vollkommste Fundament der Music wel-
cher mit beyden Handen gespielet wind dergestalt das [...] dieses eine
wohlklingende Harmonie gebe zur Ehre Gottes and zulassiger Er-
gotzung des Gemuths and Boll wie aller Music, also auch des General
Basses Finis and End Uhrsache anders nicht, als nur zu Gottes Ehre
and Recreation des Gemuths seyn. Wo dieses nicht in Acht genom-
men wird da ists keine eigentliche Music sondern ein Teuflisches
Geplerr and Geleyer "3)

Deze, aan middeleeuwse ideeen aanknopende formulering (o.a. in het
begrippenpaar Gloria dei en recreatio cordis) geeft het muziekbegrip
uit Bachs tijd weer: muziek berust op goddelijke ordening. Deze gelo-
vige vorm van rationalisme was een vast bestanddeel van de barokke,
in het bijzonder de lutherse muziektheorie, die slechts tot op zekere
hoogte een brug naar de Aufkldrung slaat: de wortels van dit muziek-
begrip reiken nl. tot in de middeleeuwen en de oudheid terug. De
belangrijkste exponenten van deze richting waren Andreas
Werckmeister en Johann Heinrich Buttstedt. De eerste publiceerde zijn
visie, waarin Bach zich stellig gevonden heeft, in enkele werken
rondom de eeuwwende. In zijn Cribum musicum (Quedlinburg and
Leipzig 1700) schrijft hij:

Wie nun die Musicalischen Intervalle nichts anderes als Zahlen and
Proportiones and Gott alles in Zahlen, MaO and Gewicht [Lib. sap.
11, 21], and alles in gate Ordnung gesetzt and gebracht hat, so mul3
ja ein Musicus, ja ein jeder Mensch, sich befleiligen and studieren,
wie er solcher herrlichen Ordnung nachfolget.)

In deze zin heeft de barokke muziektheorie onbekommerd natuurlijke
theologie bedreven. Van tegenstrijdigheid tussen natuurfilosofie en or-
thodox christelijk geloof was geen sprake, Salomo's Wijsheid (11:21) in
acht nemend: "Aber du hast alles geordnet mil maJ, Zahl and Gewicht"
(Luther-Bibel).") De architectonische ordeningspricipes in Bachs kunst
moeten vanuit deze opvatting worden begrepen.) Zij vormen een
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microkosmos die de goddelijke wereld weerspiegelt, waarin Bach ge-
loofde.b') Dit is de reden dat voor Bach geen principieel verschil be-
staat tussen kerkelijke en wereldlijke stijl: muziek berust op door de
schepping gegeven wetten. Wat de schepping eerbiedigt, verheugt te-
gelijkertijd de mens:

Das Gehor [d.i. de aangename ervaring bij het horen] ist nur gleich
als ein Ja, Herr, bewilliget and belustiget sich an dem, was durch ein
gut Fundament beschlossen and erbaut ist (Werckmeister).

Daarom staat het devies Soli Deo Gloria uitgeproken of onuitgesproken
onder al Bachs werken.
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Afkortingen

BJ Bach-Jahrbuch.

Dok Bach-Dokumente. Herausgegeben vom Bach-Archiv Leipzig.
Band I: Schriftstiicke von der Hand Johann Sebastian Bachs. Vorge-
legt and erlautert von W. Neumann and HA. Schulze
(Leipzig/Kassel 1963).
Band 11: Fremdschriftliche and gednuckte Dokumente zur Lebensge-
schichte Johann Sebastian Bachs 1685-1750. Vorgelegt and erlautert
von W. Neumann and HA. Schulze (Leipzig/Kassel 1969).
Band III: Dokumente zum Nachwirken Johann Sebastian Bachs
1750-1800. Vorgelegt and erlautert von H.-J. Schulze (Leipzig/Kassel
1972).

MuK Musik and Kirche.

Noten

1. Deze term als aanduiding voor de muziekhistorische stijlperiode van
ca. 1600-1750 is pas ca. 1920 ingeburgerd. Etymologisch is het woord
'barok' of to leiden van de term barocco of barocco, die oorspron-
kelijk de betekenis heeft van onregelmatig rond, zoals de vorm van
een parel en later in de ruimere zin van weelderig, overdadig, grillig
(dus met een negatieve klank) wordt gebruikt. Zie Friedrich Blume,
'Die Musik des Barock', in: Syntagma Musicologicum. Gesammelte
Reden and Aufsl tze, hrsg. von Martin Ruhnke (Barenreiter - Kassel
etc. 1963), pp. 67-123 en 889-890.

2. Dok I, Nr. 1, p. 19. Vgl. Christoph Trautmann, '"Calovii Schrifften.
3. Bande" aus Johann Sebastian Bachs Nachlal and ihre Bedeutung
fur das Bild des lutherischen Kantors Bach', in: MuK 39 (1969), pp.
145-160 en Robin A. Leaver, Bach and Scripture. Glosses from the
Calov Bible Commentary (St. Louis 1985).

3. Bij Calov zijn de betreffende hoofdstukken ten onrechte als 26 en 29
aangegeven. Vgl. Trautmann, op. cit., p. 151; Leaver, op. cit., pp. 93
en 95; Martin Petzoldt/Joachim Petri, Johann Sebastian Bach - Ehre
sei dir Gott gesungen (Gottingen 1988), pp. 44-45 en 86-87. Leaver en
Petzoldt geven de beide passages als facsimile weer; in hun beschrij-
ving van de eerste citeert Leaver "Dieses Capital [...] gottfalliger" en
Petzoldt "aller Gott gefalligen" (beide ten onrechte).
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4. In 1976 werd de Internationale Arbeitsgemeinschaft fir theologische
Bachforschung e.V. opgericht. In Duitstalige landen en Amerika zijn
inmiddels talrijke interdisciplinaire publikaties (oa. dissertaties) ver-
schenen.

5. Dit geldt niet alleen voor tekstgebonden werken. Te denken is bij-
voorbeeld aan de naar algemene aanname op de Triniteit betrekking
hebbende Fuga in Es-Dur (BWV 552.2), maar ook aan de ordering
in Bachs kunst, waarover later in deze bijdrage wordt gesproken. Vgl.
bijv. Ulrich Siegele, 'Bachs Ort in Orthodoxie and Aufklarung', in:
MuK 51 (1981), pp. 3-14, hier p. V.

6. Walter Blankenburg, 'Wandlungen and Probleme des Bachbildes', in:
MuK 55 (1985), pp. 274-84, hier p. 275.

7. Het klein aantal documenten van Bachs eigen hand dat ons is over-
geleverd biedt geen directe, eenduidige uitingen in de richting van
theologische of filosofische tijdgenoten dan wel vroegere autoriteiten.
Als interessante geschriften noem ik hier nochtans uit Dok I de nrs.
1, 19, 23, 42, 50, 92, 123, 148, 154, 169, 174; nit Dok III onder 'Nach-
trage and Berichtigungen zu Band I', de nrs. 92a en 183a. Voorts zij
gewezen op Trautmanns genoemde publikatie (zie noot 2) en Ulrich
Meyer, 'Johann Sebastian Bachs theologische Aulerungen', in: MuK
47 (1977), pp. 112-118.

8. Het moge duidelijk zijn dat op deze plaats niet meer dan een alge-
mene orientatie op beide gebieden kan worden gegeven. Voor bio-
grafische gegevens zij vooral verwezen naar drie geschriften van
Martin Petzoldt: 'Zwischen Orthodoxie, Pietismus and Aufklarung -
Uberlegungen zum theologiegeschichtlichen Kontext Johann Sebas-
tian Bachs', in: Johann Sebastian Bach and die Aufklarung, hrsg. von
Reinhard Szeskus [Bach-Studien 7] (Leipzig 1982), pp. 66-108; '"Ut
probus & doctus reddar". Zum Anteil der Theologie bei der Schul-
ausbildung Johann Sebastian Bachs in Eisenach, Ohrdruf and Lune-
burg', in: BJ 71 (1985), pp. 7-42 en 'Bibel, Gesangbuch, Katechismus.
Johann Sebastian Bachs theologische Welt', in: Cantate (Kassel 1985),
pp. 29-42; inzake Bachs theologische bibliotheek raadplege men
Robin A. Leaver, Bachs theologische Bibliothek [= Beitrlge zur theo-
logischen Bachforschung Bd. 1] (Neuhausen-Stuttgart 1983).
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9. I. Special= vnd sonderbahrer Bericht/ wie nachst Gottlicher verley-
hung/ die Knaben vnd Magdlein auff den Dorffschafften/ and in den
Stadten/ [...j vnterrichtet werden konnen vnd sollen - in herdruk ver-
schenen (Leipzig 1970) naar het origineel van de Gothaer Forschungs-
bibliothek (Phil 8° 1919/6/1). Voorts verschenen als herdruk in de
Sammlung selten gewordener padagogischer Schriften fruherer Zeiten,
nr. X, hrsg. von August Israel and Johannes Miiller (Zschopau 1883;
unveranderter fotomech. Nachdruck Leipzig 1973).

10. Tot voor kort waren twee exemplaren van dit gezangboek bekend;
een in het zgn. Bachhaus to Eisenach, het andere in de Herzog
August Bibliothek to Wolfenbuttel (Sign.: TI 450). Recentelijk kwam
in Stuttgart een derde exemplaar aan het licht.

11. Deze verhandeling was tot in de 19de eeuw het leerboek voor theolo-
gisch onderwijs op Duitse scholen. De Wittenberger hoogleraar theo-
logie Leonhard Hutter had in 1602 bedenkingen tegen Melanchthons
Loci geuit. In 1605 werden Melanchthons compendia in Wittenberg
verboden. Hutter werkte zijn Compendium uit, hiertoe opgedragen
door de Hertog van Sachsen. Primair had hij zich hierbij aan het
Konkordienbuch to houden. Dit betekende o.a., dat Hutter 'een van
melanchthoniaanse invloeden vrij' begrip van Luthers leer moest
voordragen (voor zover het Konkordienbuch dat toeliet). Zie hierover
Siegele, op. cit. (zie noot 5), pp. 5-6.
De verhandelingen van Reyher en Hutter en het genoemde gezang-
boek - de drie binnen de context van deze bijdrage belangrijkste pu-
blikaties - zijn niet de enige, waarmee Bach in zijn jeugd in contact
kwam. Vanuit dogmenhistorisch oogpunt zij hier nog gewezen op de
theologisch-pedagogische werken van Johann Amos Comenius. Daar-
naast kwamen o.a. ook werken van auteurs als Cicero, Horatius en
Virgilius tijdens Bachs schooltijd aan de orde.

12. In een aantekening van de rector, Joh. Christoph Kiesewetter, wordt
de betreffende persoon, Joh. Heinrich Arnold, als 'pestis scholae,
scandalum ecclesiae et carcinoma civitatis" bestempeld. Vgl. Petzoldts
genoemde bijdrage in BJ 71 (zie noot 8), p. 26.

13. De altijd opnieuw in de literatuur gedebiteerde opvatting dat Frohne
een pietist zou zijn, blijkt onjuist. Aan de hand van nieuw onderzocht
archiefmateriaal dat dr. Martin Petzoldt (Leipzig) me bij een bezoek
aan hem thuis toonde (maart 1990), kon hij het tegendeel bewijzen.
T.z.t. zal hij hieraan een publikatie wijden.
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14. Als literatuur zij hier verwezen naar Gunther Stillers artikel 'Beicht-
und Abendmahlsgang Johann Sebastian Bachs im Lichte der Fami-
liengedenktage des Thomaskantors', in: MuK 43 (1973), pp. 182-186.

15. Vgl. Gunther Stiller, Johann Sebastian Bach and das Leipziger gottes-
dienstliche Leben seiner Zeit (Berlin/Kassel and Basel 1970), p. 35.

16. Dit laatste punt is alleen voor Bachs jaren to Leipzig gedocumen-
teerd.

17. Zie Dok II, nr. 54, pp. 44-45.

18. Idem, nr. 579a, p. 454.

19. Zie over de theologie van Wolle en Weise sr. Martin Petzoldts bij-
drage 'Christian Weise d.A. and Christoph Wolle - zwei Leipziger
Beichtvater Bachs, Vertreter zweier auslegungsgeschichtlicher Ab-
schnitte der ausgehenden lutherischen Orthodoxie', in: Martin
Petzoldt (Hrsg.), Bach als Ausleger der Bibel. Theologische and mu-
sikwissenschaftliche Studien zum Werk Johann Sebastian Bachs (Got-
tingen 1985), pp. 109-129.

20. Vgl. Leaver 1983 (zie noot 8), pp. 13-14.

21. Vgl. Trautmann (zie noot 2).

22. Zie bijv. Leaver 1985 (zie noot 2).

23. Voorbeelden vindt men bij Daniel 7:25 en 12:7-12.

24. Zijn werk werd door aanhangers wel al to grondig benut. Vele pietis-
ten keerden zich tegen 'kunstmatige', d.w.z. instrumentale muziek in
de kerk en pleitten voor uitsluitend vocale muziek (nl. gemeentezang)
in de eredienst. In Vom wahren Christentum maakt Arndt evenwel
meermalen positieve opmerkingen over kerkmuziek, bijv. in boek 2,
hoofdstuk 41: "Von dem heilsamen Nutzen [...] der Lobges3nge".
Deze en andere passages werden in latere uitgaven uit de vroege
18de eeuw achterwege gelaten, vermoedelijk onder pietistische in-
vloed.

25. Een nadere uiteenzetting van zowel de rhetorica als de getallensym-
boliek in Bachs kunst (met talrijke literatuurverwijzingen) vindt men
in de inleiding van mijn dissertatie: Albert Clement, "O Jesu, du edle
Gabe". Studien zum Verhfiltnis von Text and Musik in den Choralpar-
titen and den Kanonischen Veranderungen von Johann Sebastian Bach
(Utrecht 1989).
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26. Dok. II, p. 352.

27. Vgl. Winfried Zeller, 'Vom Abbild zum Sinnbild - J.S. Bach and das
Symbol', in: Bernd Jaspert (Hrsg.), Winfried Zeller, Theologie and
Frommigkeit. Gesammelte Aufsdtze [Marburger theologische Studien 8]
(Marburg 1971), pp. 165-177, hier pp. 169 en 176.

28. Van fundamenteel belang op dit gebied is de dissertatie van Willem
Elders, Studien zur Symbolik in der Musik der alten Niederlander
[Utrechtse bijdragen tot de muziekwetenschap IV] (Bilthoven 1968).

29. an van de eerste en meest invloedrijke onder deze publikaties was
Friedrich Smends studie J.S Bach bei seinem namen gerufen
(Kassel/Basel 1950). De interpretatie van de canon op het portret
van Elias Gottlob HauBmann die Smend hierin geeft is inmiddels van
de hand gewezen; ik heb deze door een andere vervangen: zie Cle-
ment, op. cit. (zie noot 25), pp. 217-221.

30. Voorts staat vast dat de cantor en muziektheoreticus Heinrich
Bokemeyer (1679-1751) uit Wolfenbiittel, goed bevriend met Walther
en net als deze ook alchemist, tevens als kabbalist werkzaam was.
Bokemeyer was sinds 1739 lid van de Correspondirende Societat der
Musicalischen Wissenschaften; in 1747 trad Bach tot dit genootschap
van geleerden toe. Ook Bachs tekstdichter Picander (Christian Fried-
rich Henrici) was bekend met de gematria, maar hij gebruikte een
ander getallenalfabet dan Bach. Dat geldt ook voor de componist
Johann Christoph Faber (1662-1743), die evenals Bach in de lutherse
traditie stond: in een werk voor clarino (d.i. het hogere register bij
een trompet uit Bachs tijd) en strijkers, in 1729 ter ere van hertog
Ludwig Rudolf von Braunschweig-Liineburg gecomponeerd, is voor
de trompet een zodanig aantal noten geschreven, dat daardoor de
naam van de vorst wordt gevormd. Respectievelijk klinkt in de negen
delen het volgend aantal tonen:

20 200 4 50 200 9 3 200 90

L U D O V I C U S

Faber deelt mee zijn getallenalfabet to hebben ontleend aan een
Franse bron uit 1584; het pier gebruikte alfabet is afgeleid uit het
Griekse. Bach maakte gebruik van het Latijnse alfabet (a=1, b=2 ...
z=24), waarbij i/j en u/v elk door een teken worden weergegeven.

31. Vgl. Clement, op. cit. (zie hoot 25), p. 17.
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32. Zie Rolf Dammann, Der Musikbegriff im deutschen Barock (K61n
1967), p. 113.

33. Bach heeft zich dus stellig gevonden in de visie van Johann Kuhnau,
die zijn collegae aanmoedigde, niet alleen de Luther-Bibel, maar ook
de grondteksten to raadplegen ter wille van muzikale hermeneutiek.

34. Enkele bewerkingen werden in later tijd to Leipzig gereviseerd
(BWV 620, 631 - beide na 1729) dan we] in het handschrift toege-
voegd (BWV 613 en het fragment "O Traurigkeit, o Herzeleid"). Zie
Heinz-Harald Lbhlein, Johann Sebastian Bach. Neue Ausgabe samt-
licher Werke, Kritischer Bericht IV/I (Kassel etc. 1987), p. 89.

35. Vgl. Robin A. Leaver, 'Bach and Hymnody; the Evidence of the Or-
gelbiichlein', in: Early Music Vol. 13 (1985), pp. 227-236. Uiteindelijk
voltooide Bach 45 (+ 1) bewerkingen in het Orgel =Buchlein.

36. Vgl. Robin A. Leaver, 'Bach, Kirchenlieder and Gesangbiicher', in:
MuK 57 (1987), pp. 169-174 (I); MuK 58 (1988), pp. 8-14 (II), hier I,
pp. 171-172.

37. Op. cit., Vorrede (facsimile-editie Hildesheim/New York 1975).

38. Deze afbeelding heeft een parallel in de gravure bij de 'Tugendlie-
der', die een blik in de kerk uit de tijd van Johann David Herlicius
geeft. Opmerkelijk is dat pier de opstelling en functie der muzikanten
terugkeert terwijl op de plaats van het offeraltaar thans een kansel is
aangebracht. (Het blijkt hier om de Georgenkirche in Eisenach to
gaan!) Daarmee worden oud- en nieuwtestamentische kerkdienst met
elkaar in verband gebracht. De boekdrukker Rorer zegt daarover in
zijn voorwoord dat niet alleen de oude Israelitische Kerk haar dienst
met zang en klinkende instrumenten heeft gevierd, maar dat ook in
de nieuwtestamentische kerk o.a. mooie hymnen, sequenties,
antifonen en responsoria zijn ingevoerd. Beide genoemde afbeel-
dingen vindt men terug in de onder noot 3 genoemde publikatie van
Petzoldt en Petri met zeer fraaie foto's.

39. De tekst van BWV 194 is in nieuwtestamentische zin vertaald en ver-
diept door de aandacht voor de tempel van het hart. Vgl. over de
genoemde afbeeldingen in relatie tot Bach ook de twee in noot 8
laatstgenoemde geschriften van Martin Petzoldt, daar resp. pp. 33-36
en pp. 38-40.
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40. Zie Christoph Trautmann, 'Ein Beitrag der Bachforschung zum
Lutherjahr: Die ideelle Grundlage von Bachs drittem Teil der Kla-
vieriibung', in: MuK 54 (1984), pp. 127-133, hier vooral pp. 129-130.

41. Nl. 25 mei (200 jaar na Luthers preek in de Thomaskirche), 12
augustus (200 jaar na de Augsburger Konfession) en 31 oktober (Re-
formationsfest).

42. Oorspronkelijk verschenen als verzameling van negen preken Yom
Leyden Christi (1679). Dat de dichting van BWV 244 hierop in be-
langrijke mate teruggaat werd voor het eerst als ontdekking gepu-
bliceerd in BJ 64 (1978) door Elke Axmacher; later beschreef zij
e.e.a. uitgebreider in: 'Aus liebe will mein Heyland sterben'. Unter-
suchungen zun Wandel des Passionsverstandnisses im friihen 18. Jahr-
hundert [Beitrage zur theologischen Bachforschung Bd. 2] (Neuhausen-
Stuttgart 1984), de licht omgewerkte versie van haar dissertatie nit
1981.

43. Daar vindt men alleen het tekstincipit als opschrift, dat bovendien
misleidend kan zijn. Vgl. Clement, op. cit. (zie noot 25), pp. 9-10 en
96ff.

44. Vgl. voor deze uiteenzettingen Clement, op. cit. (zie noot 25), pp. 13-
14.

45. Walter Blankenburg, artikel 'Bach, Johann Sebastian', in: Theolo-
gische Realenzyklopedie, Bd. V (1980), pp. 90-94, hier p. 92.

46. Dat Bach hier zelf de teksten uit zijn bron zou hebben nagedicht,
zoals Renate Steiger vermoedt, lijkt mij twijfelachtig. Vgl. Renate
Steiger, 'Bachs Textdichter', in: Ex Libris Bachianis II. Das Weltbild
Johann Sebastian Bachs im Spiegel seiner theologischen Bibliothek,
hrsg. von J. Bahns [Ausstellungskatalog zum Heidelberger Bachfest
19851 (Heidelberg 1985), p. 27.

47. Deze verwijzing is voor het eerst beschreven door Martin Jansen,
'Bachs Zahlensymbolik, an seinen Passionen untersucht', in: BJ 34
(1937), pp. 96-117, hier p. 105ff., later door andere onderzoekers
overgenomen of bestreden en vervolgens door mij onder voorbehoud
verdedigd: zie Clement, op. cit. (zie noot 25), Anmerkung 47 (pp.
229-230). N.B.: de betreffende psalmen worden ook door Johannes
Olearius genoemd in diens Biblische Erkldrung Darinnen nechst dem
allgemeinen Haupt=Schliissel Der gantzen heiligen Schrifft [...] (Leipzig
1678) (nr. 12 nit Bachs theologische bibliotheek).
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48. Daarmee grijpt Bach terug op een traditie uit de middeleeuwen die
voor de musica sacra uitsluitend driedelige maatsoorten toestond.
Men denke voorts aan de Heilige Drievuldigheid tegenover de toen-
malige voorstelling van vier windstreken, vier elementen, vier tempe-
ramenten etc.

49. We ontmoeten deze maatsoort in werken met de volgende thematiek:
(1) de kerstgedachte; (2) boeteliederen met Christus' bloed als topos;
(3) doop en avondmaal (beide als eschatologische gave opgevat);
(4) troost bij het sterven (tertium comparationis: het pastorale). Zie
Renate Steiger, "'Die Welt ist euch ein Himmelreich". Zu J.S. Bachs
Deutung des Pastoralen', in: MuK 41 (1971), pp. 1-9 (I), 69-79 (II).

50. Ibid., pp. 71-72. N.B.: de dood vormt een centraal thema in de Barok,
ook voor Bach. Dit thema kan niet los worden gezien van de grote
aandacht die hij in zijn gehele oeuvre aan de dag legt voor het myste-
rie van de incarnatie. Daartoe behoort voor de componist niet alleen
de geboorte, maar ook Christus' lijden, sterven en opstanding. Daar-
om is Karl Barths kritiek op de Matthl us-Passion niet terecht. In zijn
Kirchliche Dogmatik schrijft hij, dat de luisteraar hier slechts kan
worden misleid: volgens Barth gaat het om een treurode die in een
regelrecht grafgezang uitmondt en waarin "Jesus der Sieger vollig
stumm bleibt" (Barth, op. cit IV/2, p. 280). Dat dit werk met een
grafleggingskoor eindigt, beantwoordt evenwel aan liturgisch gebruik:
opstandingsverhalen behoren pas tot het Paasfeest. De dankzegging
echter die aan dit koor voorafgaat - "O selige gebeine [...] Habt le-
benslang fur eure Leiden tausend Dank, dal ihr mein Seelenheil so
wert geacht" - veronderstelt de heil verschaffende betekenis van het
lijden en daarmee het besef, dat Christus' dood en graf geen 'eind-
punt' vormen. Vgl. het onder noot 49 genoemde artikel van Renate
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senschaft 42 (1985), pp. 229-240. Op grond van verscheidene voor-
beelden van samenwerking alsmede hun tweevoudige keuze voor een-
zelfde biechtvader meen ik, dat deze zienswijze to ongenuanceerd is.
Vgl. Giinther Stiller, 'Johann Sebastian Bach and Johann Christoph
Gottsched - eine beachtliche Gemeinsamkeit', in: MuK 46 (1976), pp.
166-172.

63. Philipp Spitta, J.S. Bach, Bd. II (Leipzig 31921), pp. 915-916.

64. Citaat naar Hans Heinrich Eggebrecht, 'Ober Bachs geschichtlichen
Ort', in: Johann Sebastian Bach [Wege der Forschung Bd. CLXXJ,
hrsg. von Walter Blankenburg (Darmstadt 1970), pp. 247-289, hier
p. 266. Ook in zijn Harmonologia musica (1702) beschrijft de zeer in-
vloedrijke muziektheoreticus zijn zienswijze van muziek als afspie-
geling van Gods wijsheid en orde, een aan de eeuwige wetten der
natuur gebonden kunst ("ars aeternis naturae legibus adstricta").

65. Dit muziekconcept in de zin van de theologia naturalis vinden we ook
bij Gottfried Wilhelm Leipniz terug (Von der Weisheit).

66. Hieruit blijkt tevens, dat men Bach niet uitsluitend met de
vroeg-lutherse orthodoxie uit de 16de eeuw in verband kan brengen:
vanuit orthodox-lutherse leer is deze uitleg niet mogelijk. (Bij Hutter
bijv. speelde de natuurlijke theologie geen rol van betekenis.) Vgl.
ook Ulrich Siegele, op. cit. (zie noot 5), pp. 6-7.

67. Voorbeelden van ordeningsprincipes in Bachs werk zijn: symmetrie,
progressie, parallelle bouw, opbouw van groepen binnen een raam.
Men vindt deze structuren o.a. terug in de twee genoemde orgel-
variatiereeksen BWV 768 en 769: zie Clement, op. cit. (zie noot 25).

65





Tuinen vol tekens. Een semiotische analyse van 17de-
en 18de-eeuwse hofdichten

Voor Willy van Royen

A. Gelderblom

In Hofwyck, het gedicht dat Constatijn Huygens in 1650-1651 schrijft
en in 1653 publiceert over zijn gelijknamige buitenplaats aan de Voor-
burgse Vliet, noemt de dichter de twee boeken die God aan de mens
heeft gegeven. Het eerste is uiteraard de bijbel, het boek

[...] dat God heeft willen sparen
Tot onser zielen licht, van doe wy niet en waren.
Het ander light'er by: het Boeck van alle dingh,
Van alles dat by eens in 't groote Rond beving,
Het wonderlicke Boeck van sijn' sess wercke-dagen.
(Huygens 1967, 63).

Het tweede boek is dus het boek van Gods schepping. Het bevat alles
wat er in het heelal bestaat. Nauwkeurige observatie ervan maakt de
kijker attent op de vele lessen die God in de natuur en in de hele kos-
mos wil openbaren. Bladzijde na bladzijde van dit tweede boek bevat
mogelijkheden tot inzicht:

[...] dit Boeck der Boecken,
Is soo voll ondersoecks, soo voll van soete hoecken,
Als Hofwyck bladeren aen Boom en kruyden telt.
(Huygens 1967, 66).

Een volle, geordende en rijkvoorziene tuin zoals Huygens aanlegt en
vervolgens bezingt is natuurlijk een uitgelezen plek om in Gods tweede
boek to gaan bladeren. De wijsheden die de dichter door zijn gedicht
vlecht demonstreren dat hij de beide boeken van God, bijbel en
natuur, grondig kent.
Het gedicht Hofwyck demonstreert nog meer aangaande de dichter.
'Gods tweede boek' als benaming voor de verzamelde lessen in de
schepping is een bekend motief in de Renaissanceliteratuur. Door het
toe to passen laat Huygens tevens zien dat hij het literaire metier be-
heerst. Hij beschikt, zoals hij bij voortduring laat blijken, over het
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complete arsenaal van vaste literaire beelden, gedachten en zinswen-
dingen van zijn tijd, de zogenaamde topoi (enkelvoud topos, Grieks
voor 'plaats'). Deze topoi (letterlijk: gemeenplaatsen) zullen een be-
langrijke rol spelen in het vervolg van dit artikel.

De fundamentele studie over topoi is Ernst Robert Curtius' Euro-
paische Literatur and lateinisches Mittelalter van 1948. Curtius schreef
zijn boek in de tijd dat het nationaal-socialisme de humanistische tra-
ditie van Europa definitief dreigde to vernietigen. Ter verdediging van
de Westerse beschaving benadrukte hij het belang van het gemeen-
schappelijke literaire erfgoed voor de Europese cultuur. Vanuit de
oudheid, via de Latijnse traditie in de Middeleeuwen, kwam er in de
Renaissance een enorme hoeveelheid rijk geschakeerd literair materiaal
terecht in de afzonderlijke literaturen. Curtius beschrijft die rijkdom
als een constante: het Europese gemeengoed van traditionele gedach-
ten, motieven en formuleringen, de topoi; hij behandelt hun over-
levering en voorkomen.
Na Curtius (ik denk vooral aan de wetenschap van de historische let-
terkunde in de jaren '50 en '60) kon men een literair werk of genre uit
de Renaissance karakteriseren door de kenmerkende topoi ervan to
relateren aan Curtius' ogenschijnlijk objectieve catalogus. Men zag het
oeuvre van een schrijver nu niet primair meer als biografisch materiaal
en dus als persoonlijke expressie, maar als een staaltje van kennis en
literair vakmanschap. Curtius' werk werd voor onderzoekers een be-
langrijke stimulans om literatuur to gaan behandelen als literatuur. Dat
was een grote stag vooruit, maar er bleken ook nadelen to zijn. Een
intern -literaire benadering gaat voorbij aan de relatie die er kan be-
staan tussen literatuur en sociale werkelijkheid. Ze ontkent het belang
van literatuur als maatschappelijk verschijnsel.
Het topenonderzoek is in dit verband exemplarisch. Ik zal dat toelich-
ten met voorbeelden van topenstudie binnen een bepaald genre, en ik
kies daarvoor het genre van de 'gedichten op een buitenplaats' in de
zeventiende en achttiende eeuw, de zogenaamde hofdichten. Huygens'
Hofwyck is een prominent vertegenwoordiger van dit genre. Na voor-
beelden van de intern -literaire benadering van topoi wil ik laten zien
hoe juist semiotische topenanalyse, die rekenschap aflegt van de relatie
tussen teken en tekengebruiker, ons veel kan vertellen over de sociale
functie van een literaire tekst of een genre op een gegeven tijdstip.
Twee probleemstellingen tekenen zich of bij intern-literair topen-
onderzoek. Ten eerste: op welke wijze kunnen bepaalde verzamelde
topen een genre typeren? Topenonderzoek maakt hier deel uit van
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genreonderzoek. Ten tweede: hoe past een auteur zijn topen toe en wat
betekent dat voor zijn kunstenaarschap? De studie van het Nederlandse
hofdicht geeft van beide probleemstellingen goede voorbeelden. Ik
begin bi j de eerste.
Het Nederlandstalige hofdicht was in 1960 het onderwerp van de
Leidse dissertatie van P.A.F. van Veen: De soeticheydt des buyten-
levens, vergheselschapt met de boucken; het hofdicht als tak van een
georgische litteratuur. Het proefschrift illustreert voortreffelijk de
uitgangspunten van de bestudering van de historische Nederlandse
letterkunde anno 1960. Van Veen beschrijft het hofdicht als genre. Hij
inventariseert de hofdichten in de Nederlanden, plaatst ze in interna-
tionale context en geeft de genregeschiedenis, die teruggaat tot de
Georgica van Vergilius. Hij behandelt de karakteristieken van het
genre en constitueert 'het type' van het Nederlandse hofdicht door er
de waste vooral inhoudelijke kenmerken van op to sommen (Van Veen
1960, 115-121). Een catalogus van topoi als bouwstenen van een genre.
Het onderzoek van Van Veen is genre-immanent en zoekt naar univer-
salia. Immers, de behandelde hofdichten worden getoetst aan de geor-
gische traditie (van literatuur over het leven op het platteland, AJG)
en het ideaaltype van het Nederlandse hofdicht wordt ontworpen aan
de hand van het gevonden topenmateriaal. Het is overigens geen te-
kortkoming van Van Veen dat hij niet verder gaat. Zijn boek is van
1960; pas vanaf het midden van de jaren '60 ontwikkelt zich binnen de
neerlandistiek, vooral aan de Universiteit van Amsterdam, systema-
tische belangstelling voor de maatschappelijke functie van de oudere
letterkunde. Hoewel Van Veen deze functievraag bij het hofdicht nog
niet expliciet stelt, draagt hij toch, maar zonder er conclusies aan to
verbinden, gegevens aan die ons inlichten over de sociale status van
het genre en de kringen waarin het functioneerde.
De eigenaar van de bezongen buitenplaats, zo vermeldt hij, treedt dik-
wijl op als mecenas voor de dichter. In andere gevallen is de eigenaar
zelf de hofdichter; dan is er sprake van autobiografie. In beide geval-
len is het bezongen ideaal hetzelfde. De hofeigenaar wil niet zonder
meer als een boer leven, maar ook een geletterd man zijn en deelne-
men aan het culturele leven. Het buitenhuis is veeleer Musensitz dan
boerderij.

Uit vele dingen blijkt dat de hofdichters hun genre belangrijk achtten.
Ockenburg, Hofwyck en Sorghvliet (autobiografische buitenplaats-
gedichten van resp. Westerbaen, Huygens en Cats, AJG) worden met
respect en als doorluchte voorbeelden genoemd. De behandeling van

69



de stop pleegt to geschieden met groot vertoon van eruditie, dat wil
dan voornamelijk zeggen kennis van de klassieke geschiedenis en
mythologie. Telkens wordt voor en door de villabewoners het pos-
tulaat van eruditie gesteld. Dit verheft het hofdicht in de ogen van de
tijdgenoot. De transcendentale natuurbeschouwing en het feit, dat de
hofdichtlitteratuur gekoppeld is aan maatschappelijke welvaart, be-
oefend wordt in de kring van en vaak ook door de zeer aanzienlijken,
hebben zeker de reputatie van de soort gesteund.
(Van Veen 1960, 119).

Een gerenommeerd genre dus, dat hoog genoteerd staat in de hierar-
chie der genres zoals de ars poetica die opstelt en dat dienovereenkom-
stig het leven van een sociale bovenlaag behandelt. Het is niet gewaagd
to veronderstellen dat deze geportretteerde haute volee min of meer
samenvalt met de 'zeer aanzienlijken' die hofdichten produceerden en
consumeerden. Het bestaan van autobiografische hofdichten doet dat
veronderstellen. Voor beter begrip van het onderwerp wil ik eerst het
'type' van het Nederlandse hofdicht schetsen aan de hand van Van
Veens inventaris van topisch materiaal. Ik volg al parafraserend zijn
hoofdstuk 'Het type van het Nederlandse hofdicht' (Van Veen 1960,
115-121).
Het genre is didactisch van aard: het leert de lezer iets over de be-
schreven buitenplaats en de omgeving daarvan. De didactiek is dus
allereerst beschrijvend en orienterend. Ze is primair topografisch van
karakter, maar voorts ook folkloristisch (er worden bij voorbeeld af-
geluisterde gesprekjes in dialect opgenomen), historisch (met hoofd-
stukjes vaderlandse geschiedenis) en biologisch.
De beschrijving van de tuin volgt een vast programma. Altijd worden
bloemhof, moestuin en boomgaard bezongen en is er een systematische
opsomming van bloemen, groenten en vruchten. Ook in de kleinste
hofdichten vindt men deze overeenstemming "met het beeld van de
realiteit of ten minste met dat van een reele mogelijkheid" (Van Veen
1960, 116). Alle planten en dieren in de hof, de exotische maar ook de
alledaagse inheemse, kunnen door de hofdichter worden besproken.
Een uitvoerig stilstaan bij een bepaald onderwerp is soms gemotiveerd
door een speciale wetenschappelijke liefhebberij van de auteur, zoals
de tuinbouw, de biologie, de entomologie of de natuurkunde. Vooral
nietige schepsels staan in de belangstelling: het kleine bloempje, de bij,
de mier of de spin. Er zijn doolhoven, sterrebossen en prielen. Ook de
anorganische aankleding van een buitenplaats komt ri j keli jk aan bod:
koepels, beeldengroepen en waterwerken. Het woonhuis daarentegen
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wordt niet besproken. De bibliotheek en de verzamelingen in het huffs
worden bejubeld, de villa's zelf nooit. De werkzaamheden in de hof
krijgen aandacht, zoals planten, enten, snoeien, oogsten en voederen.
Veelal volgt de beschrijving daarvan de loop der seizoenen.
Naast de hier genoemde concrete beschrijvende didactiek geven bijna
alle hofdichters ook godsdienstige en zedelijke lessen, interpretaties
van de waargenomen realiteit. Ze beschouwen, zoals hiervoor al werd
aangegeven, de natuur als een openbaring Gods in de vorm van een
verzameling zinnebeelden. De natuur is 'nuttig', ook in praktische zin:
het geschapene presenteert een les, maar levert ook produkten die de
mens kan en moet consumeren. De 'nutteloze' natuur heeft in dit bestel
geen plaats. Onkruid, bij voorbeeld, blijft onvermeld.
Een aantal mythologische motieven en literaire imitaties keert steeds
terug, zoals de Tuin der Hesperiden en navolgingen van Horatius'
Beatus ille. Talrijk zijn verwijzingen naar de bijbel, met name naar de
Hof van Eden. Met de pastorale, ten slotte, zijn er vrijwel geen lite-
raire aanrakingspunten, omdat de pastorale als een ander, lager genre
werd beschouwd.
Tot zover de weergave van Van Veens opsomming. Het zal duidelijk
zijn dat hier sprake is van een literatuurimmanente benadering. Het is
immers de catalogus van topoi die het ideaaltype van het genre bepaalt.
Deze topenverzameling is alleen to begrijpen vanuit de eeuwenoude
literaire traditie. Voor zover er hier al sprake is van een relatie tussen
literatuur en werkelijkheid is die er een van descriptie van een object.
Van Veen zelf spreekt inderdaad bij voortduring over "beschrijvingen"
die kunnen overeenstemmen met de werkelijkheid. Het ontgaat hem
weliswaar niet dat er ook lessen door die beschrijvingen heen zijn ge-
vlochten, maar hij behandelt niet wat ze impliceren. Descriptie en di-
dactiek worden door hem onvoldoende van elkaar gescheiden.
De tweede soort intern- literaire probleemstellingen bij topenonderzoek
waarop ik hiervoor duidde, is die waarbij topiek in het individuele
literaire werk wordt afgezet tegen het ideaaltype en de genrecode, de
literaire traditie of de literaire bronnen. Het doel is meestal een karak-
teristiek to geven van een individuele dichterspersoonlijkheid. Binnen
de doelstelling worden soms mooie successen geboekt. Voor Huygens'
Ho f wyck is er zo bij voorbeeld een duidelijk onderzoek van Willemien
B. de Vries (De Vries 1978) die demonstreert dat de dichter in
Hofwyck van de codes afwijkt en een spel speelt met de gebruikelijke
hofdichtmotieven. Ze spreekt van "relativering" en van "ironisering van
vaste motieven' en doet dat in waarderende zin (De Vries 1978, 316).
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In deze groep van interpretaties kan men dus het afwijkende gebruik
van een topos opvatten als een teken, namelijk van groot literair mees-
terschap. Verklaringen voor geconstateerde afwijkingen worden
overigens door literatuurimmanente onderzoekers merkwaardigerwijs
niet binnen de literatuur gezocht, maar daarbuiten. De Vries (1978,
316) zoekt het voor Huygens bij "het autobiografisch karakter van zijn
poezie en daarmee het gewicht van zijn levensomstandigheden". Van
Veen (1960, 218), die overigens in het georgische genre veeleer het
gemeenschappelijke dan het individuele onderzoekt, verklaart de
waargenomen "aanzienlijke afwisseling in voornamelijk de seeer" van
diverse hofdichten uit de "persoonlijke geaardheid der dichters". Zo
komt men via de topenleer toch weer op de kunstenaarsbiografie
terecht ... De observatie dat dichterlijk vakmanschap, zeker in de
Renaissance, ook een sociale betekenis heeft, wordt in deze studies
niet verder uitgewerkt.
In wat nu volgt wil ik topoi onderzoeken op hun meer-dan-literaire
betekenis. Naar welke wereld verwijzen ze, en hoe wil die wereld wor-
den geinterpreteerd? Zo'n analyse moet semiotisch van aard zijn. Ik
baseer me voor mijn voorbeelden en hun toepassing op het genre dat
we zojuist hebben leren kennen, het hofdicht. Maar eerst dienen we
voor een onderzoek naar de buiten-literaire relaties die topen kunnen
aangaan, iets to weten over het aristotelische principe dat in de Re-
naissance bepalend is voor de literatuur, namelijk de mimesis.
Voor een overzicht van de problematiek met betrekking tot de mimesis
verwijs ik naar de bundel Literaire genres en hun gebruik onder redac-
tie van Mieke Bal (Bal 1981). Ik volg daaruit met name de eerste bij -
drage, een uiteenzetting van Bal over de aard van de mimesis.
Het kenmerk van de kunst, dus ook van de literatuur, is bij Aristoteles
de uitbeelding, de mimesis. Hoe gaat die uitbeelding in zijn werk?
Mimesis kan worden beschouwd als een semiotisch proces. Van een
waargenomen of bedachte werkelijkheid wordt door middel van tekens
een beeld opgeroepen, de interpretant. (In de dubbelzinnig gestelde
formulering bij Aristoteles worden zowel het oorspronkelijke model als
de interpretant 'uitgebeeld'.) De interpretant, zelf weer een teken, is
een uitbeelding van het aanvankelijke gegeven of model die dat model
tevens specificeert, dat wil zeggen: simplificeert (of zo men wil ideali-
seert, AJG). Mimesis geeft de dingen niet weer zoals ze zijn, maar
beeldt ze uit zoals ze naar de normen van producent en consument van
de betreffende literatuur dienen to zijn. Uiteenzetten hoe de dingen
zijn is bij Aristoteles en ook in de Renaissance voorbehouden aan het
wetenschappelijk betoog (Bal 1981, vooral 12-14).
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Wanneer dus Huygens zijn hof "Gods tweede boek" noemt, is de topos
'Gods tweede boek' een teken dat de bestaande tuin aan de Voorburgse
Vliet uitbeeldt en tevens een specificerende, idealiserende interpretant
geeft. De tuin wordt daardoor wat ze volgens de dichter dient to zijn:
een verzameling lessen betreffende Gods plan met mens en wereld. Ik
vat hier dus de topos op als teken. Omdat de topoi, zoals we hebben
gezien bij Curtius en Van Veen, niet eenmalig zijn, maar deel uitma-
ken van een eeuwenoud traditioneel stelsel van poetische uitbeelding,
zijn ze ook bijzonder geschikt om to functioneren in een semiotisch
systeem van algemene betekenis. Ze kunnen voortreffelijk dienen om
een wereldbeeld to scheppen dat aanspraak maakt op universele gel-
digheid. (Zie hiervoor Van Zoest 1978, 35-36.)
Hoe verloopt nu die mimesis via topen in het hofdicht? Ik onderscheid
drie niveaus, die onderling inwerken:
(a) het niveau van de ogenschijnlijk objectieve beschrijving;
(b) het niveau van de gedetailleerde didactiek;
(c) het niveau van het idealiserende wereldbeeld.
Ik zal toelichten hoe deze drie lagen er uitzien.

(a) De ogenschijnlijk objectieve beschrijving
Ondanks allerlei aanwijzingen in de teksten zelf dat de hofdichten als
objectieve en volledige weergave van de werkelijkheid niet to vertrou-
wen zijn (denk maar eens aan de klaarblijkelijke didactische strekking
en de vele spelletjes met mythologische figuren), hebben onderzoekers
het hofdicht meestal toch beschouwd als descriptie, namelijk van een
bepaalde buitenplaats. Handboeken doen dat, maar ook Van Veen rept
bij de karakterisering van zijn ideaaltype (pp. 115-121) van "beschri j-
vingen". Hij houdt, zoals we konden signaleren, beschrijving en
didactiek niet duidelijk uiteen. Meer begrip voor de grenzen van wat
beschrijving is vinden we bij De Vries.
Naar aanleiding van ambigu motievengebruik door Huygens als hij
over het binnenste van zijn huis spreekt, zegt zij:

In de passage over het interieur drijft Huygens door het gebruik van
hyperbolen de spot met de eenvoud van het landelijke leven. Wie dit
stijlmiddel kiest, laat de werkelijkheid niet onveranderd: ook dat was
in een descriptief genre als het hofdicht mogelijk.
(De Vries 1978, 313).

Het blijft hier to vaag wat de veranderingen precies zijn, en in hoofd-
zaak is het hofdicht voor De Vries toch een descriptief genre. Maar
nog even terug naar Van Veen. Hij treft veel beschrijvende didactiek
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aan, onder meer op het terrein van de topografie, de folklore, de ge-
schiedschrijving en de biologie. Zo bezien wordt het hofdicht veeleer
een betrouwbare reisgids, een geschiedenisboek, een wetenschappelijk
verslag van een bezoek aan een hortus botanicus, of, in het geval van
de zelf dichtende eigenaar, een naar objectiviteit strevende autobio-
grafie.
Zo liggen de zaken niet, maar het moet worden toegegeven: de over-
vloed aan feitelijke mededelingen in het genre maken het de lezer in
eerste instantie gemakkelijk om de dichter op zijn woord to geloven.
Luister maar eens naar Huygens wanneer hij dicht over de drukte op
de Vliet, het water waaraan Hofwyck ligt:

Ick ben to landewaerdt, en 't kan my niet verdrieten,
Maer oock to waterwaerdt en aende Vliet der Vlieten,
De levenste Rivier, de doorgeploeghste Vaert
Van all' die Holland kent en binnen 's lands bevaert.
'K geeft voor de waerheid uyt, all heeft het schijn van liegen;
(De tuygen zijn to veel, all socht ick to bedriegen)
Twee hondert kielen zijn voor Hofwyck heen getelt
Die dagelix door Zeil, of Mensch, of Peerds geweld
Voor Hofwyck henen gaen.
(Huygens 1967, 85).

Men kan zich de drukte op het water levendig voor de geest halen, nu
nog. Maar betekent Huygens' verzekering dat hij hier waarheid spreekt
misschien dat hij elders voor een leugentje omwille van de literatuur
niet terugschrikt? Let ook eens op dat zinnetje "De tuygen zijn to veel":
to veel mensen kunnen getuigen dat het aantal schepen van twee-
honderd per dag ook klopt. De dichter kan de werkelijkheid niet
mooier (drukker) maken dan ze al is, ook al wil hij dat. En wij moeten
oppassen, want we dreigen hem to gaan geloven, en vallen bijna in de
kuil van een echt hofdichttopos: namelijk die van het beroep op de
zintuiglijke waarneming.
Steeds weer uiten hofdichters zinnetjes als: "Ik heb dit zelf gezien ...",
of "Hier ontrolt zich voor de waarnemer ...", of "Vele getuigen zullen
kunnen bevestigen dat ...". Ze versterken de indruk dat het hier werke-
lijk gaat om weergaven en beschrijvingen van zintuigelijke observa-
ties, om een betoog, om empirische wetenschap. En het hofdicht heeft
natuurlijk ook relaties met een concreet stuk grond dat er ligt en dat
op landkaarten staat, met reele bewoners en begroeiYng. Vrijwel alles
klopt: de afmetingen, de lokaties, de namen.
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Er zijn verder opvallende parallellen met de beeldende kunst. De
Dordtse dichter Arnold Hoogvliet publiceert in 1740, een kleine
negentig jaar na Huygens dus, een hofdicht getiteld Zydebalen, over
het gelijknamige buiten van de familie Van Mollem aan de Vecht,
even buiten Utrecht (daar, waar nu de Lubro-broodfabriek staat aan
de Hogenoord). Vergelijking van passages uit het gedicht met recon-
structies van de plattegrond van het buiten en met ter plaatse gemaakte
pentekeningen van Jan de Beijer uit het midden van de achttiende
eeuw leert bij voorbeeld dat de poetische weergave vrij exact is
(Zijdebalen 1981, passim).
Desondanks blijft het oppassen, niet alleen bi Hoogvliet, maar bij elke
hofdichter. Op een paar belangrijke punten gaan het hofdichtgenre
enerzijds en anderzijds de realiteit en de beeldende kunst gescheiden
wegen. Zo bevat de tekst dikwijls mythologische figuren, het beeld
vrijwel nooit. Een interessant voorbeeld van wat niet klopt is ook de
villa. Die staat er op het concrete landgoed altijd echt. De beeldende
kunst geeft hem trouw weer, maar het hofdicht verzwijgt hem, stelsel-
matig. Van Veen signaleerde dit al als typisch voor het hofdicht, maar
hij verklaarde het verschijnsel niet. Hij hield het er slechts op dat "de
litteraire traditie kon gaan boven zintuigelijke waarneming" (Van Veen
1960, 117 en 216).
Ik denk dat zulke discrepanties erop wijzen dat het hofdicht groot
belang heeft bij het gebruik van zijn topen; in het onderhavige geval
zowel bij de topos van de zintuigelijke waarneming als bij de topos
van de verzwegen villa. Over de villa kom ik nog to spreken. De topos
van de zintuigelijke waarneming wil suggereren dat er sprake is van
objectieve observatie van de werkelijkheid, en dat dient ertoe de lezer
to overtuigen dat alles controleerbaar is en klopt. Als de feiten echt
zijn, dan is de rest toch ook zeker in orde? Door to hameren op het
objectief waargenomene ("De tuygen zijn to veel") wekt het hofdicht
de indruk dat het in zijn geheel de objectieve waarheid verkondigt, in
al zijn boodschappen en betekenissen. Maar laten wij het er voorlopig
maar op houden dat al die verleidelijke feitelijkheid pure misleiding
is. Als we verder gaan naar de volgende mimetische niveaus zien we
dat vanzelf.

(b) Gedetailleerde didactiek
In de mimesis kan de topos als interpretant zijn model uit de realiteit
specificeren, simplificeren tot wat het dient to zijn. Een voorbeeld
troffen we al aan in de uitdrukking 'Gods tweede boek' voor 'de na-
tuur in de tuin op Hofwyck'. De hofdichters zelf maken vaak al heel
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duidelijk in welke richting zij willen dat hun topoi specificeren. De
natuur in de tuin wordt Gods tweede boek; aan de afzonderlijke
schepselen en onderdelen van de hof wordt gedetailleerde didactiek
verbonden. Aard en inhoud van die lering zijn veelal weer traditioneel
bepaald. Het gaat om godsdienstige en zedelijke lessen en dat wil in de
Renaissance tegelijkertijd zeggen: economische en sociale lessen.
Wanneer de dichter Hoogvliet met een aangetrouwd familielid der Van
Mollems over Zydebalen wandelt, komen ze op zeker moment bij de
karpervijver. Die zal een lesje leren:

Maar hoe! ik voel my, 6 SAUTYN, door uwen yver
Nu voortgeleidt tot aan den ruimen Karpervyver:
Gy worpt tot myn vermaak, wat broots in 't nat, en lokt
Het zilvren Vischje, 't welk het gretigh binnen slokt:
Terwyl het blikt en blinkt, en doet het water leven:
Daar komt een Karper, als door heblust aangedreven,
En slokt een grooter brok, dan by verzwelgen kan:
Zoo zien wy Gulzigheit en Heblust, een gespan
Van monsters, vaak den geest der menschen overheeren,
Die by het groeien van Minn' schat al meer begeeren,
En dus al schrapende, in genot en overvloet
Vergeten eer en plicht en vrede van 't gemoet.
(Hoogvliet 1753, 10).

De stoicijns getinte moreel-economische les is evident: wees niet gretig
en hebzuchtig. Als de groten hun plicht kennen, dan zal er voor de
kleinen allicht ook een brokje overschieten. Iedereen heeft dan to eten,
iedereen kan tevreden zijn. Impliciet klinkt er natuurlijk ook een com-
pliment aan de eigenaar van Zydebalen: hoe rijk Van Mollem ook is,
eer en plicht en gemoedsrust zal hij nooit kwijt raken.
De schepselen zijn overigens niet alleen leerzaam, maar tevens recht-
streeks nuttig voor de mens. Fruit en groente hebben de eettafel als
eindbestemming; bij vlees en vis denkt men onmiddellijk aan het bij-
passende suasje. Bomen zijn bouwmateriaal. Huygens noemt zijn fraaie
eiken "saeghbaer bout" (Huygens 1967, 7); de vissen in de Vliet waar-
schuwen elkaar voor de vijver en de gracht en dus voor de keuken van
Hofwyck:
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En roepen, Siet U voor, daer binnen woont de dood;
Het water iss' er koel in Vijver en in Grachten,
Maer heete Ketelen en Roosters staen en wachten
[ .l
Men noodt' er ons to gast, maer om den Waerd to spysen;
(Huygens 1967, 106-107).

Huygens kan zich de doodsschrik van de vissen best voorstellen, maar
hij veroordeelt de vangst allerminst. Integendeel, hij is er juist van
doordrongen dat het gerechtvaardigd is om de schepping to ex-
ploiteren. Dat is een morele plicht van de mens.
De hofdichters bieden deze leerzame specificaties in hun topoi dikwijls
al expliciet aan. De afzonderlijke schepselen bezitten morele en gods-
dienstige bruikbaarheid en economische toepasbaarheid. Alles, uiter-
aard, volgens Gods bedoeling.
Het morele en het economische denkkader vallen hier nagenoeg samen.
Economisch verstandig handelen door de schepping to exploiteren is
moreel geboden. Moreel correct gedrag zal er altijd op gericht zijn de
scheppingsorde niet to verstoren; dat is 66k een economische impera-
tief. De nauwe verbintenis tussen moreel en economisch redeneren is
behalve in hofdichten ook overduidelijk waarneembaar in de emble-
matiek. Zo laat bij voorbeeld Jacob Cats in 1627 een bundel verschij-
nen waarvan de titel alleen al boekdelen spreekt: Emblemata moralia et
oeconomica: emblemen met een morele en tevens economische strek-
king. Ik geef een voorbeeld waar weer vissen in optreden.
Het embleem bestaat uit een Latijns motto, een prent en een onder-
schrift in de vorm van een gedicht van vierentwintig regels. De plaat
geeft een gezicht op zee. Een grote meeuw scheert over het water-
oppervlak op zoek naar buit. In het water onder zijn bek een klein
visje. Het motto luidt: "Pauper agat caute": een arm mens doet er goed
aan voorzichtig to handelen. Het vers spreekt het kleine visje aan:

Waerom koomje boven drijven
Ionghe Bliecken kleyne vis?
Ghy mooght beter onder blijven,
Daer u eyghen wooningh is.
(Cats 1962, 35-36)

"Boven", zo blijkt dan, dreigen gevaren, namelijk de "groote Meeuwen".
Daar kunnen de grote vissen gerust komen, die zijn niet bang voor
risico's; maar

77

11 1



Allerhande kleyne dieren
Sijn beneden alderbest,
Daer ist datse moghen swieren,
Daer is doch haer eyghen nest.
(Ibidem).

Als een bliekje zich als een walvis wil gedragen, wordt dat wis en
zeker zijn ondergang. Als, zegt Cats ten slotte onomwonden, een min-
dere iets wil uitrichten wat een meerdere heeft gewaagd, gaat-ie ge-
heel en al ten onder.
Wat Cats wil uitdrukken is duidelijk: in de morele en economische
structuur van de wereld is het van levensbelang dat de sociale orde en
hierarchie gehandhaafd blijven. Groot moet groot blijven, klein klein,
elk niveau heeft zijn eigen rechten en plichten. Het willen verlaten van
je eigen plek in de schepping is schadelijk voor jezelf, moreel onjuist,
en mogelijk een aanzet tot economische ontwrichting. Het voorbeeld
uit de vissenwereld, ook een pagina uit Gods tweede boek, bewijst dat.
Je ziet het zelf, dan is het toch zeker ook zo?

(c) Idealiserend wereldbeeld
De topi gezamenlijk, opgevat zoals het traditionele onderzoek dat doet,
karakteriseren een genre, of een individueel dichterschap. Wanneer we
topoi als tekens opvatten zien we hoe ze, a] uitbeeldend, onderdelen
van de werkelijkheid specificeren. Dat doen ze elk afzonderlijk al; in
samenhang creeren ze mimetisch een ruime nieuwe werkelijkheid. In
het genre ontstaat een simplificerend, idealiserend wereldbeeld.
De hofdichter geeft zich in dit verband of en toe oak al over aan be-
spiegeling. Zijn wereldbeeld komt sterk overeen met de gangbare op-
vattingen in de Renaissance, die we kennen uit studies van onder meer
E.M.W. Tillyard: The Elizabethan world picture en A.O. Lovejoy: The
great chain of being (Tillyard 1968; Lovejoy 1982).
Hoe ziet dat wereldbeeld eruit? Het wezenlijkste kenmerk van de
schepping is orde, in den beginne gecreeerd toen God, of Moeder
Natuur (men kan het nalezen in Genesis 1 of in het eerste boek van
Ovidius' Metamorfosen) de chaos ophief en aan de elementen aarde,
water, lucht en vuur elk een eigen plaats toewees. Er ontstond toen een
paradijs, gevuld met planten, dieren en mensen. Er was een gouden
tijd, maar die duurde niet lang. De schepselen, die aanvankelijk in
spontane harmonie met elkaar verkeerden, moesten later door wetten
en discipline bij de orde worden gehouden. Orde impliceert gezag en
gezag impliceert hierarchie.
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De zeventiende en achttiende eeuw hebben bet concept van de hierar-
chie van al bet bestaande geperfectioneerd. Van God, via allerlei
niveaus van mensen en dieren tot aan de planten en mineralen toe is
ieders positie vastgelegd. Elk schepsel is een schakel in de samenhang
van de 'grote keten der wezens'. Naar boven toe is men gehoorzaam-
heid verschuldigd, naar beneden toe kan men gezag doen gelden. Het
voortbestaan van de grote keten is afhankelijk van bet correct functio-
neren van ieder schakeltje op zijn eigen plaats. Niets of niemand mag
zijn plek straffeloos verlaten. Samenhang en verscheidenheid worden
zo benadrukt.
Het is niet moeilijk in to zien dat in dit verband de tuin zelf een
tekenfunctie heeft. In een formeel gestructureerde tuin representeert
de Renaissance de orde en de volheid van Gods universum, tastbaar en
op kleine schaal. In de microcosmos vertoont zich de macrocosmos (zie
ook Zijdebalen 1981, 7 en Van Pelt 1981). Alle planten in de geome-
trische perken, de dieren in hokken en rennetjes, de vissen in de vij-
vers en de bomen in de boomgaard: ze hebben allemaal hun eigen
plaats. De mens die bet geluk heeft daar to wonen bevindt zich in bet
centrum van een micro -universum. Zijn huis staat op bet buiten in bet
midden en steekt boven alles uit: een teken dat de mens (of preciezer:
de bewoner) de macht heeft over de rest van de wereld en van alle
aardse wezens bet dichtst bij God woont.
Uit bet voorafgaande blijkt dat literaire teksten in de zeventiende en
achttiende eeuw die over tuinen en buitenplaatsen handelen, de in de
hof reeds geformaliseerde orde en rangorde nog eens idealiseren.
Schepping -* tuin - tekst: een keten van tekens met betrekking tot de
grote keten der wezens. "Literatuur", met de woorden van Bal (1981,
27), is zelf een gesemiotiseerde uitbeelding van geselecteerde en ge-
structureerde aspecten van de werkelijkheid". Een paar opmerkingen
mogen dienen om de uitbeelding in bet hofdichtgenre nog wat nader to
bepalen.
De oorsprong van alles wordt gevonden in Gods wijsheid, of bij Moe-
der Natuur. Dat maakt bet georgische wereldbeeld onaantastbaar en
natuurlijk. (Het staat iedereen vrij al associerend verschillende
betekenisfacetten van bet woorde natuurlijk to bedenken.) Hier schuilt
mijns inziens ook de reden voor bet stelselmatig verzwijgen van bet
woonhuis op de buitenplaats. De tuin is Gods werk, een natuurlijk
paradijs. In bet paradijs van Genesis stonden toch ook Been gebouwen?
Een villa is vergankelijk mensenwerk: Wat menschen bouwen, wort
geene eeuwigheit gegeven" (Vondel 1931, 861). De topos van de onge-
noemde villa accentueert de natuurlijkheid van de buitenplaats, de
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door God gewilde paradijselijkheid. Mogelijke gedachten aan veran-
derlijkheid worden hiermee uitgebannen.
De enige veranderlijkheid in een buitenplaatsgedicht is een schijnbare:
de cyclus van de seizoenen. Verder heersen rust en eeuwige orde. De
inrichting van het buiten vertoont een redelijke en overzichtelijke
structuur (volgens de principes van ratio en perspicuitas); de gehele
schepping is in principe aanwezig, in al haar volheid en volledigheid,
maar ook in haar verscheidenheid (volgens de principes van plenitudo
en diversitas). Voor volledigheid en diversiteit staan in het bijzonder
de exotische planten en dieren garant, speciaal besteld in Oost- of
West-Indie en altijd uitdrukkelijk in de teksten genoemd.
En de mens? We kunnen moeilijk spreken van de mens. De hofdichten
hebben het vooral over de eigenaar van de buitenplaats. Die is onge-
twijfeld een representant van de kring van 'zeer aanzienlijken' waarin
het georgische genre functioneert. Binnen het bestek van zijn landgoed
is de hele schepping samengevat. Hi j bespiegelt over Gods tweede
boek, dat wil zeggen: over zijn bezit. In het hofidcht en door het hof-
dicht wordt de wereld geprivatiseerd, verklaard tot eigendom van een
enkeling. De teksten willen ons doen geloven dat dat nog natuurlijk is
ook, vanzelfsprekend door God gewild. Je ziet het toch met eigen
ogen? De misleiding door de feitelijkheid komt hier aan het licht. Wat
de dichter aanbiedt als een op empirie stoelende conclusie, is niet meer
dan een partijdige visie. In de woorden van de Amerikaanse onder-
zoeker James Turner: "Rural literature is ideological, then, if it
persuades its readers that the landowner's partial view is the only na-
tural one. (Turner 1979, 190). Het is de ideologie van de Ge-
schichtslosigkeit. De kaarten zijn geschud, alles moet vooral blijven
zoals het is. Het aanzienlijke publiek op de buitenplaats heeft daar
belang bij gehad.
Zo krijgt een ideologie gestalte in de topiek van een literair genre. We
kunnen die ideologie op het spoor komen door het gebruik van topoi
als zodanig to beschouwen als het gebruik van tekens; in ons geval:
tekens van macht, Herrschaftszeichen. Onderzoek in het buitenland
kan daarbij behulpzaam zijn. Ik denk voor de literatuur aan het werk
van Raymond Williams in Groot-Brittannie (The country and the city,
1975) en James Turner in de Verenigde Staten (The politics of land-
scape, 1979). Voor de architectuur van de villa zijn er de intrigerende
onderzoeken van Reinhard Bentmann en Michael Muller in de Bonds-
republiek (Bentmann en Muller: Die Villa als Herrschaftsarchitektur,
1971, in het Frans vertaald als La villa, architecture de domination;
verder Muller: 'Kiinstlerische and materielle Produktion. Zur Autono-
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mie der Kunst in der italienischen Renaissance', een bijdrage aan de
bundel Autonomie der Kunst van 1972).
Bij verder detailonderzoek, waarvan hier een paar voorbeelden volgen,
ben ik ervan uitgegaan dat de geschichtslose Welt op de geidealiseerde
buitenplaats innerlijke tegenstrijdigheden kent, Ik ben, dialectisch
redenerend, gaan zoeken naar plekken waar het systeem wringt. Hoe
lost een hofdichter de fundamentele tegenspraak op binnen de hierar-
chische visie op de wereld, namelijk tussen enerzijds de harmonie en
samenhang en aan de andere kant de verscheidenheid? Concreter: heeft
hij gezien dat bij voorbeeld verschillende groepen van mensen ook
verschillende belangen kennen, vooral economisch? Hoe opereert hij
met de begrippen rijk en arm, heer en knecht? De topen kunnen dui-
delijkheid verschaffen. Een vast ontmoetingspunt tussen arm en rijk
binnen het hofdicht is bij voorbeeld het afgeluisterde gesprek in dia-
lect, de folkloristische orientatie uit de topencatalogus van Van Veen.
Een befaamd voorbeeld, dikwijls in handboeken geciteerd, is Huygens'
conversatie met voorbijvarende schippers. Hieronder enkele van de
belangrijkste passages uit die ontmoeting. De dichter staat op zijn
landgoed, aan de oever van de Vliet.

[...] ten Zuyden is mijn Schuyt-natt,
Daer ick dan d'eenen Boer, dan d'and'ren schipper uyt vatt,
En vrage, waer wil 't heen, Goe Mannen, waer van daen?
Hoe gaet ghy soo ondiep, hoe zijt ghy soo gelaen?
Maer, Heerschop, seghter een, wy hebben 't ruym voll plancke
En geeft het goed wat winst? wy hebbe God to dancke,
We laden 't to Sardam en komme langs de Meer,
Deur d'ouwe Wetering, en soo den Rhyn om neer,
En soo deur Leidsen dam om to Schiedam to lossen:
Daar kryge we licht yacht van Varckens of van Osse,
Of wat de Koopman will; want, kijck, 't is en moy Schip,
En 't voert wel licht en swaer f ...]
(Huygens 1967, 86-87).

Misschien moeten de sprekers op de terugreis zelf hun schip een eind
voorttrekken:

f...] aers moetew' inde lyn,
En halen 't met den hals; maer dat 's en' korte pyn:
Aen geun sy vanden Damm en vinde we gien breggens,
Dan mach'er 't Zeiltje by. Hier op volght veel meer seggens,
Naer 't volckje sprakelick en lichter aende praet
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Als of to helpen is: Maer 't Schip, dat niet en staet,
Ontvoert my 't leste woord, of, liever, leste woorden,
Daer ick den sinn of gins all stond ick s' aen en hoorden;
(Huygens 1967, 87).

De dichter stelt zich voor wat ze zeggen nu ze denken dat hij hen niet
meer hoort:

Claes, roept by tot sijn knecht, die op 't voor-onder staet,
Hoe lust het Steedse volck een praetje by de straet,
Daer 't luys leegs staet en kijckt in 't midde van sijn lusjes,
Hoe kooselde die Vent, hoe still en hoe gerusjes;
Hoe taeld' by na bescheid vande bekende wegh;
K namt voor een Hagenaer; en by men Ziel, ick segh,
Dat Haeghje weeter of. me speult'er vreemde streke;
Se raken an groot goed, to met in minder weke
Dan wy der jaren an verslooven nat en kout:
Dan wetense gien raet met koffertjes voll goud,
(Ibidem)

goud, dat uitgegeven wordt om er buitenplaatsen mee aan to leggen, en
kastelen

As Torens, elck om 't moyst. Y gut Claes, hiet dat deele,
Heit ongse liever Heer ongs allegaer emaeckt
Uyt iene slagh van Kley, en worde wy ewraeckt,
En erve wy in 't goed als Basterde? wat Duyvel,
K wouw dat men aessem me iens gaen mocht over 't suyvel,
K mien dat icker men spull sou speulen as en held:
Ick sie wel, dieder maer sen lijf wat naer en stelt,
Eer j' om siet benje rijck [...]
[...] Gut hadd ick leere schrijve
En lesen, as dat volck, wat wou ick niet bedrijve!
K hadd lang een mangtel an, een Tabbert of suck goed,
Voor een bepeecte broeck, die'ck nouw verslyten moet;
Een handje voll Latijn, hebb ick me late segge,
Daer komt het miest op an, en dat's goed op to legge,
We hebbe me verstanght, we bennen all ien slagh,
En dat's wel haest eklaert, die maer wat sugge magh.
(Huygens 1967, 87-88).
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Alle mensen gemaakt uit een soort van klei, maar ongelijk bedeeld met
aardse goederen. De dichter vindt er het zijne van. De schippers,
meent hij, ontberen het juiste inzicht:

Meer hadd by op de tong, meer meenden by to preken;
Maer 't Schip was voor den Damm, daer most hyt laten steken;
En 't zeil most over end. Wie wenschte niet de vracht
Van sulcken Schip to zijn? nu hebb ick 't maer gedacht.
En, als ick 't overslae, de Boeren weten wonder;
Maer weten min dan all: de waerheid loopt'er onder;
Maer meer waerschynlickheids. O, Schippertje, goed knecht,
Waert ghy tot inden grond van alles onderrecht,
Saeght ghy tot inde Milt van die ghy wilt benyden;
Verstondt ghy neffens my 't gepeperde verblyden,
Het gallighe vermaeck van die daer staet en siet,
En hoort u sorgeloos staen fluyten langs de Vliet,
En wist ghy hoe dat hert, in 't midden van sijn' Roosen,
Sijn' kommeren veeltijds niet weet waer langs to loosen;
En wist ghy hoe hem 't haer to bergen komt to staen,
Die wel op Hofwyck is, en naer den Haegh moet gaen,
(Huygens 1967, 88-89)

(de dichter geeft nu op zijn beurt een schildering van het leven in
Den Haag; het politieke bedrijf komt er niet veel beter of dan in de
optiek van de schippers:)

Den Haegh, die doomen Haeg, daer Eer en Deughd en Reden
Veel tijden wert betaelt met vuyl' ondanckbaerheden;
Daer weldoen wert beloont met lasten of geweld;
Daer 't uyterste gepoog der Vromen wert gestelt
Den boosen tot een' schimp; daer 't niet en is to passen,
Men sie rich laughs of dwers door spijt of nijd bebassen:
Daer selfs de Vrede-minn misduydt wert voor misdaed;
Ick meen ghy soud sijn lot verfoeijen voor uw' staet,
En kruijpen in uw luijck, en leeren beter wenschen,
En oordeelen 't geluck van uws gelijcke menschen
Benijdelicker veel dan dat to Stewaerd blinckt,
En achter de gordijn van 't aensien hinckt of stinckt.
(Huygens 1967, 89-90).

Wat leren deze passages ons over de kijk van de dichter op de ver-
schillen en overeenkomsten tussen mensen van verschillende stand?
Ten eerste zijn ze het er allemaal over eens dat het morele klimaat in
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Den Haag niet deugt. Het is een oord van geldzucht, afgunst, on-
dankbaarheid, laster en geweld. Maar terwijl de schippers de eigenaar
van Hofwyck zien als een typische Hagenaar, die aan al deze ondeug-
den deel heeft, maakt de dichter duidelijk dat het voor hem juist een
straf is om naar 's-Gravenhage to gaan, "die doornen Haeg". Hij is
iemand die niets moet hebben van steedse schijn; zijn hoogstaande
moraal wordt in de residentie voorwerp van spot.
Een verschil in taxatie dus. De schippers blijken niet over voldoende
informatie to beschikken en zien daardoor de dichter slechter dan hij
is; het is duidelijk dat de dichter meent dat hij hier bet gelijk aan zijn
kant heeft. Een paar details van de conversatie illustreren dat we hier
twee meningen hebben die voor twee gescheiden werelden staan. De
schippers spreken eenvoudig en in dialect; ze hanteren een lager in-
strument van expressie dan de ikfiguur in bet gedicht, wiens door-
dachte taal wemelt van woordspelingen en geleerde verwijzingen. En
terwijl de auteur staat to kijken op zijn eigen stuk land, varen de
scheepslui op de openbare waterweg voorbij. De tegenstellingen tussen
stilstaan en bewegen, tussen eigen en publiek domein, culmineren in
de oppositie aarde versus water: twee oerelementen, bij de schepping
uit elkaar gehaald, dat betekent twee volstrekt gescheiden werelden.
Maar er is meer. Tweemaal lezen we dat de bewoner van Hofwyck
"staet en ki jckt" of "staat en siet". Hij staat rustig toe to zien terwijl de
schippers zich "verslooven". Hier schuilt naar mijn mening een verwij-
zing in naar de twee soorten van leven die de renaissancistische filoso-
fie onderscheide: de vita activa en de vita contemplativa. Het actieve
leven maakt zich verdienstelijk op bet terrein van de politiek en van
bet militaire bedrijf, of in de koophandel. Het is voorwaarde voor en
een voorstadium van bet contemplatieve of beschouwende leven. Wie
zich in een werkzaam leven heeft onderscheiden, mag zich vervolgens
terugtrekken in een leven van bespiegeling om de oorzaken en samen-
hangen van alle dingen to leren kennen: rerum cognoscre causas.
Huygens weet uit ervaring waar het om gaat. Door de week is hij,
hoewel niet met overtuiging meer, actief in 's-Gravenhage; in bet
weekend mag hij naar Hofwyck om daar de "serene contemplator" to
zijn (deze term uit Rostvig 1962, hfdst. 111) en to lezen in Gods twee
boeken. De schippers, die hun pekbroeken op bet water verslijten,
beulen zich weliswaar af, maar hun activiteit is natuurlijk geringer van
aanzien dan het politieke bedrijf in Haagse kringen. Dienovereen-
komstig is hun contemplatie, hun kijk op het leven, minder verheven.
Ze zijn niet goed geinformeerd (in de Renaissance is dat een moreel
oordeel); ze hebben bet, wil de dichter zeggen, eenvoudigweg niet bij
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het rechte eind en ze zullen dat ook nooit kunnen hebben. Gebrek aan
kennis dus, en gebrek aan macht.
Toch laat de dichter hen niet zonder meer passeren. Hij beschrijft hen
als levendige en levensechte personen; een van hen draagt een eigen
naam: Claes. De auteur kan zich hun (vooral financiele) verlangens
best voorstellen en hij geeft zich moeite om hun kijk op het leven to
weerleggen. Verderop in het gedicht zal ook hij de topos van het ver-
zwegen huis toepassen. Hij doet dat varierend; hij benadrukt de een-
voud van zijn behuizing door erop to wijzen dat er bij hem niets to
stelen valt. Aan de werkelijkheid gemeten was die mededeling een
leugen (De Vries 1978, 313). Diende deze variatie op de topos hier
wellicht mede om mogelijke inbrekers to ontmoedigen? Dieven die met
een bootje over de Vliet snel konden verschijnen om na gedane arbeid
weer schielijk to verdwijnen? Met zekerheid vast to stellen is dat niet.
Wel is duidelijk dat de schippers, hoe realistisch ook 'beschreven',
vanwege hun onjuiste kijk op de oorzaken der dingen worden gedis-
kwalificeerd. Economisch neemt de dichter hen echter volstrekt se-
rieus.
Hoewel het hier niet de plaats is voor verdere uitweidingen over de
filosofie van de vita activa en vita contemplativa, wil ik toch een enkele
opmerking maken over de op contemplatie afgestemde inrichting van
buitenplaatsen in de zeventiende en achttiende eeuw. De bewoner van
de villa, centraal in de hof, neemt de geordende natuur waar en wijdt
zich in zijn bibliotheek aan studie. Hij bespiegelt over Gods wijze
ordening van de schepping. In veel opzichten gaat het hem om het
zien. De villa, op een heuveltje in het midden als een monument op
een sokkel, plaatst de eigenaar centraal in de tuin en van alle wezens
het dichtst bij de hemel. Vanuit het huffs heeft hij uitzicht over tuin en
omgeving, wat tegelijkertijd wil zeggen: overzicht over de hele natuur.
Laantjes met hagen erlangs, gecentreerd op het huis, sterrebossen en
allerlei geconstrueerde doorkijkjes, perspectieven, benadrukken dat
nog eens extra. Al beschouwende komt de villabewoner tot inzicht,
terwijl hij ook toezicht houdt op zijn bezit. Door alleen maar to kijken
oefent hij macht uit. De schippers voor Hofwyck hebben dat beseft.
Zelfs de altijd vermelde doolhoven vervullen hier. een functie. Wie
eenmaal in de duistere doolhof als in den blinde heeft rondgetast, be-
seft bij zijn ontsnapping uit het labyrint naar de ordelijke tuin het
enorme belang van de contemplerende positie: hij heeft weer uitzicht,
overzicht, doorzicht, inzicht en heeft zijn opzichterschap herwonnen.
In de doolhof stelde eventjes de natuur aan hem de wet; daarbuiten
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ligt ze er, in geometrisch patroon ingedeeld, weer overzichtelijk bij:
onder controle.

Een kleine negentig jaar na het verschijnen van Hofwyck schrijft
Arnold Hoogvliet zijn hofdicht Zydebalen, "den weledelen heere David
van Mollem toegezongen". Landgoedbezitter Van Mollem is mecenas
voor de dichter. Dat kan impliceren dat de dichter door zijn afhanke-
lijke positie bereid is een voorstelling van zaken to geven die bij zijn
opdrachtgever in de smak valt. Mogelijk is dit een reden waarom er
in Zydebalen anders wordt omgesprongen met de onderlinge verschil-
len tussen mensen dan in het autobiografische Hofwyck. Verder zijn er
waarschijnlijk ook veranderde literaire en economische omstandighe-
den in het spel die de uitbeelding hebben beinvloed.
Veel concrete gegevens over het buiten der Van Mollems aan de Vecht
staan vermeld in de Utrechtse tentoonstellingscatalogus Zijdebalen van
1981. De Van Mollems waren een doopsgezinde familie. Ze kenden een
zeer actief leven als kooplui. Hoogvliet noemt ze de "Herkulessen onzer
eeu" (Hoogvliet 1753, 4). Hun negotie was de zijdehandel. Van over de
hele wereld importeerden ze zijderupsen. In een speciaal gebouwd
fabriekje op hun buitenplaats werden de cocons van de zijderupsen tot
zijde verwerkt. Fabriek en buiten waren in de achttiende eeuw "een
van de grootste bezienswaardigheden van Nederland" (Zijdebalen 1981,
14).
Bij het topenonderzoek blijkt dat de topos 'afgeluisterd gesprek in dia-
lect' in Hoogvliets gedicht ontbreekt. Daarentegen biedt het zijde-
fabriekje met zijn arbeiders en arbeidsters (ook kinderen; Zijdebalen
1981, 15) de lezer de kans om de eenvoudigen toch to ontmoeten in het
gedicht. Ze bevinden zich zelfs op de buitenplaats.
Belangrijk in dit verband is de passage die David van Mollems mild-
dadigheid verheerlijkt. De dichter ziet buiten de omheining van het
eigenlijke buiten de weilanden waar Van Mollems ossen lopen. Hij
spreekt ze als volgt toe:

En gy, 6 Ossen, die myn milde DAVID weidt,
Groeit weligh, dygt (groeit, AJG) van wet; tot Slachtmaant u bereidt
Tot liefdegaven, tot barmharige offerhanden,
Die uw VAN MOLLEM zal op smerige outers (vette altaren AJG)
branden,
Wen by zyn Slachthuis voor den armen open zet,
Hun ryklyk meedeelt van uw spieren, van uw vet,
En houdt, wanneer de winst raakt deerlyk aan 't verloopen,
Aldus des winters meer dan hondert monden open.
(Hoogvliet 1753, 12).
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De ossen, nuttige natuur, leveren vlees en vet. Dat is vanzelfsprekend.
Ze zijn voorts aanleiding om to tonen hoe barmhartig David van
Mollem is in het slachtseizoen. Hij wordt uitgebeeld als een offeraar,
een impliciete verwijzing naar koning David in het Oude Testament,
die een rund en een gemest kalf offerde toen de ark Gods naar
Jeruzalem terugkeerde (2 Sam. 6:13). De armen, die rijkelijk to eten
krijgen, worden in de positie van dankbare afhankelijkheid jegens hun
koning gemanoeuvreerd. Het gaat overigens in deze passage niet in de
eerste plaats om hen en hun honger. Net als de ossen zijn zij een mid-
del om Van Mollems barmhartigheid mee to demonstreren. Na de vors-
telijke David, wiens naam de tekst met kapitalen spelt, worden zij
meer dan afdoende gespeficeerd in de laatste regel: meer dan honderd
monden.
Al voortwandelende nadert de dichter de zijdefabriek. Hoe zullen de
arbeiders er uitzien?

Maar welk een groot gedruis van stage werkzaamheit
Wordt door de dunne lucht my in 't gehoor gedrongen,
Daar wy dit Kunstgebou langs vier paar Watersprongen
Ontwyken? 't is 't gerucht van 't Arbeithuis, daar wy
Vernuft en Naerstigheit, vereent in maatschappy,
Ten dienst der Koopmanschap, by 't stadigh ommezwaaien
Van 't kunstigh Waterradt, zien duizent klossen draaien,
En duizent haspels, elk, myn DAVID ten gewin,
Gelatin met dierbre Zy, het kostlyk Wormgespin.
De ryke Ganges moet, zoowel als d'andre stroomen,
De Tyber, d'Indus en d'Eufraat, ten offer komen,
En leevren dezen schat aan d'eedle Koopvaardy,
Dien ze over 't ruime meir voert aan het scheepryk Y:
Alwaar dees oogst van Zyde, uit zooveel vreemde landen
Ontfangen, wordt bezorgt in myns VAN MOLLEMS handen,
Die, als een Vader van dit arbeitshuisgezin,
Weer hondert handen helpt aan noodigh brootgewin;
Terwyl, door zyn bestier, vele andre hantbedryven
En weveryen in gestagen arbeit blyven.
(Hoogvliet 1753, 21-22).

Zorgzaam als een vader staat Van Mollem pal voor de werkgelegen-
heid. Verder valt op, dat de 'monden' van zoeven thans 'handen' zijn
geworden, verenigd in een 'arbeidsgezin'. Een duidelijk teken, dit
woord: het suggereert een samengaan van de patroon (letterlijk: de
grote vader) en zijn werknemers in een gezinsverband. Dat roept de
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gedachte op aan koesterende bescherming, maar daarnaast is het gezin
een sociale vorm waarin tegenstellingen op economisch gebied niet
heten to bestaan, terwijl gezags- en afhankelijkheidsverhoudingen,
rechten en plichten, precies vastliggen. Ook in een gezin is steeds
dankbaarheid van kinderen jegens ouders geboden. De monden worden
gevuld, de handen hebben werk.
Opvallend is dat de arbeiders geen naam dragen die op mensen betrek-
king heeft. Ze worden uitgebeeld door middel van gepersonifieerde
abstracta: Vernuft en Naarstigheid, elk met een hoofdletter gespeld en
in het raam van het gedicht tot mythologische begrippen geworden.
Zydebalen is in het gedicht een aards paradijs, een "Eden onzes tyts"
(Hoogvliet 1753, 6). In het paradijs van Genesis kreeg elk schepsel zijn
eigen naam en individualiteit. Ook in de hof aan de Vecht wordt me-
nig beestje of boompje individueel genoemd en onderscheiden: fla-
mingo's, de ooievaar, de pisangboom, de koffieboom, ananassen. Maar
de arbeidende mensen in het fabriekje moeten het stellen zonder naam.
Ze worden twee abstracte collectieve begrippen-met-een-hoofdletter.
Zij bestaan niet echt. Gemythologiseerd worden, dat is gedeperso-
naliseerd worden, geesthetiseerd, en vooral: gedepolitiseerd. Met de
uitbeelding 'Vernuft en Naarstigheid' worden de arbeiders als belang-
hebbende partij door een andere belanghebbende partij uit de econo-
mische werkelijkheid getild. Vernuftig en naarstig, dat is niet wat zij
zijn, maar wat dichter en opdrachtgever vinden dat zij dienen to zijn.
Zo worden ze gezien en de poetische mimesis beeldt dat uit.
Het is de omgekeerde situatie vergeleken met Hofwyck. Huygens be-
greep de financiele wensen der schippers, de risico's voor hemzelf en
sprak toen een morele diskwalificatie uit. In Zydebalen komen de
arbeiders, geldentificeerd met Vernuft en Naarstigheid, moreel op een
voetstuk to staan; economisch worden ze door diezelfde identificatie
volstrekt onschadelijk gemaakt. De geschichtslose Welt van Zydebalen
heeft de financiele verlangens van de werkende mannen, vrouwen en
kinderen in het fabriekje definitief verdrongen.
In het tekstgedeelte dat bij het voorgaande aansluit, filosofeert de
dichter over het grote nut van het nietige zijderupsje:

o wondre Koopmanschap! o nutte Handeling,
Die uit het spinsel van een Wormtje, zoo gering,
Zoo teer, uw' oorsprong hebt! o wondre, d tedre Wormen,
Die voor uw sterven, voor 't verandren van uw vormen,
U zelf een tombe bouwt van Zyde, om naderhant
Daar uit to worstlen, om in heerelyker stant,
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Herlevende, en gelyk een Fenix, by het krieken
Des vroegen morgens, heen to zweven op uw wieken!
Hoe dier (duur, AJG), hoe krachtig zien we ons tot uw' lof verplicht!
Wat openen zich al tafreelen voor mijn Dicht,
Indien 't my luste in uw beschouwing uit to weiden!
Het boschgedierte geeft zyn vachten to bereiden,
Ten dienste van den Mensch in 't killigh jaargety,
De Kemel zet zyn hair, het Schaap zyn wol, hem by:
Gy, gy, a kleine Worm, moogt met de glorie pryken,
Dat gy gewaden spint voor d'Edelen en Ryken:
Gy, naakte Worm, gy kleedt den Mensch in ryk gewaat;
Den Mensch, by u zoo groot, zoo heerelyk van staat;
En echter in zich zelf een aardworm in dit leven:
Zoo zien we d'eene Worm aan de andre kleedren geven!
(Hoogvliet 1853, 22-23).

Het kleine rupsje verschaft dure zijde en het leert dat de mens, die
een worst is voor de dieren, zelf weer een rugs is voor God. Maar wat
spreken we hier van de mens? De dichter doet dat wel, maar de mens,
een aardworm in het leven, krijgt in het gedicht dure zijde kleren aan
en wordt dus gelijkgesteld met de eerder genoemde "Edelen en Ryken".
De rupsachtige nietigheid van de rijke mens voor God wordt hier be-
leden, maar tegelijkertijd maakt alleen de in zijde gehulde mens, de
rijke, er aanspraak op dat hij de mens is. Arbeiders, zo hebben we al
gezien, bestaan immers niet echt. De ware mensen, dat zijn edelen en
ri jken.
Hoogvliets Zydebalen demonstreert hoe de topoi van een hofdicht ge-
lezen kunnen worden als tekens van macht, Herrschaftszeichen. Tuinen
vol tekens uitgebeeld in gedichten vol tekens. Met een variant op
Bentmann en Muller kunnen we samenvatten waar het in tuinaanleg en
buitenplaatsgedicht om draait horticulture et liteerature de domination.

Dit artikel is met welwillende toestemming van de uitgever over-
genomen uit De macht van de tekens. Opstellen over maatschappi j,
tekst en literatuur. Aart van Zoest (red.). Utrecht, HES, 1986.
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Onwennig respect. Mentaliteitsvragen bij de Querelle
des Anciens et des Moderns
P. Pelckmans

De Querelle des Anciens et des Modernes is een obligaat hoofdstuk in
elke wat uitvoeriger Franse literatuurgeschiedenis. De handboeken
hebben er een to zeldzaam handig symbool aan: de historische feiten
lijken voor een keer als het ware vanzelf to passen in een didactisch
goed ogend schema. De Querelle zorgt vlak voor de eeuwwende - dus
op het geschikst denkbare moment - voor een sensationele omzwaai
van wat doorgaans beschreven wordt als het strak-dogmatische Franse
klassicisme naar de zo anders geaarde Verlicht-kritische opstelling.

Wie meer wil vernemen, ontdekt eerst dat de zo doorslaggevende epi-
sode de laatste twee decennia nagenoeg onbestudeerd bleef. De hand-
boekschrijvers blijven er gretig over doorvertellen, maar geen enkele
wetenschapper kwam al die tijd op de idee er een nieuwe monografie
aan to wijden. Als men naar de teksten zelf teruggrijpt, wordt het
duidelijk waarom: de in de Querelle uitgewisselde argumenten blijken
opvallend minder interessant dan op dergelijk historisch scheiden der
wegen to verwachten viel. De querulanten zijn het over de meeste
principekwesties die in hun debatten ter sprake komen fundamenteel
eens en weerleggen dus over en weer stellingen die de ander niet echt
verdedigt. Als de storm even bedaart, lijken ze zelf verwonderd over
de heftigheid van hun conflict;') ook satirische teksten, die zich per
definitie afstandelijk opstellen, hebben er nooit moeite mee de hele
hetze vlot to bagatelliseren:

II s'agissait de la reputation d'un vieux pokte grec dont, depuis deux
mille ans, on ignore la patrie, aussi bien que le temps de sa mort. Les
deux partis avouaient que c'etait un poke excellent; it n'etait ques-
tion que du plus ou du moins de morite qu'il fallait lui attribuer.
Chacun en voulait donner le taux; mais, parmi ces distribueurs de
reputation, les uns faisaient meilleur poids que les autres 2
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Die disproportie tussen de inzet en de gespendeerde animositeit is niet
eens de vreemdste paradox van de Querelle. Driehonderd jaar later valt
het op dat de enkele argumenten die maar door een parti j ingeroepen
werden nogal eens aan de 'verkeerde', voor ons onverwachte kant
kwamen opduiken. Een beroep op de christelijke waarden hoort naar
twintigste-eeuws aanvoelen eerder bij de Anciens. In werkelijkheid
waren het de Modernes, deze objectieve gangmakers van de Verlich-
ting, die betoogden dat de recente Franse letterkunde om die reden
hoger moest scoren dan de Oudheid: Homerus en de zijnen waren bij
al hun door niemand betwiste talent toch maar verstoken gebleven van
het licht der Openbaring! Van de Anciens verwacht men traditionele
attitudes; hun bewondering geldt dikwijls, naast het vakmanschap van
de oude auteurs, de patriarchale sfeer van hun teksten, die dan gunstig
afsteekt bij de ijdele complicatie van de eigen tijd. Anders dan de
hooggecultiveerde voorbeelden van een man als Erasmus staan hun
Ouden, zij het met een minder opzichtig primitivisme, al vlakbij de
achttiende-eeuwse nostalgische wensdromen over les bons sauvages 3

De Querelle kwam nooit veel verder dan een opgewonden dovemans-
gesprek, een onontwarbaar kluwen van stereotiepe en tegendraadse
standpunten. Ik hoop hier, via een viertal markante teksten, to sug-
gereren dat de verwarring onvermijdelijk was: de Anciens en de Mo-
dernes waren beiden - dat is althans mijn stelling - in de greep van
een veel radicaler antropologische mutatie dan ze zelf konden ver-
moeden. Hun oeverloze discussies zullen het reele verloop van de ver-
dere geschiedenis nauwelijks beinvloed hebben; ze zijn er niet minder
symptomatisch om.

Verloop

De Querelle des Anciens et des Modernes begon met een stunt. Op 27
januari 1687 bracht Lodewijk XIV een feestelijk bezoek aan zijn goe-
de stad Parijs. De Zonnekoning had toen juist met succes een voor die
tijd gewaagde fisteloperatie ondergaan; die goede afloop vroeg om een
Te Deurn. Daarna ging de koning de gelukwensen van de stad in ont-
vangst nemen; tenslotte rondde hij de dag of met een feestzitting van
de Academie frangaise, waar de veertig onsterfelijken zoals gepast
gezorgd hadden voor een lofdicht op hun hoge beschermer. Een gele-
genheidsstuk dus, waarvan niemand meer verwachtte dan een vuur-
werk aan superlatieven en mythologische vergelijkingen. Charles
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Perrault, die zich de opdracht had laten geven de tekst to schrijven,
maakte er een evenement van.°)

Perrault zou tien jaar later beroemd worden met zijn Contes de ma
mere 1'oie, de Sprookjes van Moeder de Gans. De dag dat de koning op
bezoek kwam overtrof hij zichzelf met een sprookje voor volwassenen,
dat minstens even beroemd zou blijven. Zijn gedicht over Le siecle de
Louis le Grand lanceerde de moderne vooruitgangsgedachte: Perrault
betoogde met klem dat de eigen eeuw in alle opzichten beter presteer-
de dan de in alle colleges en geleerde geschriften zo bewierookte Oud-
heid. Absoluut nieuw was die bewering natuurlijk niet; een stunt slaat
trouwens nooit in als hij niet inspeelt op een of andere onderhuids
gebleven verwachting. Perrault bracht vooral een novum doordat hi j
zich zo agressief opstelde: de hele zestiende en zeventiende eeuw lang
hadden de humanisten in hun euforische momenten bescheidener be-
weerd dat ze even goed werk konden leveren als de Ouden.

Het werd een schandaal, al bleef het in de eeuw van de etiquette on-
denkbaar dat de seance royale echt in het honderd zou lopen. Pas na-
dien barstte de hel goed los. Perrault verdedigde zijn standpunt met
een uitvoeriger Parallele des Anciens et des Modernes in vier banden;
hij kreeg de mondaine steun van de Mercure galant en van vooruitstre-
vende auteurs zoals de toen dertigjarige Fontenelle. De gevestigder
auteurs kozen meestal voor de Oudheid en vonden in Boileau een en-
thousiaste, zij het niet altijd diplomatische pleitbezorger. Om Pindarus
to verdedigen was hij zo onvoorzichtig zelf een Franstalig gedicht in
diens stijl to plegen, een Ode sur la prise de Namur, die zijn tegen-
standers helemaal zonder scrupules durfden weglachen. Hi j kreeg
trouwens zijnerzijds even vaak gelegenheid om to lachen: nu de grote
auteurs het andere kamp kozen, zagen de Modernes zich regelmatig
verplicht allerlei overduidelijk secundaire eigentijdse auteurs tegen
Homerus en Euripides uit to speien.

De ruzie raakte pas zeven jaar later bijgelegd. Niemand minder dan de
grote Arnauld vond het toen de moeite waard om vanuit zijn balling-
schap een verzoenend woord to spreken. Het is tekenend voor de stijl
van de hele Querelle dat zijn lange briefs de problematische evaluatie
van de Oudheid niet eens ter sprake bracht, maar liever stilstond bij
Perraults morele bezwaren tegen Boileaus Satire X. De kampers maak-
ten van de prestigieuze arbitrage gebruik om hun aanslepende vete
eervol of to ronden.

93



Fontenelle en de dwaasheid van de anciens

In een veelgebruikte literatuurgeschiedenis prijst Verdin-Louis
Saulnier de Digression sur les Anciens et les Modernes (1688) van Fon-
tenelle als het zinnigste geschrift van het hele debat, "l'ouvrage le plus
sense qui soft sorti de la Querelle".6) De niet al to historisch to noemen
uitspraak sluit aan bi j de toon van de Digression zelf, waar Fontenelle
voortdurend voorgeeft to spreken in naam van een elementair gezond
verstand:

Toute la question de la preeminence entre les anciens et les moder-
nes etant une foil bien entendue se reduit a savoir si les arbres qui
etaient autrefois dans nos campagnes etaient plus grands que ceux
d'aujourd'hui. En cas qu'ils 1'aient ete, Homere, Platon, Demosthene
ne peuvent We egales dans ces derniers siecles, mail si nos arbres
sont aussi grands que ceux d'autrefois, nous pouvons egaler Homere,
Platon et Demosthene 7)

Het hele essay lang blijven alle redeneringen even nadrukkelijk van-
zelfsprekend klinken. Fontenelle onderstreept regelmatig, met navoel-
bare trots, dat hi j twistpunten die elders een schat aan stijlfiguren en
exempla vragen in korte woorden weet of to handelen. De Ouden had-
den hetzelfde soort hersenen als wij, dus wat toen kon blijft kunnen:

Jai cru que le plus court etait de consulter un peu sur tout ceci la
physique, qui a le secret d'abreger bien des contestations que la rhe-
torique rend infinies s)

De Ouden deden weliswaar fundamentele uitvindingen, maar ook dat
is geen bijzondere verdienste. Ze kwamen gewoon eerst en we hadden
het in hun plaats ook wel geklaard. Veel wonder zit er niet in, "il ny a
pas la grand mystere" (p. 248) ...

Saulniers appreciatie bewijst dat die evidenties ook vandaag nog over-
tuigend klinken; het is nog altijd niet makkelijk zich over de intussen
drie eeuwen oude argumenten to verwonderen. Pas na herhaalde lec-
tuur gaat het opvallen dat de Digression, bij alle vooruitgangsgeloof,
niet al to best in staat lijkt zich een verrijkende continuiteit voor to
stellen. De belangrijkste verdienste van het verleden is dat het leerde
allerlei vergissingen to vermijden: de Ouden hebben alle dwaasheden
zo exhaustief uitgeput dat we ons voortaan die doolgang kunnen be-
sparen:
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Nous avons 1'obligation aux anciens de nous avoir epuise la plus gran-
de partie des idees fausses qu'on se pouvait faire; it fallait absolument
payer a 1'erreur et a 1'ignorance le tribut qu'ils ont paye, et noun ne
devons pas manquer de reconnaissance envers ceux qui nous en ont
acquittes. Il en va de meme sur diverses matieres, oiu it y a je ne sais
combien de sottises que nous dirions si elles n'avaient pas ete dites,
et si on ne nous les avait pas, pour ainsi dire, enlevees.")

De vraag waarom de omweg onvermijdelijk was komt niet aan de or-
de. Het postulaat - "il fallait absolument" - klinkt des to bevreemden-
der als men merkt dat de verworvenheden van de recente wetenschap
in de Digression even evident lijken als Fontenelles eigen redenerin-
gen:

Il eat toujours dO titre bien facile, a ce qu'il semble, de s'aviser que
tout le jeu de la nature consiste daps les figures et dans les mouve-
ments des corps; cependant, avant que d'en venir la, it a fallu essayer
des idees de Platon, des nombres de Pythagore, des qualites dAris-
tote, et tout cela ayant ete reconnu pour faux, on a ete reduit a
prendre le vrai systeme.l1)

De Renaissance had model kunnen staan voor een positiever soort in-
spiratie. Fontenelle ziet die verrijkende dialoog als een gelukje: de
westerse mens kon op het eind van de duistere Middeleeuwen in de
teruggevonden geschriften vlug leren wat hi j anders iets trager zou
herontdekt hebben.12)

De beroemdste vergelijking van de Digression assimileert de vooruit-
gang met de volwassenwording van een individu, dat altijd maar bij-
leert. Het bijleren dat er concreet ter sprake komt bestaat ook daar in
het verwerpen van andermans aberrante vergissingen. Fontenelles on-
vermogen een positievere continulteit to denken blijkt zelfs in de
privegeschiedenis van zijn ene wereldhistorische subject, dat, volgens
de Digression, het grootste deel van zijn tijd verdeed aan absurde oor-
logen; het komt daar nu eindelijk van terug:

Il serait bien plus avance si la passion de la guerre ne 1'avait occupe
longtemps, et ne lui avait donne du mepris pour les sciences, aux-
quelles it est enfin revenu.13)

Alleen naar de toekomst toe lijkt de vooruitgang een moment echt
cumulatief.14) Het verleden, dat in dit betoog over de Ouden het uit-
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gebreidst aan bod komt, was zo to zien een verzameling dwaasheden.
De obstinate voorkeur van de Anciens wordt dan zonder meer bela-
chelijk:

Les hommes, non contents d'abandonner la raison pour les prejuges,
vont quelquefois choisir ceux qui sont les plus deraisonnables.1

Boileau en de dwaasheid van de modernes

Boileaus belangrijkste interventie in het debat dient zich aan onder de
onverwachte titel Reflexions critiques sur quelques passages du rheteur
Longin ou, par occasion, on repond a quelques objections de monsieur
P*** contre Homere et contre Pindare (1694). De tweede-eeuwse retor
Longinus was - althans volgens de in de zeventiende eeuw gangbare
toeschrijving - de auteur van een bekend tractaat over het sublieme,
waarvan Boileau twintig jaar eerder de eerste leesbare Franse vertaling
bezorgd had.16> Hij licht er ditmaal negen passages uit, die hij in even-
veel (genummerde) reflexions toepast op de stellingnames van zijn te-
genstander Perrault.

De reeks begint bepaald ontgoochelend. Reflexion 1 vertelt hoe Boileau
in zijn jonge jaren een paar keer in behandeling geweest was bij een
broer-arts van Charles Perrault, die hem niet to efficient geadviseerd
zou hebben. De eerlijkheid gebiedt daar aan toe to voegen dat Boileau
zo massief de puntjes op deze absoluut bijkomstige is zette omdat
Perrault hem eerst in een open brief aan die dankbaarheidsplicht her-
innerd had. Dergelijke persoonlijke venijnigheden horen bij de huis-
stijl van het toenmalige literaire milieu; over de diepere gronden van
de Querelle leren ze ons uiteraard niets.

De verdere Reflexions bestaan goeddeels uit detaildiscussies over di-
verse door Perrault gewraakte passages van Homerus en Pindarus. Tus-
sendoor trekt Boileau de perspectieven of en toe open; het blijkt dat
ook hij zich op een stuk onweerlegbare evidentie beroept. Alleen heeft
die bij hem minder to maken met de intrinsieke juistheid of de logi-
sche overtuigingskracht van zijn redeneringen dan met een eeuwen-
oude consensus. Boileau zelf zou het verschil nauwelijks begrepen
hebben: redelijkheid en gevestigde mening vallen voor hem probleem-
loos samen. De Paralleles zijn dan letterlijk aberrant; zelfs Perraults
vrienden, die Boileau regelmatig Vans le monde" (p. 494)17 ontmoet,
staan, als we hem mogen geloven, perplex:

I
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Je ne sais pas comment (Perrault) s'est alle mettre en tete de heurter
si lourdement la raison en attaquant dans ses Paralleles tout ce qu'il y
a de livres anciens estimes et estimables. Veut-il persuader a tour les
hommes que depuis deux mille ans ils n'ont pas le sens commun?
Cela fait pitie.188

De zevende Reflexion herneemt dezelfde evidentie:

Le gros des hommes a la longue ne se trompe point sur les ouvrages
de 1'esprit. II n'est plus question, a 1'heure qu'il est, de savoir si
Homere, Platon, Ciceron, Virgile, sont des hommes merveilleux; c'est
une chose sans contestation puisque vingt siecles en sont convenus. II
s'agit de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui les a fait admirer
de tant de siecles; et it faut trouver moyen de le voir, ou renoncer aux
belles lettres auxquelles vous devez croire que vous n'avez ni gout ni
genie, puisque vous ne sentez point ce qu'ont senti tous les
hommes.19)

Het soort massieve zekerheid dat bier spreekt is voor ons nagenoeg
onverteerbaar geworden. Haar credo valt bij nader toezien minder
dogmatisch uit dan wij spontaan zouden verwachten. De Modernes
beweerden graag dat hun tegenstanders beaat-kritiekloos opkeken naar
al wat maar de nodige eeuwen oud was.2) Boileau zal dergelijke kari-
katuren vrijblijvend gevonden hebben: zijn bewon-dering is inderdaad
veel selectiever. Hij geeft volmondig toe dat de Oudheid talloze on-
beduidende teksten naliet; de enkele heel grote steken er vanzelf
bovenuit omdat ze aldoor bewonderd bleven:

Je ne regle point 1'estime que je fais d'eux par le temps qu'il y a que
leurs ouvrages durent, mais par le temps qu'il y a qu'on les admire.
Cest de quoi it est bon d'avertir beaucoup de gens qui pourraient mal
a propos croire ce que veut insinuer notre censeur: qu'on ne lone les
anciens que parce qu'ils sont anciens et qu'on ne blame les moderns
que parce qu'ils sont modernes. Ce qui n'est point du tout veritable, y
ayant beaucoup d'anciens qu'on n'admire point et beaucoup de mo-
dernes que tout le monde loue. L'antiquite de 1'ecrivain nest pas un
titre certain de son merite; mail 1'antique et constante admiration
qu'on a toujours eue pour ses ouvrages est une preuve sore et infail-
lible qu'on doit les admirer n)

Elders in de Reflexions22) vernemen we dat ook de enkele hoogbewon-
derde werken niet boven alle kritiek staan. Alleen lijkt het aangewezen
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die principieel aanvaardbare reserves, waarvoor Horatius en de retor
Longinus al de juiste toon vonden, voorzichtig en met passend respect
to formuleren. De bewondering voor Homerus en de zijnen impliceert
ook geen misprijzen voor de eigentijdse auteurs; het zou alleen voor-
barig zijn deze ti jdgenoten to Aug op to hemelen:

Il ne faut pas, quelque admirable que vous paraisse un modern, le
mettre aisement en parallele avec ces ecrivains admires durant un si
grand nombre de siecles, puisqu'il n'est meme pas stir que ses
ouvrages passent avec gloire au siecle suivant. En effet, sans aller
chercher des exemples eloignes, combien n'avons-nous point vu
d'auteurs admires dans notre siecle dont la gloire est dechue en tres
peu d'annees?2)

Boileau verwijst naar de in zijn tijd erg getaande glorie van de
Pleiade-dichters; hij vermeldt verder de Vroeglatijnse auteurs Naevius
en Ennius, die ten tijde van Augustus uit de mode geraakten. Veelzeg-
gend genoeg betreft de enige decheance die de tekst ook motiveert de
vroeg-zeventiende-eeuwse briefschrijver Guez de Balzac (1597-1654),
wiens in de tijd van Richelieu alom geprezen epistels voor de soberder
smaak van de late zeventiende eeuw gezocht waren gaan klinken. Op
een heel ander vlak dan Perrault was ook Balzac eigenzinnig; hij had
een couranter proza moeten schrijven:

On ne peut plus lui pardoner ce soin vicieux qu'il a de dire toutes
choses autrement que ne le disent les autres hommes, de sorte que
tous les jours on retorque contre lui ce meme vers que Maynard a
fait autrefois a sa louange:
Il n'est point de mortel qui parle comme Iui.
II y a pourtant encore des gens qui le lisent; mail it n'y a plus per-
sona qui ose imiter son style, ceux qui Font fait s'etant rendus la
risee de tout le mondeu>

Tussen integratie en individualisme

Het vooruitgangsgeloof van Fontenelle ziet terloops uit naar toekoms-
tige aanvullingen, maar weet niet to erven; traditie en geplogenheden
zijn alleen maar een dwaas vooroordeel, "le prejuge grossier de 1'anti-
quite"") (p. 260), waarmee wie zinnig wil denken zonder meer moet
breken. In die zin is het geen toeval dat de Digression de wereldge-
schiedenis zo gretig vergelijkt met de volwassenwording van een
individu: Fontenelles hele betoog staat in dat individualistische regis-
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ter, het soort rede waartoe hi j hier uitnodigt is in wezen een afzonder-
lijk en afzonderend avontuur.

Boileau blijkt zijnerzijds nergens gehinderd door enige beknelling.
Zijn Reflexions bevatten geen al to diepe gedachten, maar getuigen
hoe dan ook van een vrijheid binnen de traditie en het respect die
intussen zo goed als onvoorstelbaar werd. Boileau heeft er nog geen
moeite mee; de vraag is of hij daarmee geen late getuige is van een
veel oudere grondhouding, die rond de eeuwwende 1700 voorgoed
- althans tot nog toe onomkeerbaar - in het gedrang kwam. Dezelfde
aisance binnen een wereld van voorbeelden en beregeling is trouwens
in het hele Ancien Regime na to wijzen; zelfs een zo eminent-persoon-
lijke geest als Michel de Montaigne doorspekt zijn Essais met over-
vloedige citaten en denkt zelfstandig via het erfgoed van de Oudheid.
Het sprak vanzelf omdat alle maatschappijen en culturen zich immers
altijd al ontplooid hadden binnen een wisselend spel van regels en
normen. De Romeinen spraken in die zin van de mos maiorum en be-
wezen daarmee dat hun burgerdeugd verwant bleef aan de door de
ethnologen verkende'primitieve' maatschappijen.

Wij zouden dergelijke voortdurende omkadering in alle opzichten eng
vinden: sinds de Verlichting werd het onze eerste reflex op alle
terreinen een radicaal eigen weg to zoeken. La Querelle des Anciens et
des Modernes staat wat dat betreft op de waterscheiding; ze hoort bij
de moeizame overgang van een nude zin voor integratie naar het Ver-
lichte individualisme. De Querelle heeft die mutatie natuurlijk niet
veroorzaakt, waarschijnlijk niet eens echt bespoedigd; ze bewijst op
haar manier dat meer en meer mensen het er in de late zeventiende
eeuw moeilijk mee kregen zich in een wereld van voorbeelden en mo-
dellen op hun gemak to blijven voelen.

Dat dit nieuwe ongemak zich slechts onhandig en approximatief wist
to uiten is nauwelijks verwonderlijk. De Modernes kwamen uiteraard
niet op het idee eigenzinnigheid zonder meer to proclameren; het was
daar nog meer dan een eeuw to vroeg voor. Hun wens een eigen gang
to gaan was kleedde zich dus in in de aanvaardbaarder - en blijkens de
verontwaardigde reacties al gewaagde - ambitie beter to schrijven dan
voordien. Ze betoogden dat de Ouden op alle terreinen zwaar onder-
maats gebleven waren; in de praktijk konden ze alleen bewijzen dat
hun oeuvre niet voldeed aan de normen van de zeventiende eeuw. Die
normen leken voor de beide partijen zo eeuwiggeldend dat het ana-
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chronisme hun nauwelijks opviel. Achteraf gezien is het duidelijk dat
de hele Querelle daarmee fataal moest verzanden in een doolhof van
weinig relevante vitterijen.

Als de Anciens al een historisch smaakverschil inriepen, beschreven ze
hun geliefde Oudheid als een idyllisch-patriarchale gouden eeuw;
Boileau sprak van een

siecle des heros, of 1'on ne connaissait pas la mollesse et les delices;
oiu l'on se servait, of 1'on s'habillait soi-meme, et qui se sentait en-
core par la du siecle d'or.26)

Jean de la Bruyere slaat in zijn Discours sur Theophraste (1688) dezelf-
de toon aan:

La nature se montrait en eux dans toute sa purete et sa dignite (...)
Un homme n'etait honors sur la terre qu'a cause de sa force ou de
sa vertu; it n'etait point riche par des charges ou des pensions, mais
par son champ, par ses troupeaux, par ses enfants et ses serviteurs; sa
nourriture etait saine et naturelle, les fruits de la terre, le lait de ses
animaux et de ses brebis ..rn

Die toon klinkt bi j hem nog onwaarschijnlijker omdat La Bruyere het
niet over de Oudgriekse Homerus en Pindarus heeft; Theophrastus was
een leerling van Aristoteles, die dus al in Griekenlands hellenistische
herfsttij thuishoort. De hang van de Anciens naar dit soort dromerijen
bewijst dat ook zij, bij alle trouw aan de traditie, door de nieuwe
tijdsgeest beroerd waren. Ze lopen vooruit op een typische compensatie
van het individualisme. Al van in de achttiende eeuw gaan velen de
verbeurde integratie deels ook missen;28) waar elke culturele omka-
dering voortaan als tyranniek en ongeloofwaardig overkomt, leiden die
gemengde gevoelens onder andere tot de droom van een eenvoudig-di-
recte verbondenheid met de natuur. Veel achttiende-eeuwse reis-
beschrijvingen spelen in op die nostalgie: de lezers geloofden graag dat
de Indianen en de Polynesiers aan de andere kant van de wereld een
stuk ongerepte natuurstaat hadden weten to vrijwaren. De Anciens
denken met hetzelfde heimwee terug aan een vriendelijk-idyllisch
ochtendgloren van de wereld, "1'aimable simplicite du monde
naissant".') De Ouden hebben voor hun bewonderaars van eeuw tot
eeuw net alles betekend!
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Het romantische enthousiasme voor de Vooruitgang droomt van een
ander soort integratie. Wie wars is van alle bindende patronen smaakt
zekere vervangnabijheid in de gezamenlijke opmars naar een groots
doel; niemand hoeft zich daarbij benauwd to voelen omdat die verre
toekomst alleszins breekt met alle actueel knellende kaders. Het ver-
lichte optimisme over de vorderingen van de rede blijft doorgaans veel
nuchterder en gereserveerder dan die romantische hoogstandjes; de
ideeengeschiedenis concludeert dan meestal dat de filosofen pragma-
tischer, realistischer waren dan hun erfgenamen.30» Zonder die kwali-
teiten to ontkennen wou ik daaraan toevoegen dat hun minder opge-
togen visie de individualistische breuk die aan het hele avontuur ten
grondslag ligt des to duidelijker to zien geeft. Het credo van de Mo-
dernes gaat nog niet veel verder dan de summiere overtuiging dat de
onderdanen van Louis le Grand het allemaal anders en beter kunnen.

De conclusie van Melon
De interpretatie van de Querelle die zich daarmee aftekent is zeker
niet nieuw. Ze werd in alle handboeken al beschreven als een episode
van een fundamentele overgang van traditie naar initiatief, die de hele
eeuwwende 1700 domineert. In het licht van de recente antropologie -
en, denk ik, van een globaal veranderend cultuurklimaat - komen we
wet tot een genuanceerder appreciatie van die overgang. Het gezond
verstand van de Modernes lijkt voortaan, al blijven wij dat nog steeds
quasi instinctief delen, geen evidente zaak en geen onbetwistbaar plus-
punt meer. We beginnen to begrijpen dat het om een vroege exponent
ging van een voordien nagenoeg ondenkbare opstelling. Omgekeerd lag
het standpunt van de Anciens complexer dan het doffe dogmatisme dat
hun tegenstanders hun toedichtten.

Om of to sluiten citeer ik de slotparagraaf van Fenelons Lettre a 1'Aca-
demie (1714), die in het hier aangegeven perspectief een onverwachte
dimensie krijgt. Negentien jaar na de arbitrage van Arnauld was de
Querelle opnieuw opgeflakkerd rond een sterk bekorte, gemoderniseer-
de bewerking van de Ilias.31) Voor de enen was dat zoveel als heilig-
schennis; hun protest werd voor de anderen een gelegenheid om de
bezwaren tegen de authentieke Homerus nog eens uitgebreid op to
rakelen. De aartsbisschop van Cambrai, voor velen op dat moment de
eerste prelaat van Frankrijk, probeerde nu op zijn beurt de gemoede-
ren to bedaren. Zijn uitvoerige advies heeft zalvende woorden voor
beide partijen; hij rondt of met 'une espece d'apologue',32) eigenlijk
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een uitgebreide vergelijking, die de tegenstelling tussen de antieke en
de eigentijdse schrijfstijl vergelijkt met die tussen klassieke en go-
tische architectuur:

Les inventeurs de 1'architecture qu'on nomme gothique et qui est,
dit-on, celle des Arabes crurent sans doute avoir surpasse celle des
architectes grecs. Un edifice grec n'a aucun ornement qui ne serve
qu'a orner l'ouvrage; les pieces necessaires pour le soutenir ou pour
le mettre a couvert, comme les colonises et la corniche, se tournent
seulement en grace par leurs proportions. Tout est simple, tout est
mesure, tout est borne a 1'usage. On n'y voit ni hardiesse, ni caprice
qui impose aux yeux. Les proportions sont si justes que rien ne parait
fort grand, quoique tout le soit

De schoonheid van een Griekse tempel is dat alles er op zijn plaats
staat. Alles schikt zich naar de functionaliteit en de proporties van het
geheel en is alleen ('seulement') daarom mooi. De kathedralenbouwers
hadden een ander ideaal. Ze moesten het hebben van waagstukken en
van versieringen die een zelfstandig bestaan gaan leiden:

Au contraire 1'architecte gothique eleve sur des piliers tres minces
une voite immense qui monte jusqu'aux nues. On croit que tout va
tomber, mais tout dure pendant des siecles. Tout est plein de
fenetres, de roses et de pointes. La pierre semble decoupee comme
du carton. Tout est a jour, tout est en Pair. N'est-il pas naturel que
les premiers architectes gothiques se soient flattes d'avoir surpasse
par leur vain raffinement la simplicite grecque?34)

Fenelon schijnt to denken aan wat wij nu flamboyante gothiek plegen
to noemen. Hi j ziet die als een triomf van wat net nog kan: de archi-
tecten spelen met disproporties - de zuilen zijn to rank voor de gewel-
ven - en overladen hun bouwsels met ornamenten die, los van alles, als
het ware in het ijle ('jour', 'en l'air') zweven. Dat een en ander tech-
nisch een knappe prestatie was, is Fenelon niet ontgaan. De Griekse
eenvoud is daarmee niet voorbijgestreefd.

De Querelle ging voortdurend de mist in omdat Anciens en Modernes
grotendeels dezelfde literaire criteria hanteerden. Met zijn overstap
naar de architectuur heeft Fenelon het eindelijk over twee echt ver-
schillende stijlen. Honderd jaar later zou de Romantiek hetzelfde con-
trast tussen tempels en kathedralen uitentreuren herhalen en aan de
gotiek de voorkeur geven; de bakens zijn dan definitief verzet.
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Fenelon hield het bij een traditioneler voorkeur; integratie ging voor
hem nog boven gewaagde afzonderlijkheid.
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Noten

1. Cf. bv. de bekende verzoeningsbrief van Boileau aan Perrault, waar
de eerste de Paralleles nagenoeg onderschrijft (Boileau, Oeuvres com-
pletes, Paris, Gallimard, 1966, pp. 571-574).

2. Montesquieu, Oeuvres completes, t.1, Paris, Gallimard, 1949, p. 183
(Lettres persanes, XXXVI). "Het ging om de reputatie van een oude
Griekse dichter, van wie men nu al tweeduizend jaar noch de geboor-
teplaats noch de sterfdatum kent. Beiden partijen gaven toe dat hij
een uitmuntend dichter was; alleen vonden de enen hem nog voor-
treffelijker dan de anderen. Iedereen wou zijn kwaliteit precies in-
schatten; het ongeluk wilde dat de enen wat guller schatten dan de
anderen."

3. De situatie gaat er nog verwarder uitzien als men bedenkt dat smaak
en principes lang niet altijd samenvielen. De Ancien Jean de la
Bruyere, bv., schrijft een veel eigenzinniger, minder klassiek proza
dan de Moderne Fontenelle. Cf. daarover Robert Garapon, La
Bruyere et Fontenelle in Alain Niderst (ed.), Fontenelle, Paris, P.U.F.,
1989, pp. 297-303.

4. Over Perraults persoonlijke motieven voor zijn geruchtmakende
intitiatief, cf. Marc Soriano, Les Contes de Perrault. Culture savante et
tradition populaire, Paris, Gallimard, 1968., vooral pp. 307-317.

5. Boileau nam hem op in de laatste uitgaven van zijn verzamelde wer-
ken, een voorbeeld dat door de meeste moderne uitgevers gevolgd
werd. Cf. bv. Oeuvres completes, op.cit., pp. 575-588.

6. V.L. Saulnier, La litterature francaise du siecle classique, Paris, P.U.F,
1943, 8e herziene uitgave 1967, (Que sais je?, 95), p. 127.

7. Verwijzingen naar Fontenelle, Textes choisis, Paris, Editions sociales,
1966. "Het hele dispuut over de voorrang tussen ouden en modernen
komt welbeschouwd gewoon neer op de vraag of de bomen vroeger
groter werden dan nu. Als dat inderdaad zo was, kunnen ook Ho-
merus, Plato en Demosthenes de laatste eeuwen niet meer ge-
evenaard worden; als ooze bomen even groot zijn als die van vroeger,
dan kunnen wij Homerus, Plato en Demosthenes evenaren."
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8. Id., ib., p. 255. "Ik dacht dat het handigst was hier eventjes de fysica
onder de arm to nemen; die heeft zo nogal eens haar manier om
problemen waar de rhetoriek eindeloos over kan doorbomen vlot uit
de wereld to helpen."

9. Id., ib., p. 248.

10. Id., ib., p. 249. We zijn de Ouden dank verschuldigd omdat ze on-
geveer alle denkfouten in onze plaats begaan hebben. De onwetend-
heid en de vergissingen moesten absoluut hun recht hebben; we kun-
nen niet erkentelijk genoeg zijn voor wie in onze plaats dat leergeld
betaalde. Zo gaat het nu eenmaal op allerlei terreinen: overal zijn er
massa's dwaasheden waar we faliekant in zouden vervallen als ande-
ren ze niet al begaan hadden: ze hebben die om zo to zeggen voor
onze neus weggekaapt.

11. Id., ib., p. 249. "Je had eigenlijk toch altijd al makkelijk kunnen be-
denken dat de hele natuur draait op configuraties en bewegingen; en
toch moest men het, voor men op die eenvoudige gedachte kwam,
nodig eerst proberen met de ideeen van Plato, de getallenmystiek van
Pythagoras, de kwaliteiten van Aristoteles. Toen dat allemaal niet
bleek to kloppen, opteerde men eindelijk in arren moede voor de
juiste theorie."

12. Cf. Id., ib., p. 255.

13. Id., ib., p. 256. "Hij zou een stuk verder staan als hij zich niet te gre-
tig in allerlei oorlogen gestort had zodat de wetenschappen steevast
op het achterplan raakten; hij begint daar eindelijk van terug to ko-
men."

14. Cf. "Les vues saines de tour les bons esprits qui se succederont
s'ajouteront toujours les unes aux autres" (Id., ib., p. 256)

15. Id., ib., p. 256. "De mensen geven de rede niet op voor eender welk
vooroordeel; ze zoeken er dikwijls ook nog het onredelijkste vooroor-
deel uit"

16. Cf daarover Theodore A. Litman, Le sublime en France. 1660-1714,
Paris, Nizet, 1971, pp. 63-129

17. Boileau, Oeuvres completes, op.cit., p. 494. De reflexions X, XI en XII
werden in 1711 toegevoegd en blijven hier buiten beschouwing.
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18. Id., ib., p.494. "Ik begrijp niet hoe Perrault het in zijn hoofd kon
halen heeft zo massief onredelijk to doen: alle atom geachte en ach-
tenswaardige oude werken moeten het in zijn Paralleles ontgelden.
Hoopt hij sours alle mensen to overtuigen dat ze nu al tweeduizend
jaar de plank missloegen? Het is een zielige bedoening."

19. Id., ib., pp. 524-525. "De goegemeente vergist zich op de lange duur
niet over de voortbrengselen van de geest. De vraag is intussen allang
niet meer of Homerus, Plato, Cicero en Vergilius buitengewone men-
sen waren; dat staat niet meer ter discussie want twintig eeuwen zijn
het daarover eens. Het gaat er nu om to weten wat hen zo knap
maakte dat men ze twintig eeuwen kon bewonderen; wie daar geen
zicht op krijgt, kan de bellettrie beter zo laten in de wetenschap dat
hij er blijkbaar geen verstand van heeft: je begrijpt dan niet eens wat
iedereen begrijpt."

20. Cf. bv. Fontenelle, Digression ..., pp. 252 en 258. De pleitbezorger van
de Anciens in Perraults (gedialogeerde) Parallele is van dezelfde ge-
borneerde soort. Boileau schrijft hem of als een onbenul, die door
zijn stommigheid een goede zaak bederft: "il defend quelquefois si
sottement la raison qu'elle devient plus ridicule dans sa bouche que
le mauvais seas" (ib., p. 518). De formulering bewijst eens to meer
hoe vlot rede en traditie voor Boileau samenvielen.

21. Id., ib., p. 527. Ik bewonder de Ouden niet omdat hun werken er al
zolang zijn, maar omdat men ze al zolang bewondert. Het is niet
overbodig dat even duidelijk to stellen omdat veel mensen anders
onze tegenstrever zouden geloven, die insinueert dat wij de ouden
prijzen omdat ze oud zijn en onze tijdgenoten minachten omdat ze zo
recent zijn. Dat is absoluut niet het geval: er zijn heel wat schrijvers
nit de Oudheid die men niet bewondert en heel wat recente auteurs
die iedereen apprecieert. Een auteur die oud is is daarom nog niet
verdienstelijk; alleen de oude en duurzame bewondering die men
altijd voor zijn werk gehad heeft is een zeker en onfeilbaar bewijs dat
het die bewondering waard is."

22. Cf. met name Ib., p. 514.
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23. Id., ib., p. 525. "Je moet een eigentijdse schrijver, hoe knap die ook
mag lijken, niet to vlot op een lijn zetten met de auteurs die men
eeuwenlang bewonderde: het is niet eens zeker of zijn nieuwe werken
eervol de volgende eeuw zullen halen. We hoeven de voorbeelden
niet ver to zoeken: er zijn deze eeuw schrijvers genoeg geweest die
men eerst de hemel inprees en die al na enkele jaren in de vergeet-
hoek raakten."

24. Id., ib., pp. 525-526. We hebben voortaan een hekel aan zijn onge-
lukkige hebbelijkheid de dingen altijd anders to willen zeggen als
iedereen. Het oude lofvers van Maynard dat Been sterveling sprak
zoals hij" wordt nu dagelijks tegen hem uitgespeeld. Weliswaar zijn er
nog mensen die hem lezen; alleen durft niemand zijn stijl nog na to
bootsen: alwie dat probeerde maakte zich bij iedereen belachelijk."

25. Fontenelle, Op.cit., p. 260.

26. Boileau, op.cit., p. 534. "Een eeuw van helden, zonder verwijfdheid en
overdadige genoegens, waarin iedereen zichzelf behielp en zichzelf
aankleedde en die daardoor nog naar de gouden eeuw bleef aarden."

27. Jean de la Bruyere, Oeuvres completes, Paris, Gallimard, 1951, p. 32.
"De natuur vertoonde zich bij hen in al haar zuiverheid en waardig-
heid. Men stond toen slechts in aanzien door zijn kracht of zijn
deugd; men dankte zijn rijkdom niet aan ambten of aan jaargelden,
maar aan akkers, kudden, kinderrijkdom en knechten. Alle voedsel
was nog gezond en natuurlijk: de vruchten van de aarde, de melk van
het vee en van de schapen ...

28. De bekende Franse antropoloog Louis Dumont wijdde een belangrijk
deel van zijn oeuvre aan die compensaties. Het moderne individualis-
me blijkt dan "perpetuellement et irremediablement hante par son
contraire" (L.Dumont, Essais sur 17ndividualisme. Une perspective
anthropologique sur l ideologie moderne, Paris, Seuil, 1983, p. 28).

29. Fenelon, Lettre a Houdar de la Motte in Oeuvres completes, Toulouse,
1810, t3, p. 420. Cf. ook id., Lettre a IAcademie, Geneve, Droz, 1970,
pp. 137-142.

30. Cf. vooral in die zin het standaardwerk van Jean Dagen, Lhistoire de
1'esprit humain dans la pensee franpaise de Fontenelle a Condorcet,
Paris, Klincksieck, 1977.

31. Voor meer bijzonderheden over die bewerking, cf. Gerard Genette,
Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982, pp. 360-365.
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32. Fenelon Lettre a IAcademie, op.cit., p. 143. De vergelijking moet
Fenelon nauw aan het hart gelegen hebben. Ze komt al voor in zijn
eerste jeugdwerk, de Dialogues sur 1'eloquence en in zijn Discours de
reception a l Academie frangaise. Cf. Fenelon, Oeuvres, Paris,
Gallimard, 1983, t.1, pp. 55 en 536.

33. Fenelon Lettre a l Academie, op.cit., pp. 143-144. 'De uitvinders van
de bouwstijl die wij gothisch plegen to noemen - en die naar men
zegt uit Arabie stamt - dachten ongetwijfeld dat ze de Grieken voor-
bijgestreefd hadden. In een Grieks bouwwerk vindt men geen enkele
versiering die alleen maar decoratief bedoeld is; de elementen die het
gebouw moeten stutten of afdekken, de zuilen en de daklijsten, zijn
enkel bevallig omdat ze zo mooi geproportioneerd zijn. Alles is er
eenvoudig, alles kent er maat, alles houdt zich bij zijn functie. Men
ziet er nets gewaagds, niets is er opzichtig of grillig. De ver-
houdingen zijn zo zorgvuldig uitgebalanceerd dat nets er bijzonder
groot lijkt, hoewel alles er groot is.

34. Id., ib., p. 144. "De gothische architect bouwt integendeel een immens
gewelf dat tot de wolken reikt en laat dat rusten op heel ranke zui-
len. De hele zaak lijkt to zullen instorten, maar ze blijft eeuwenlang
overeind. Alles zit vol vensters, roosvensters en pieken. De steen is
verknipt alsof het karton was. Alles is open, alles hangt in de lucht.
Lag het net voor de hand dat de eerste gotische architecten trots
dachten dat ze met hun bravourestukjes de Griekse eenvoud over-
troffen hadden?

108



' Watteau, peintre.arruuzd de l `Acad&ie Rc yale":
een moderne schilder aan bet begin van de 18de eeuw
J. Becker

"Les siecles ne mettent aucune difference entre les hommes" (een ver-
schil in eeuw maakt de mensen niet anders), zo formuleert de litera-
tuurtheoreticus Fontenelle zijn positie in de strijd, die vanaf 1687 tot
in de jaren twintig van de volgende eeuw de Franse intellectuelen in
beroering brengt. Deze Querelle des anciens et des modernes (strijd
tussen de klassieken en de modernen) ontstaat om de vraag of de
nieuwe, in het bijzonder de tegenwoordige tijd, gelijkwaardig aan de
klassieke oudheid is. Het probleem wordt het eerst voor de literatuur
geformuleerd, maar heeft verdergaande consequenties, bijvoorbeeld
ook voor de politiek:

Et l'on peut comparer, sans craindre d'etre injuste,
Le siecle de Louis au beau siecle dAuguste
(Zonder onrechtvaardig to zijn, kan men de tijd van Louis XIV met
de gouden eeuw van Augustus vergelijken)

had Charles Perrault in zijn gedicht op de grootheid van de eigen tijd
geformuleerd (Poeme sur le siecle de Louis le Grand), dat in de Aca-
demie de aanleiding tot de Querelle had gevormd.

De beeldende kunst kent ongeveer gelijktijdig een parallel verlopende
strijd, die eveneens in de Academie wordt uitgedragen: de Querelle des
Poussinistes et des Rubenistes, waarin - gesimplificeerd - de aan-
hangers van Poussins lineariteit de anciens, die van het rubeniaanse
colorisme de modernes zijn. Of anders geformuleerd: de ene groep
pleit in navolging van de oudheid en het als voorbeeldig beschouwde
Classicisme - de Italiaanse Renaissance en Poussin - voor de uitdruk-
king van ideeen, de andere groep wil met theoretisch veel minder dui-
delijk omschreven uitdrukkingsmiddelen van kleur, sfeer en beweging
aan het gevoel appelleren. Naast Rubens en de Nederlanders beroepen
ze zich hiervoor op het voorbeeld van de Venetiaanse kunst.
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Afbeelding 1.

A. Watteau, Panneschuurster (Strassbourg, Musee des Beaux Arts).
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De levenstijd van Antoine Watteau - 1684 tot 1721 - komt bijna met
de tijd van de Querelle overeen. Al heeft de schilder zich hierover
nooit expliciet uitgesproken, zijn carriere en zijn werken kunnen als
een doorlopend commentaar op deze theoretische uiteenzetting gezien
worden. Bovendien formuleert hij artistieke oplossingen, die tot in de
l9de eeuw voorbeeldig blijven.

Dat kan men als men wil al uit zijn geboorteplaats afleiden. Watteau
wordt op 10 oktober 1684 in Valenciennes geboren, een Henegouwse
plaats die pas zes jaar eerder (met de Vrede van Nijmegen) aan Frank-
rijk was toegevallen en die nog steeds een sterke Nederlandse onder-
grond had. (De streek, die door de Schelde met Antwerpen verbonden
is, heette dan ook Les Pays Bas Frangais.) Op ongeveer achttienjarige
leeftijd trekt de zoon van een dakdekker, die bij een plaatselijke schil-
der in de leer was geweest, naar Parijs waar hij niet eens een poging
doet om in de gezaghebbende kringen van de Academie contacten to
leggen. Aan het begin van zijn verblijf in de hoofdstad heeft hij voor
een schilderijenfabrikant op de Pont Notre Dame met een aantal an-
dere specialisten kopieen vervaardigd, vooral naar Nederlandse voor-
beelden, die bij de burgerij zeer in trek waren. Uit deze periode moet
de kopie van een Lezende Vrouw naar Dou stammen, net als de
Straatsburgse Panneschuurster (Afbeelding 1), die weliswaar geen kopie
is, maar direct onder de invloed van gelijksoortige genrestukken van
Willem Kalff moet zijn ontstaan (die overigens tussen 1642 en 1646 in
Parijs had gewerkt).

De jonge Watteau verkeert in de kringen van prenthandelaren, uitge-
vers en schilders van het tweede plan. Zo werkt hij tussen 1703 en
1708 met Claude Gillot samen. In deze jaren zal hij zijn eerste con-
tacten met de toneelspelers van de Comedie italienne gelegd hebben,
die later hun neerslag in evocaties van toneelscenes en grote rollen-
portretten vinden. Daarna is hij in het atelier van de bekendere Claude
Audran, die bevallige lichte decoraties schilderde. Audran woonde als
een soort conservator in het Palais du Luxembourg, waar ook Watteau
intrekt. Hier kan hij dagelijks de beroemde Medici-cyclus zien en be-
studeren, die Rubens daar bijna een eeuw eerder had geschilderd (vol-
tooid in 1625) en waarmee hij zijn faam in Frankrijk had gevestigd.
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Afbeelding 2.

A. Watteau, Lindiscret (Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen).
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Watteau ports de plus en plus a 1'6tude, et 6chauffd des beautss de
la galerie de ce palais peinte par Rubens, allait souvent etudier le
coloris et la composition de ce grand maitre; ce qui en peu de temps
lui fit prendre un gout bien plus naturel, et bien different de celui
qu'il avait contracts chez Gillot.
(Watteau, die steeds meer wou studeren en die warm gelopen was
voor de schoonheden van Rubens' galerij, zette zich vaak aan de
studie van kleurgebruik en compositie van die grote meester; daar-
door kreeg hij gauw een smaak, die natuurlijker was en nogal van die
verschilde, die hij bij Gillot had gevormd.)

Niet alleen details uit deze grote historiestukken kopieert hij meester-
lijk. Rubens' tekenstijl, snel en toch zeker, met zacht krijt, bij voor-
keur in drie kleuren, herleeft als het ware in de kunstenaar uit Valen-
ciennes, zozeer, dat het auteurschap van een aantal tekeningen lange
tijd omstreden was.

Naast Rubens' meesterwerk bergt het Luxembourg nog andere inspira-
tiebronnen. Hier zijn ook de erotische werken uit het Grand Trianon
opgeslagen, die een ouder, kuiser en hypocrieter geworden Louis XIV
niet meer om zich heen wou hebben. Eveneens zal het park van het
Palais, dat toen om zijn schoonheid beroemd was, Watteau niet on-
beroerd hebben gelaten.

Vijfentwintig jaar oud neemt de schilder in 1709 aan de jaarlijkse
wedstrijd van de Acadsmie deel, om de Prix de Rome to winnen en
daarmee de weg van een meer officiele carriere in to slaan, echter
zonder succes. Als Watteau drie jaar later opnieuw meedoet, krijgt hij
weliswaar weer niet de eerste prijs, maar wordt hij direct als lid aan-
genomen, zelfs het anders verplichte piece de reception kan hij later
inleveren (dat doet hij na enkele aanmaningen pas in 1717).

Het was de bedoeling van de Prix de Rome de jonge kunstenaar gele-
genheid to geven de voorbeeldige werken uit klassieke oudheid en
Renaissance ter plekke intensief to bestuderen en zich naar hun voor-
beeld to vormen. Dat Watteau deze gelegenheid niet krijgt, past heel
goed in zijn `moderne' ontwikkeling: hij blijft met een soort innerlijke
consequentie een eigen weg volgen. (Caylus spreekt treffend over
"1'inutilite du voyage qu'il sollicitoit", de nutteloosheid van de reis
waarnaar hij Bong.) Wat de kennis van voorbeeldige werken betreft,
levert een van de grootste tekeningencollecties uitkomst. In 1715 neemt
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Afbeelding 3.

Rembrandt van Rijn, Fluitspeler ('Uilenspiegel'), ets en droge naald, 1642 (B
188, 3e staat).
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de schilder zijn intrek in het huis van de financier en verzamelaar
Pierre Crozat. Uit diens onvoorstelbaar rijk bezit bestudeert hij niet
alleen weer de Vlamingen (alleen al 200 tekeningen van Rubens heet-
ten in deze verzameling to zijn, ernaast 15 schilderijen van de Vlaamse
grootmeester, 13 Wouwermans - een lieveling van de Rococo - en ne-
gen Rembrandts) maar ook Italianen, vooral diegenen, die buiten
Rome de weg van de modernen hadden geopend: Titiaan, Veronese en
Correggio.

Watteaus ontwikkeling weerspiegelt daarmee een strekking, die alge-
meen in het politieke en sociale leven to onderkennen is. Het culturele
centrum verplaatst zich aan het eind van de eeuw van Versailles naar
Parijs, de leidende sociale en culturele functie van het hof wordt door
de stad overgenomen, de smaakmakende kunstvrienden zijn niet meer
vooral de hofkringen maar - uiteraard vaak rijke en invloedrijke -
privepersonen, en een belangrijke kopersgroep uit de `upper middle
class'. Hun smaak is intiemer geworden. Dat uit zich zowel in beval-
lige, vaak erotische onderwerpen, als in de genoemde voorkeur voor de
grafische kunsten, die een veel persoonlijkere ontmoeting met de
kunstenaar toelaten dan grote `staatsstukken', en die tegelijk een veel
grotere markt kunnen bestrijken. Die staatsstukken worden trouwens
in het geheel minder gemaakt. De onderwerpen en de formaten worden
kleiner, zoals het succes van de Nederlandse kopieen al heeft laten
zien.

Dat zo'n smaakverschuiving in eerste instantie op het oordeel van de
kenners en kopers berust en tegen de nog steeds vigerende theorie
verdedigd moet worden, laat een opmerking van Watteau's vriend en
verzamelaar Julienne zien:

Watteaus tekeningen zijn van een nieuw soort. Hun gratie is zo iden-
tiek met de geest van de schilder, dat men ze onnavolgbaar moet
vinden. Elke figuur van de hand van deze onnavolgbare schilder
schijnt zo natuurlijk en waar, dat ze helemaal alleen, zonder de steun
van een belangrijk onderwerp, de aandacht weet to wekken en to
bevredigen. Overigens kan men op grond van het aanzien dat Watteau
in Frankrijk en in het buitenland heeft verworven, aannemen, dat ook
het minste van zijn werken kostbaar is en men ze met de grootste
oplettendheid moet zoeken.
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Afbeelding 4.

A. Watteau, La toilette (London, Wallace Collection).
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Wat hier algemeen aan de hand van de Ievensloop gezegd is, laat zich
in een aantal schilderijen illustreren. Ik behandel die in een soort
`ideale chronologie', ook omdat de korte tijd, waarin Watteau - die
zijn werken maar uiterst zelden van een jaartal voorziet - zelfstandig
werkt, nauwelijks een zekere datering toelaat.

Een voorbeeld van Watteaus vroege `Nederlandse' stijl is het Rotter-
damse Avondlandschap met spinster (Afbeelding 2), een landelijke
idylle in lage, voor de hoge kunst niet aan to bevelen vorm: personen
of handeling zijn noch leerzaam noch voorbeeldig. Zo'n lagere boerse
werkelijkheid werd in de voorgaande schilderkunst nauwelijks gevon-
den, het voorbeeld voor dit lage genre is weer de Nederlandse kunst.
In dit geval is het letterlijk aan to wijzen: een prent van juist
die kunstenaar, wiens vulgariteit evenveel kritiek had opgeroepen als
zijn kunnen bewondering: Rembrandt. Uit 1642 dateert diens ets (met
droge naald) De fluitspeler (Afbeelding 3). Dit kleine technische mees-
terwerk moest Watteau aanspreken, zowel door zijn vakmanschap als
door zijn onderwerp. Over de inhoud van de ets is met enige diepgang
gespeculeerd. Duidelijk voor elke kijker zal het erotisch karakter zijn,
dat Watteau hier - misschien enigszins getemperd - overneemt. Daarbij
laat hi j de secundaire verwijzingen weg: de spreekwoordelijk geile
bokken en de herdersfiguur (satyr of Pan), die vanaf de derde staat
van de prent in de bosjes to herkennen is.

Het volgende schilderij brengt ons van de Vlaamse naar de Franse
Watteau: La Toilette uit de Londonse Wallace -Collection (Afbeelding
4). Voorstellingen van vrouwen- en liefdesscenes zijn voor ons typisch
voor de eerste helft van de Franse l8de eeuw; het galante tijdperk. In
Watteaus oeuvre spelen zij een belangrijke rol. Wij zullen er straks op
terug komen. Maar weinig van zijn schilderijen zijn zo persoonlijk en
intiem als dit kleine doek in de Wallace-Collection, een typisch voor-
beeld voor de smaak van de francofiele verzamelaar, die het werkje in
1869 toevoegde aan zijn verzameling, die talrijke voorbeelden van
burgerlijke kunst uit de Nederlandse 17de en de Franse l8de eeuw
bevatte.

In het hoogovale beeldvlak gebeurt niet veel. Op een divan trekt een
bloeiende jonge vrouw haar hemd uit (misschien aan), haar bediende
achter haar kijkt toe, net als links de dartelende spaniel en de sculp-
tuur van een amorkopje boven het decoratieve schelpmotief aan het
hoofdeind van het bed. Door de eenvoudige actie, het beperkte kleu-
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rengamma van goudbruin, rood en wit en ook door de ovale vorm
krijgt het geheel een grote eenheid. De beeldelementen, met name het
naakt en de schuine divan, vormen een beweging in de ondiepe ruim-
te, die in vergelijking met de Londonse voortekening, nog duidelijker
wordt: een soort spiraal van de blikken van de drie toeschouwers, die
over de draaibeweging van het lichaam naar het centrum leiden, van-
waar de vrouw uit het beeld naar de toeschouwer blikt. Hij wordt zo
bewust in de zeer huiselijke scene betrokken, niet als gluurder, maar
als duidelijk - zij het buiten beeld - aanwezige.

Merkwaardig is het, dat dit schilderij niet in de grote oeuvrecatalogus
van Julienne is opgenomen, terwijl het zich in de bekende collectie
Crozat bevond. Dat zou op een bewuste keuze van de samensteller
kunnen wijzen. Hij laat ook evidente jeugdwerken weg, evenals een
drietal andere schilderijen, die een duidelijk erotisch karakter hebben,
zoals een Toilette intime. Als wij ook nog weten dat Crozat - net zoals
de Comte de Caylus - een bekende libertijn was, die de vrijpostige
levenswijze van de Regence vertegenwoordigde, kunnen wij vermoe-
den met welk genre wij hier to maken hebben. Waarschijnlijk hoort
het kleine stuk bij de morceaux indecents, die de kunstenaar op zijn
sterfbed nog wou laten vernietigen.

Nu is de voorstelling van naakten natuurlijk zo oud als de kunst zelf.
Als modellen voor Watteau kan men zelfs naar voorbeelden van klas-
sieke knielende Venussen of barokke Bathseba's verwijzen. Maar zij
verschenen tot nu toe in de regel met een inhoudelijke rechtvaar-
diging, uit de bijbelse geschiedenis of uit de mythologie, zoals
Watteaus Diana (Louvre) of de Nymphe en Faun (Louvre). Merkwaar-
dig is het uitdagen van de toeschouwer: het kijken uit het schilderij,
dat wij ook al in voorbeelden van de School van Fontainebleau vinden,
waar de context echter veel eenduidiger schijnt to zijn. Ook een even-
tuele moralistische verwijzing, dat men namelijk het genot juist als
verboden laat zien, lijkt mij onwaarschijnlijk. In de Nederlandse schil-
derkunst van de 17de eeuw wordt dit snort vermaningen bij voorbeeld
door Jan Steen al met een knipoog gegeven. De gelijktijdige populaire
grafiek ontmaskert dergelijke voorstellingen trouwens in hun erotisch
karakter.

Van een moraliserende voorstelling kan hier zeker geen sprake zijn. Al
spreken herinneringen aan de Nederlandse toiletscenes en Italiaanse
mythologieen mee, zoals in het mythologische bijwerk (de amorkop en
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het schelpmotief, dat aan de geboorte van Venus uit de zee herinnert),
het amoureuze karakter van het beeld, het thema van de ontbloting
voor de toeschouwer net zoals - op een heel ander niveau - de spaniel
met zijn koket in de lucht gestoken kontje, staat duidelijk centraal
zonder overigens een platte indruk to kunnen wekken.

De hier - zoals ook de biografische details doen vermoeden - nog wat
aarzelend verworven vrijheden wijzen op de bevrijding van een nieuw
opkomende stedelijke burgerij, wier smaak - duidelijk met de hof-
schilder Boucher - gauw ook het hof zou infecteren, om dan in de
tweede helft van de eeuw als decadent to worden verworpen. Bij
Watteau blijven goddelijk en dierlijk, toegeven en weigering in een
soort evenwicht, waardoor hij zijn kopers waarschijnlijk juist weet aan
to spreken.

Het thema van verliefden in een parkachtig landschap is een kenmerk
voor de Rococo-schilderkunst, die ondermeer daarmee haar naam van
een galante kunst heeft verdiend. Deze onderwerpen nemen in het
oeuvre van Watteau een opvallende plaats in. Drie keer geeft hij er in
varierende versies een specifieke mythologische vorm aan: de reis naar
Cythera, het eiland dat volgens de mythologische traditie aan de lief-
desgodin Venus was gewijd. Het vroege Frankfurtse schilderij (1710)
kan hier buiten beschouwing blijven. Aanzienlijk belangrijker zijn de
twee zeer vergelijkbare versies in het Louvre en het Berlijnse Schloss
Charlottenburg (met de identieke maten van 129 x 194 cm).

Het Parijse doek is het Lang verwachte piece de reception dat de kuns-
tenaar eindelijk op 28 augustus 1717 inlevert (Afbeelding 5). In de
protocollen van de academiezitting is de titel van dit schilderij
trouwens doorgekrast. Boven de oorspronkelijke naam Le pelerinage k
lisle de Cythere staat er nu Une fete galante. In 1775 noteert Chardin
in een inventaris een derde titel Un embarquement pour Cythere. Wat
deze naamsverandering ook precies mag betekenen, duidelijk is de
onzekerheid over wat er nu eigenlijk voorgesteld is. Een onduidelijk-
heid, die tot op heden in de interpretaties voortduurt en die enigszins
bepalend is voor vele werken van Watteau. Ze zijn ambigue, niet al-
leen voor latere uitleggers maar al in hun aanleg. Daarmee zou, lijkt
mij, een van de kenmerken van de 'modernite' van Watteau zijn vast-
gesteld. Bescheidener gezegd, hier manifesteren zich kenmerken van
een nieuwe situatie van de kunstenaar, die in een en hetzelfde kunst-
werk probeert to anticiperen op de eisen van een gedifferentieerd
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Afbeelding 5.

A. Watteau, Inscheping naar Cythera (Paris, Louvre).
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publiek. Nog bescheidener gezegd: kenmerken van de kunstenaar die
in elk geval niet door directe richtlijnen van de opdrachtgever een
volledig eenduidig schilderij vervaardigt. De gevolgen van zo'n vrij-
heid, die pas een eeuw later algemeen wordt, zijn voor de interpreet
vervelend, maar ook enigermate spannend. Hij moot geen oplossing
meer vinden, maar manieren van lezen aanwijzen.

Wat wij zien - om tot het eiland van Cythera terug to keren - zijn
verschillende gedragingen in de liefde, uitwaaierend over de gehele
breedte, voor een parkachtig landschap. Rechts staat een standbeeld
van Venus - in de Berlijnse versie met de offers van oorlog, kunsten
en wetenschappen -, duidelijk een statue parlante, een beeld, dat in
vorm en betekenis net als een levend persoon aan het gebeuren deel-
neemt. Dit gebeuren is de inscheping aan boord van een schip aan de
linkerkant, omgeven door wervelende amouretten, die - evenals de
decoratie van het vaartuig zelf en natuurlijk de overige acteurs - niet
duidelijk maken of dit een reis van de liefde of naar de liefde is. Dat
is een centraal probleem, dat al in de diversiteit van de titels duidelijk
word: zijn de afgebeelden op weg naar Cythera of gaat men het eiland
juist verlaten? Zoals recentelijk word geopperd en wat mogelijk door
de observatie gestaafd wordt, dat de paartjes zich van rechts naar
links, dus tegen de leesrichting in, bewegen. Worden de vrouwen over-
gehaald de weg naar de liefde in to slaan, of houden ze de mannen
juist tegen om in het land van de liefde to willen blijven? In elk geval
heeft het geheel iets speels in tegenstelling tot de heroische liefde, die
in de 17de eeuw word beleden; het heeft trekken van een charmante,
speelse conversatie. Een allernieuwste, enigszins feministisch gekleurde
interpretatie probeert - met historische argumenten - een middenweg
to vinden. De paren verlaten het gebied van de - wij zouden zeggen -
romantische liefde, om zich naar de `serieuze' verbintenis van het hu-
welijk to begeven (simpel gezegd: in het huwelijksbootje to stappen):
een overwinning op minne en hartstocht door de liefde.

De onduidelijkheid wordt bevorderd door wat wij de rocaille-achtige
binnenopbouw van de groepen en hun onderling verband zouden kun-
nen noemen: een aarzelende verhouding in blikken en gebaren, met
bewogen tussenruimtes, die men met de dialogen in de gelijktijdige
toneelspelen van Marivaux heeft vergeleken. Duidelijker dan de bete-
kenis is de traditie van het onderwerp. De tuin, die aan Venus en haar
geneugten is toegewijd, wordt - vaak met een negatieve implicatie -

121



rinds de Middeleeuwen uitgebeeld; met Rubens vinden dergelijke lief-
destuinen een ook voor Watteau bepalende formulering.

Uit dezelfde verzameling als de Berlijnse versie van het Eiland van
Cythera, de collectie van Frederik de Grote, stamt het Enseigne de
Gersaint (Afbeelding 6). Watteau heeft zijn grootste schilderij (166 x
306, oorspronkelijk 356 cm) niet voor een vorst of een openbaar
gebouw, maar voor een kunsthandelaar bestemd. In de nazomer van
1720 schildert hij een uithangbord voor zijn 26-jarige vriend Gersaint,
die op de Pont Notre Dame 35 een nieuwe winkel had geopend. In
diens huis woont hij na zijn verblijf in Engeland (mogelijk was hij
daarheen gereisd om hulp tegen zijn ziekte, de tering to zoeken).
Daarmee is het formaat en de merkwaardige vorm van het schilderij
verklaard. Het hing in de open onderpui van dit huis op de brug en
bedekte boven manshoogte de hele breedte van de facade. Uit een
stadsgezicht (in het Parijse Musee Carnavalet) waarin Hubert Robert in
1786 de afbraak van deze huizen heeft vastgelegd, kunnen wij ons een
duidelijk beeld van de situatie maken.

Het schilderij schijnt erg spontaan to zijn ontstaan. De overlevering
heeft het over een werktijd van acht dagen, bovendien zijn er maar
twee schetsen van bewaard. Gersaint was er oorspronkelijk kennelijk
niet zo enthousiast over. Hij had liever gezien, zoals hij later schrijft,
dat Watteau iets belangrijkers had opgevat ("aiant beaucoup mieux de
1'occuper a quelque chose de plus solide"). Maar de schilder kondigt het
grote werk als een oefening aan "pour se degourdir les doigts" (om zijn
vingers wat los to maken). Aan de andere kant vertelt juist Julienne,
de mecenas, kenner en vertrouwde, in wiens bezit het schilderij maar
weinig later overgaat, en die het in zijn groot reproductiewerk over
Watteau opneemt, dat dit het enige werk is, waartoe Watteau door eer-
zucht was gedreven.

Hiermee begint een reeks van tegenstellingen, die het karakter van dit
werk bestemmen. Het 'plat-fond' is reclame en tegelijk een artistiek
testament van de schilder, die ruim een half jaar later, op 18 juli 1721
in de armen van Gersaint sterft. Op een formaat, dat aan de histoires,
de grote historische en staatsstukken was voorbehouden, wordt een
uithangbord met een alledaagse momentopname geschilderd. Zijn er
verklaringen voor zo'n contrast? Alleen het schilderij zelf kan een
antwoord op deze vraag geven.
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Afbeelding 6.

P. Aveline naar A. Watteau, Uithangbord van Gersaint, ets.
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Boven de hoofden van passanten en klanten opgehangen, beeldt het
een scene of die de werkelijkheid eronder to herhalen schijnt: een open
winkel over de hele breedte van het huis, erachter het uitzicht over de
Seine (het huis stond immers op een brug). Deze scene wordt naar vo-
ren afgesloten door een stukje straat, vier stenen breed, waarop een
zich vlooiend hondje en een losse bundel stro als het ware buiten de
Bizhne liggen en de wiiikelruimte tegen de toeschouwer afsluiten. Het
hondje is trouwens uit een schilderij van Rubens weggelopen, de
Kroning van Maria de Medicis, dat Watteau na zijn aankomst in Parijs
in het Luxembourg kon bestuderen. Heeft het een speciale betekenis?
Misschien verwijst het naar de onbeduidendheid en de vluchtigheid
van hetgeen we zien, zoals ook het even alledaagse stro doet. Dat kan
rinds de psalmen als spreekwoordelijk voor de nietigheid van het men-
selijk bestaan geciteerd worden. Daarmee zou de scene direct daarach-
ter een diepere strekking krijgen: het grote staatsieportret van Louis
XIV wordt ingepakt om weggedragen to worden. Is dit alleen maar het
resultaat van een geslaagde verkoping, of gaat hier met het portret van
Rigaud een heel genre - en dan wel met het portret van de absolute
vorst het hoogste genre dat de eigentijdse kunsttheorie kende - in de
kist? (Volgens Voltaire [Oeuvres completes V, Paris 1869, 276] had de
koning alleen maar edele onderwerpen gewaardeerd. Teniers en andere
Vlaamse schilders vonden in zijn ogen geen genade: "Voert deze ape-
koppen af' zei hij op een dag, toen men een Teniers in een van zijn
apartementen had opgehangen.)

Achteraf zal men hier zelfs een vanitas op de Roi soleil in willen le-
zen, maar dat zou voor de ti jdgenoten wel van een onvoorstelbare
stoutmoedigheid geweest zijn. Eerder gaat het om een bepaald soort
kunst, die opgeruimd wordt. Hetzelfde gebeurt met de uit de mode
geraakte wandspiegel (`trumeau') die eveneens op het punt staat om
ingepakt to worden. Dit soort werken zijn gewoon achterhaald.

De dame, die met een hoofs gebaar door haar cavalier op het toneel
van de winkel wordt geleid, werpt nog een blik achter zich, maar is al
naar het nieuwe toegekeerd, namelijk de kunstwerken, die nu in de
smack vallen zoals de badende nymphen in de ovale lijst (van Boucher
of Watteau zelf), waaraan oudere kenners - weer een paar - juist kri-
tisch hun reverentie bewijzen. Maar vooral zal ze zich naar de hoofd-
groep rechts wenden, daar worden de nieuwste snufjes bewonderd:
Chinese lakdoosjes en een intiem klapspiegeltje, het moderne pendant
van de ouderwetse statige trumeau, die links wordt ingepakt.
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In deze groep heeft men Julienne en zijn jonge vrouw willen herken-
nen, samen met hun cousin Gluck, degene die het uithangbord van
Gersaint kocht nadat het maar twee weken op zijn oorspronkelijke
plaats had gehangen. (In de oude knielende klant kan men overigens
ook een kennis, de geblesseerde Chevalier Antoine de la Rogne, ver-
moeden.) Daarmee krijgt de momentopname een heel persoonlijk ka-
rakter. Het schilderij illustreert wat in de naamsverandering van
Gersaints bedrijf verkort tot uitdrukking komt. Eerst heette het Au
Grand Monarque om zich dan onder de naam A la Pagode voor de mo-
derne chinoiserieen aan to prijzen. Zowel de `afgevoerde' koning als de
nieuwe mode-artikelen vinden we dus in de naam van de winkel terug.

Aan de ene kant wordt het plechtige staatsieportret van de Roi soled
afgevoerd. Aan de andere kant blijft het beeld van het jonge paar in
de spiegel nog onzichtbaar: een bijzonder vluchtig en vergankelijk
huwelijksportret. De twee zijn net op 22 juli getrouwd. Watteau was
voor hun bruiloft uit Londen teruggekomen en had hun de tweede
(Berlijnse) versie van het Embarquement a Cythere geschonken. Wat
anders een duurzame getuigenis van echtelijk geluk is, wordt hier een
vluchtig spiegelbeeld. Zij zien een toekomst tegemoet, die wij niet
waarnemen. Het oudere stel bekijkt een verleden (de badende nim-
fen) dat wij met hen kunnen zien.

In het linker stel zijn kijken en verbergen, de blik in het schilderij en
tegelijk het eruit ki jken verbonden. Zij leiden ons het toneel van het
schilderij binnen, dat tegelijkertijd van Watteau en zijn vrienden is.
De schilderijen, die to koop hangen - vrije pastiches naar Venetianen,
Nederlanders, eigentijds en eigen werk - vormen de achtergrond van
Watteaus schilderij. Het uithangbord staat in de traditie van zoge-
noemde galerieschilderijen, maar eerder nog in die van het atelier-
schilderij. Toch vormen de schilderijen die Watteau afbeeldt noch een
verzameling, noch zijn ze het werk van een schilder. Zij hebben een
merkwaardige status er tussenin: ze zijn koopwaar, schilderijen voor de
stedelijke bovenklasse, die als nieuwe elite de leidende positie van het
hof heeft overgenomen. Zoals vroeger atelierafbeeldingen algemene
levenswijsheden en kunsttheorieen, later een zelfportret in de werk-
ruimte, konden projecteren, zo zijn hier een tijdsbeeld met individuele
trekken en een persoonlijk document onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Wij kunnen de elementen niet zuiver scheiden, niet eens pre-
cies duiden. Zij zijn verbonden in een charmante betovering, een losse
lijn die de losse groepen in een fijne harmonie van vormen en kleuren
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omvat. (Het meest vergelijkbaar - maar weer veel serieuzer - is ruim
een eeuw later Courbets Atelier.)

Het uithangbord wordt testament: het vat verleden en toekomst, in-
houd en vorm, betekenis en `Gestalt' samen. Tijdgenoten hadden al aan
het laatste belangrijke werk van de schilder het karakter van een do-
cument toegekend. Wij kunnen hier ook zien, wat de herontdekkers
van Watteau in het deuxieme rococo in hem herkenden, of in hem
wilden herkennen. In zijn verbeelding van de schoonheid (waarin zij
geen inhoud zagen) en in zijn bedreiging door de dood, bespeurden zij
een estheet avant la lettre.

In Watteaus peinture eindigt een thematisch gestructureerde hierarchie,
terwijl tegelijkertijd in de Nederlanden een omgekeerd proces ver-
loopt: de verfijnde schilderkunst vult zich met `hogere' betekenissen.
Daarmee begeeft men zich op een doodlopende weg. Pas de realisten
uit de negentiende eeuw knoopten bij een vroeger stadium van de
Nederlandse zeventiende eeuw aan, waarin zij een democratische en
realistische kunst meenden to zien. Watteau hielden zij voor een slappe
kunstenmaker. (De radicaal classicistische academieleerlingen hadden
afval naar het Embarquement gegooid of er zelfs woedend met hun
vuisten op geslagen.) Pas een latere generatie - de genoemde estheten -
vereerden weer de wonderbaarlijke lichtheid van zijn kunst en her-
kenden er, waarschijnlijk ook beinvloed door de biografie van de jong
overleden meester, een melancholieke ondertoon in. Ik hoop dat ik
aangetoond heb, hoe ze zich allebei vergissen.

Tot in onze tijd vinden wij dezelfde tegenstellingen. Aragon ziet in het
uithangteken van Gersaint een "critique systematique de la peinture et
des peintres qui font precede ... Le sujet mime de 1'Enseigne ... est de
la peinture moderne". Tolnay daarentegen herkent in de talrijke afge-
beelde schilderijen juist "les oeuvres des maitres qu'il admirait". Van
dit soort gissingen en tegenstellingen leeft de kunstgeschiedenis. Het
moeten grote schilders zijn, die zoveel reacties kunnen oproepen.
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Nawoord

Het citaat in de titel is van Watteaus vriend en mecenas Julienne. De
hier afgedrukte tekst volgt - afgezien van kleine wijzigingen - precies
de tekst van mijn Utrechtse lezing. De beide langere citaten in de tekst
zijn in de inleiding van de Recueil Julienne to vinden, de grote ver-
zameling van grafische reproducties waarmee Julien een monument
voor zijn vriend Watteau oprichtte. Hieruit stamt ook de laatste
illustratie.

Ik heb er van afgezien mijn woorden verder to annoteren. De bijge-
voegde literatuurlijst bevat alle geciteerde gegevens, verdere litera-
tuuropgaven en vooral ook bruikbare kleurenafbeeldingen.

In mijn hier aangeduide visie is Watteau een `moderne' kunstenaar. Dat
wil zeggen, een kunstenaar, die niet alleen in zijn eigen tijd ver-
nieuwend optrad maar tegelijkertijd in zijn werken een merkwaardige
onbepaaldheid kent, die de toeschouwer steeds weer aanspoort de beel-
den opnieuw to lezen. In die zin bevind ik me niet alleen een beetje in
het gezelschap van de net geciteerde Aragon maar ook in dat van de
Comte de Caylus: "Ces compositions n'ont aucun sujet".

Zoals ik in de discussie die op de lezing volgde de toehoorders advi-
seerde, wil ik hier ook de lezers aanraden naast de originele werken de
literaire reflecties van Watteaus kunst to bestuderen (van de tijdgeno-
ten via Baudelaire, Verlaine, Gautier, Proust en Rilke tot Vestdijk).
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Liedkunst in Amsterdam rond 1700
A.KJ. Zielhorst

Inleiding

Het is in Nederland niet ongebruikelijk de muziekgeschiedenis in twee
perioden to onderscheiden. De eerste beslaat het tijdvak v66r Jan Pieters-
zoon Sweelinck (1562-1621), de tweede neemt een aanvang bi j Alphons
Diepenbrock (1862-1921). De periode van exact drie eeuwen die beide
grootmeesters scheidt, wordt veelal beschouwd als een duister, onvrucht-
baar en vooral onmuzikaal zwart gat in de geschiedenis van de Neder-
landse muziek.
De laatste jaren komt er duidelijk beweging in deze opvatting, die sinds
Willem Pijper als een cultuurhistorisch axioma heeft gegolden. Oude
drukken, manuscripten en documenten worden aan de vergetelheid ont-
rukt en getuigen van een muzikale activiteit in het calvinistische Neder-
land die tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden.
Het onderwerp van deze lezing de liedkunst in Amsterdam rond 1700 mag
als voorbeeld dienen voor deze ontwikkeling. Ik zal u meevoeren naar het
einde van de 17de eeuw, het door mij onderzochte repertoire in grote
lijnen schetsen, de kunstenaars die het geschapen hebben voor u ver-
levendigen en tenslotte een historische plaatsbepaling schetsen.

Nederland in de Gouden Eeuw

Nederland maakt in de 17de eeuw een ongekende bloei door. De Lage
Landen hebben zich kort tevoren in de Tachtigjarige Oorlog ontworsteld
aan het juk van de Spaanse overheersing. De stadhouders uit het huis van
Oranje-Nassau leveren in de eerste helft van de eeuw. een grote bijdrage
aan de vorming van de nieuwe natie. Gewapenderhand veroveren zij
grondgebied op Spanje. Onder Frederik Hendrik bereikt ons land grof-
weg de territoriale omvang die het nu nog heeft.

Nederland heeft niet al to veel geleden van zijn vrijheidsstrijd. De oor-
logen worden met huursoldaten gevoerd, zodat de Nederlandse koopman
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zich kan blijven bezighouden met zijn dagelijks werk. Dit verklaart de
economische opbloei van de provincies Holland en Zeeland, onder aan-
voering van Amsterdam. De handel op het buitenland en de groeiende
zeemacht ter bescherming van de handelsvloot vormen de economische
en militaire basis voor de welstand van de gegoede burgerij. Daarnaast
draagt het nagenoeg ontbreken van een centrale politieke macht in de
Provincien in belangrijke mate bij aan de economische opbloei van de
steden. Er wordt geen landelijke belasting geheven. Alle steden zijn min
of meer souverein en kunnen zich zonder de druk van centrale heffingen
naar hartelust ontplooien.
In de tweede helft van de 17de eeuw is de politiek van Nederland gericht
op handhaving van zijn internationale positie. De Republiek der Verenig-
de Nederlanden sleept zich van de ene oorlog naar de andere. Willem III,
stadhouder vanaf 1672 trouwt in 1677 met Mary Stuart, de oudste dochter
van de hertog van York en troonpretendent van de Engelse kroon. In
1689 worden'William and Mary' door het Engelse parlement uitgeroepen
tot koning en koningin van Engeland. Jan en Annie Romein karakterise-
ren Willems politiek als volgt:

Willem ging, na het verkrijgen van het Engelse koningsschap, op in zijn
'Europees-protestantse missie': de beknotting van het Frans-katholieke
imperialisme. Tien jaar nadat in 1678 de vrede van Nijmegen een eind
gemaakt had aan de oorlog (met Frankrijk) van 1672, dwong de Franse
agressie de koning-stadhouder opnieuw tot een zware krijg, waaraan de
Republiek wel moest meedoen: de Negenjarige Oorlog die in 1697 door
de vrede van Rijswijk werd beeindigd. Doch ook deze vrede droeg meer
het karakter van een wapenstilstand, want reeds in 1701 werd hij weer
door een nieuwe oorlog afgebroken: die om de Spaanse successie. Noch
in-, noch uitwendig is de Republiek erdoor verbeterd. Bij Willems dood
in 1702 liet hij als erfenis aan de Republiek die oorlog na die, door zijn
discipel Heinsius - de raadspensionaris (1689-1720) - voortgezet, pas
in 1713 bij de vrede van Utrecht geliqideerd kon worden. Doch de rol
van Nederland als grote mogendheid was toen ook uitgespeeld.
[De Lage Landen bij de Zee, Den Haag 51973, p. 257]

De historicus H.P.H. Jansen beschrijft de economie uit die dagen:

In economisch opzicht heerste er in de Republiek tijdens de oorlog van
1672-1678 natuurlijk geen grote bloei. Bedenkelijk voor de toekomst
waren de geslaagde pogingen van de Engelsen om de Nederlanders to
verdringen uit hun markten in Zuid- en West-Europa. Toch betekenden
de laatste dertig jaren van de 17de eeuw geen gestadige neergang. Vanaf
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1680 was er een duidelijke opleving op alle mogelijke gebieden. Deze
duurde tot 1702 en stood in verband met een verbetering van de con-
junctuur in de wereldhandel. Oostzeehandel, walvisvaart, de Amster-
damse stapelmarkt en geldmarkt, scheepsbouw en veredelingsbedrijven
schenen to bloeien als nooit tevoren, maar toch begon het buitenland
(met name Engeland) zijn achterstand op de Republiek in to lopen. Met
de Spaanse Successie-oorlog begon definitief een periode van neergang.
[Kalendarium; Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen, Utrecht
31977, p. 121]

In godsdienstig opzicht was de tweede helft van de 17de eeuw een roerige
tijd. De tegenstellingen tussen katholieken en jansenisten werden naar
een hoogtepunt gevoerd. Bij de protestanten daarentegen zijn sinds de
synode van Dordrecht (1618) de scherpe kanten van de dogmatische ge-
schillen wat afgesleten geraakt. Men begint de verscheidenheid in ge-
loofsvisie van elkaar to accepteren. Het is de tijd van de dichter-etser Jan
Luyken en de schilders Gerard de Lairesse en Romein de Hooghe. In de
architectuur heerst een gaaf classicisme, met de bouwwerken van Jacob
van Campen als hoogtepunt. Grote denkers als Hugo de Groot en Spinoza
hebben ruimte geschapen voor het rationalisme, verwoord door Descartes.
Dit geestelijk klimaat is gunstig voor de opkomst van de natuurweten-
schappen. Anthonie van Leeuwenhoek ontwikkelt het voorstadium van
de microscoop, Christiaan Huygens formuleert elementaire lichtwetten.
In de literatuur beheersen epigonisme en overdreven zorg voor de uiter-
lijke vorm de werken van schrijvers als Dirk Buisero en J. A. van der
Goes. Zij staan onder Franse invloed.

Amsterdam: toonbeeld van tolerantie

De gehele Gouden Eeuw is Amsterdam een toevluchtsoord voor buiten-
landse vluchtelingen. Rijke en invloedrijke Vlaamse calvinisten zijn op
de vlucht voor de Spanjaard; Italianen en Portugese joden komen hun
financieel geluk aan het IJ zoeken; Duitsers, op de vlucht voor het ge-
weld van de Dertigjarige Oorlog, zoeken er rust. Een toevloed van
Fransen vindt vooral road 1685 plaats. Lodewijk XIV heft dan het Edict
van Nantes op. Dit heeft tot gevolg dat ongeveer een half miljoen Huge-
noten Frankrijk moet verlaten. Een groot aantal van hen vestigt zich in
Nederland.
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In 1904 schrijft J.W. Enschede:

In weerwil dat Frankrijk en de Nederlanden in de staatkunde tegen
elkander over stonden, kreeg de Fransche geest hier steeds meer invloed,
daarin krachtig gesteund door de overkomst van zooveel duizenden
refugie's.

Een van die Franse refugie's is Estienne Roger, die in Amsterdam een
uitgeverij begint. Binnen enkele jaren beheerst hij een groot deel van
de Amsterdamse muziekwereld met uitgaven van Nederlandse, Franse
en Italiaanse muziek. Klaarblijkelijk is ons land een goed afzetgebied
voor dit internationale repertoire. De invloed van buitenlandse componis-
ten en musici in het tolerante Amsterdam is groot.

Het muziekleven

In het muziekleven richt de aandacht zich steeds meer op het musiceren
in huiselijke kring. Muziek wordt beschouwd als recreatief moment te-
genover de inspanningen van het arbeidsproces. Er is grote vraag naar
bladmuziek, zowel vocaal als instrumentaal. Muziekuitgevers als Estienne
Roger doen goede zaken. Om deze uitgaven to financieren wordt een
beroep gedaan op muziekminnende welgestelden: het middeleeuwse
maecenaat is nog springlevend. Het openbare muziekleven kenmerkt zich
door de oprichting van Collegia Musica (gezelschappen van muziekmin-
nende amateurs), de organisatie van openbare concerten en als gevolg
daarvan het virtuozendom. Een man als David Petersen had als viool-
virtuoos grote naam en faam.
Belangrijk moment in het openbare muziekleven was de heropening van
de schouwburg van Amsterdam in 1665. Jacob van Campen had bij die
verbouwing vlak voor het toneel een plaats ingeruimd voor de muzikan-
ten, zodat het publiek hen kon zien. Dit heeft er wellicht toe geleid, dat
nu ook uitvoeringen van muziekspelen mogelijk werden. In 1688 werd
van Servaas de Konink het herdersspel De vryadje van Cloris en Roosje
opgevoerd op tekst van Dirk Buysero. Deze Buysero had al in 1678 bij
gelegenheid van de Vrede van Nijmegen een muziekspel geschreven dat
de titel De Triomfeerende Min draagt. Andere dichters en componisten
volgden. De populariteit van deze muziekspelen blijkt uit het feit, dat
liederen uit deze spelen in afzonderlijke uitgaven zijn verschenen:
Liederen uit De Verliefde Rykaart van Sweerts/Anders in Mengelzangen
& Zinnebeelden, liederen uit Apollo & Dafne van Sweerts/Anders in

132



Verscheide Nieuwe Zangen en liederen uit Amarillis van Alewijn/Peter-
sen in Boertige en Ernstige Minnezangen.

In deze cultureel-maatschappelijke situatie ontstond het repertoire dat
in mijn onderzoek aan de orde is: liederen met basso continuo op Neder-
landse tekst. Het is aannemelijk, dat in dit repertoire, ontstaan in de
smeltkroes van nationale stijlen die Amsterdam in die tijd was, kenmer-
ken uit de internationale liedtraditie herkenbaar zijn. De opmerking van
de eerste kronikeur van de 17de eeuw in Nederland, Dirk Balfoort, dat
de "liedboekjes op een bedenkelijk laag peil aangeland waren" daagt uit:
bedoelt de schrijver hier de populaire volksliedjes of de continuo-lie-
deren in kwestie? Wat heeft een laag peil: de tekst, de muziek of beide?
Ziet de schrijver dit wel in zijn juiste proporties? Laag peil ten opzichte
waarvan? [Het muziekleven in Nederland in de l7de en 18de eeuw, Den Haag
21981, zie p. 27 e.v.]

Het repertoire

Tussen 1684 (het verschijningsjaar van de Minneliederen van Pels) en
1724 (het jaar waarin de Mengelzangen van Soenius verschijnen) worden
ruim dertig bundels met Nederlandse liederen gepubliceerd. De meeste
liedbundels zijn uitgegeven in Amsterdam. Op zichzelf is dit aantal lied-
bundels niet opzienbarend. De gehele 17de eeuw verschijnen met de
regelmaat van de klok liedbundels, die talloze herdrukken beleven. Dat
feit alleen al is bewijs genoeg voor de grote populariteit van deze boek-
jes. Naast Nederlands repertoire zijn de bundels rijk voorzien van bui-
tenlandse melodieen.
Opmerkelijk aan de bundels in het laatste decennium van de 17de eeuw
is het verschijnen van een basso-continuopartij. Het volkse karakter van
de liederen maakt plaats voor een meer 'sophisticated' trend. In het
nieuwe genre komt de smaak van de tijd naar voren: de liederen gaan
meer gelijkenis vertonen met de Franse air en de Italiaanse aria uit die
tijd. Na volledige inventarisatie van het nieuwe repertoire blijkt dat een
betrekkelijk kleine groep kunstenaars verantwoordelijk is voor het ont-
staan van deze liederen: de dichters Abraham Alewijn en Cornelis
Sweerts, de componisten David Petersen, Nicolaas Ferdinand le Grand,
Hendrik Anders en Servaas de Konink. Hun liederen verschijnen tussen
1694 en 1709 in Amsterdam, gevolgd door herdrukken van de werken
van Alewijn tussen 1711 en 1716 in Amsterdam en Haarlem.
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In het onderstaande overzicht zijn de bundels in kwestie opgenomen,
alsmede de eventuele herdrukken. De jaartallen spreken in dit opzicht
voor zich.

Titel Componist Dichter Jaar

Zede- en Harpgezangen Petersen Alewijn 1694
Vermeerderde Zede- en Harpgezangen Petersen Alewijn 1711
Zede- en Harpgezangen Petersen Alewijn 1713

Zede- en Harpgezangen Petersen Alewijn 1715

Harderszangen Le Grand Alewijn 1699

Harderszangen Le Grand Alewijn 1716

Mengelzangen en Zinnebeelden Anders/Le Grand Sweerts 1694
Mengelzangen en Zinnebeelden Anders/Le Grand Sweerts 1697
Verscheide Nieuwe Zangen Anders/De Konink Sweerts 1697

Tweede Deel der Mengelzangen Le Grand Sweerts 1695

Nieuwe Boertige en Ernstige Minnezangen Anoniem Sweerts 1696?
Boertige en Ernstige Minnezangen Petersen/Anders Sweerts 1705

Boertige en Ernstige Minnezangen Petersen/De Konink Alewijn 1705
Boertige en Ernstige Minnezangen Petersen/De Konink Alewijn 1709

Hollandsche Minne- en Drinkliederen De Konink Anoniem 1697?
Hollandsche Minne- en Drinkliederen De Konink Anoniem 1709?

Triomf der Batavieren Le Grand Alewijn 1708?

Triomf der Batavieren Le Grand Alewijn 1709?

De dichters

Abraham Alewijn is in Amsterdam op 16 november 1664 geboren en 21
november gedoopt. Hi j is de zoon van Martinus Alewijn (1634-1684) en
Anna Hooftman (1641-1689). Alewijn heeft gestudeerd in Leiden en
Utrecht, waar hij in 1685 in de rechten promoveert.
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In juli 1704 treedt Alewijn in het huwelijk met de 18-jarige Sophia
Beukers. In 1707 vertrekken de Alewijns naar Indie, waar Abraham een
carriere in de magistratuur ambieert. In 1714 is hij nog koopman to
Batavia, maar in 1715 wordt hij aangesteld tot schepen to Batavia en raad
van justitie. Dit leidt in 1721 tot een promotie tot Advokaat-Fiscaal van
Nederlands-Indie. Alewijn overlijdt op 4 oktober 1721. Of hij in zijn
levensonderhoud heeft voorzien als koopman clan wel als advokaat is niet
bekend. Zeker is wel, dat hij voor 1707 woonde in een landhuis to
's Graveland waar hij zich bezighield met letterkundig werk en muziek.
Als letterkundige moet Alewijn repect afgedwongen hebben bij zijn
tijdgenoten. Dit moge blijken uit het feit, dat Sweerts in zijn Inleiding
tot de Zang- en Speelkunst Alewijns geestelijke werken, met die van
Kamphuizen en Oudaan, prefereert boven de psalm-vertaling van
Dathenus. Bovendien opent Sweerts zijn genoemde 'Inleiding' met een
sonnet, gericht tot Alewijn. Volgens de toelichting figureert hij zelfs in
de titelprent.

Kornelis Sweerts is op 20 februari 1669 in Amsterdam geboren als zoon
van de dichter Hieronymus Sweerts. Kornelis treedt geheel in de voetspo-
ren van zijn vader: hij is werkzaam als dichter, toneelschrijver en uit-
gever. Hij is een liefhebber van de muziek, welke hij evenals de schil-
derkunst als amateur beoefent.
Op 22 april 1699 treedt Sweerts in het huwelijk met Helena van Weerden
(1669-1700). Na de vroegtijdige dood van Helena in 1700 hertrouwt
Sweerts op 8 juni 1701 met Johanna Elisabeth de la Fontaine (1678-
1762). Zij krijgen 3 kinderen.
In de uitgaven, die Sweerts het licht heeft doen zien, valt op dat hij
vanaf 1705 de schrijfwijze van zijn naam Sweerts verandert in Zweerts.
Kornelis Zweerts overlijdt 23 maart 1742 to Maarssen. Zes dagen later
(29 maart) wordt hij in de Nieuwe kerk van Amsterdam begraven.

De teksten

De teksten van het liedrepertoire kunnen zowel naar vorm als naar in-
houd geclassificeerd worden. In mijn onderzoek heb ik de volgende in-
deling naar Genre en Inhoud gehanteerd:

1. Liederen uit zangspelen, die op een of andere wijze deel uitmaken
van een dramatische handeling met gesproken woord.
Voorbeeld: De Verliefde Rijkaart, tekst Sweerts, muziek Anders (9
liederen).
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2. Grote vormen, zoals dialoog en cantate, die een zeker dramatisch
verloop kennen.
Voorbeeld:'Samenspraak tussen Coridon en Climene' (opgebouwd uit
7 liederen) in: Hollandsche Minne & Drinkliederen van De Konink.

3. Minneliederen.

4. Drinkliederen.

5. Gelegenheidsliederen.
Voorbeeld: Triomf der Batavieren, waarschijnlijk verschenen bij
gelegenheid van de overwinning van het geallieerde Engels-Neder-
landse leger onder John Churchill, hertog van Marlborough op de
Fransen onder leiding van de Duc De Vendome, juli 1708.
Teksten die Churchill bezingen evenals de verslagen Vendome.

6. Lyrisch-didactische liederen.
Voorbeeld:'Zielzuchten van een boetvaardige', tekst Sweerts, muziek
Le Grand, in: Tweede Deel der Mengelzangen:

Wanneer ik overweeg
Mijn zwakheen en elendigheden,
Hoe dikwyls heb ik overtreden!
Hoe werd ik t'elkens noch bestreden,
En schijn van alle deugden leeg.
Ik ben een worm helaas! van stof en aard'
En zulk een redelycke ziel onwaard
Als Godt my heeft gegeven,
Om heiliglyk to leeven.

7. Zedegezangen (moraliserende liederen).
Voorbeeld: 'Eerste Nachtgedachten' in: Zede- en Harpzangen van
Alewyn en Petersen:

O Onrust! kwelling voor 't gemoed,
Wat is 't dat gy verstoord, verwoed,

Myn zachte sluimerlusten?
Of heb ik 't goddelyk geduld
Getergt, door zo een strafb're schuld,

Dat ik geen uur mag rusten?
Heb ik, in heilige gebeen,
Niet daag'lyks voor myn God getreen.

Met neergeslaagen oogen
Ach! waarom, met een snelle vlugt,
O zachte slaap! in ruimer lucht,

Ter boezem uitgevloogen?
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8. Harpgezangen (psalmen).
Voorbeeld: 'Psalm 130' in: Zede- en Harpzangen van Alewyn en
Petersen:

Gedaeld in 's waerelds traanendal,
Omringt van smart en ongeval,
Roep ik tot u, o God! wilt naar myn stemme hooren;
Och! of myn smeekgebed mogt dringen in uwe ooren.
Want, zo gy eenmaal wilt de zonden gadeslaan,
O groote God! wie zal bestaan?

'k Weet, dat gy yder een vergeeft,
Die voor uw oordeel vreest en beeft.
Dies zal ik op uw woord all' myn gedachten vesten,
En met verlangen u verwachten eens ten lesten;
Me&, als een wachter, die, in 't midden van den nacht,
Met smart den dageraad verwacht.

O Israel! hoop op den Heer;
Werp u voor zyne voeten neer.
Zo gy gena verzoekt, om datge hebt misdreeven,
Zyn goedertierenheid zal u genade geeven:
Want God zal Israel verlossen en ontslaan
Van al haar voorige euveldaen.

Het zal geen verbazing wekken, dat de categorie 'minneliederen' het
grootst in aantal is, zeker ook omdat de twee eerste groepen vrijwel
geheel hiertoe behoren.

Er is echter ook een andere indeling mogelijk, die in de 17de eeuw zelf
zeer gebruikelijk was: we kunnen ordenen naar het taalgebruik dat in de
gedichten gehanteerd is. Enerzijds komen er boertige liedteksten voor,
zoals vooral in de drinkliederen en in sommige minneliederen duidelijk
wordt. De inhoud van dergelijke gedichten heeft vaak betrekking op de
lichamelijke lusten van de meas. De vorm van deze gedichten kenmerkt
zich door korte regellengte en weinig verrassend ritme. Deze karakteris-
tiek geldt eveneens voor de gelegenheidsgedichten. Voorbeelden:

O gy die Pallas eert
Door offerhanden,
Laat Venus uw begeert
In min doen branden,

137



Wyl gy de Konst met Schoonheid paart,
Bekoorlyke Iris, zoet van cart.
[Uit: Tweede Deel der Mengelzangen, tekst Sweerts, muziek
Le Grand]

Gy zegt dat min uw ziel gebied,
Philemon, maar 'k geloof dat niet:
't Zyn geile driften, niet veel t' achten.
Voorzichtigheid neeft my geleerd,
Terwyl ik weet wat gy begeerd,
My voor uw vleiery to wachten:
Want eer g'uw minnelust voldoet,
Weet dat ge my eerst trouwen moet.
[Uit: Harderszangen van Alewyn en Le Grand]

Anderzijds treffen we ernstige gedichten aan. Tot deze categorie behoren
de didactische liederen, waartoe ik ook de zedegezangen van Alewijn
reken, de geestelijke liederen (harpgezangen) en de arcadische minne-
liederen. De inhoud van deze gedichten is vaak weinig verrassend, de
vorm daarentegen is aanmerkelijk boeiender. In deze categorie wil ik de
werken van Sweerts en van de onbekende tekstdichters onderscheiden
van de gedichten van Alewijn. In het eerste geval is de woordkeuze ta-
melijk nuchter. Het ritme is meestal onregelmatig, door het schijnbaar
ondoordacht afwisselen van het aantal heffingen per vers. Dit verschijn-
sel is zelfs karakteristiek voor het werk van Sweerts. Voorbeeld:

Ach ongelukkige! die staag begeer
't Geen my doet zuchten
De tyd is 't vluchten
Ontwent, en gaat to rug met keer op keer;
Want Fillis my het lang verwacht genot
Van myne min, uytstelt door haar gebod.
[Uit: Tweede Deel der Mengelzangen, tekst Sweerts, muziek
Le Grand]

Alewijn daarentegen hanteert de variatie in het aantal heffingen per
regel juist met het oog op een spannend ritme. Het resultant klinkt dan
ook heel anders dan dat van Sweerts. Bovendien is het taalgebruik van
Alewijn veel meer lyrisch en getuigt het van meer klankgevoeligheid.
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Twee voorbeelden:

Bekoorlyk dal, wist gy myn doodelyk verdriet,
t Gebloemt' verloor haar leevendige kleuren

En zou om myn rampzaligheden treuren
t Geboomt', gesierd met groene blaan,

In 't digte Bosch, aan 't kwynen slaan;
De Vogelen, door rouw bevangen;
Verlieten 't lieflyk Lied,
En zongen lykgezangen;
Maar zy begrypen 't leed van 't kwynend herte niet.
Ach! Ongevoeligen, wat baat me 't ydel klaagen?
Ik moet, in 's levensloop, alleen myn droefheid draagen.
O wreede Dood! wat is 't dat gy me in 't leeven liet,
Daar ik u viel to voet,
Toen gy, verwoed,
De moordpriem in het hert van myn Beminde stiet?
[Uit: Harderszangen van Alewyn en Le Grand]

Bekoorelyke Mey
hoe streelt gy
t minziek oog

door 't aangenaam vertoog
van onverwelkbre Roozen
die op het cierlykst bloozen
alom op 't vrugtbre veld,
gy weet door lodderlyke lonken
myn hart van tedre min t'ontvonken,
o aangenaam geweld
ik laat my blindelings van minnedriften leyen,
in uwe Beemden om myn zinnen to vermeyjen.
[Uit: Boertige en Ernstige Minnezangen, tekst Alewyn, muziek
Petersen]

Contemporaine bron

In 1698 houdt Kornelis Sweerts een pleidooi voor een herwaardering van
de Nederlandse identiteit. Hij geeft in dat jaar in eigen beheer een boek
uit onder de titel Inleiding tot de Zang- en Speelkunst. De titel lijkt to
duiden op een leerboek voor de algemene muziekleer. Toch blijkt
Sweerts' boek voor ons een interessante bron. Het boek beschrijft tame-
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lijk uitgebreid het muziekleven van Amsterdam in de jaren '90 van de
17de eeuw.
Een belangrijk deel van de 'Zang- en Speelkunst' is gewijd aan de
appreciatie van de Franse en Italiaanse muziek. De algemene smaak van
die dagen is Frans georienteerd. Sweerts is het hiermee duidelijk niet
eens.

Het grootste deel van die gy op een braaf muzijk
Zult noden, zijn gedient dat men de snaaren strijk'
En Fransche liedjes zinge, om dat na* deze zangen * naar
En trant van speelen, nu de menschen meest verlangen.
Gy voert de zinnen als* de voeten door het Fransch, * evenals
Vol lichte en luchtige gedachten, licht ten dans:
Want in het dansmuzijk, dat wondren kan beloven,
En weinig geven, gaan de Fransen elk to boven.
Maar wie Corelli kent, en van Torelli weet,
(En wie zou deze, die alhier zijn besteed,* * gevestigd
Niet kennen, die aan 't Y zich dagelyks laat hooren,
En door zyn vingerspel de domste trekt by de ooren)
Moet niet verrukt staan door 't Muzijk van hen gesteld.
Vitali, ouder dan die twee, houd ook het veld,
Als by de Franschen door Balletten komt to toonen
Dat zy om zulk Muzijk naar Vrankrijk niemant thronen
Van de Italjaanen, want zy in hun eigen land
Het spel, zo* licht als zwaar, ook waken op een trant * zowel
Veel beter dan Lully, wiens deftige manieren,
Zelf zynde een Italjaan, naar 't Italjaansch ook zwieren,
En hoog to roemen zijn: maar 't Italjaansch in kunst
En vindingen, behoud der kenners liefde en gunst.
[Uit: Zang- en Speelkunst, p. 4]

Sweerts' appreciatie van de kwaliteit der Italiaanse muziek gaat dus zelfs
zover, dat hij de verfranste Lully ten achter stelt bij de Italianen Corelli,
Torelli en Vitali. Om zijn oordeel kracht bij to zetten vestigt hij de aan-
dacht op de ontwikkelingen in Frankrijk zelf.

Het Neerduits werd dan niet naar zijn waardy bemint
Ze1f van ons zelfs. Wy zijn tot vreemdigheen gezint.
De Franschen zullen zelf ons leeren uit ooze oogen
Te zien, wanneer zy door het best muzijk bewoogen
Tot deftigheid, in 't einde* een Italjaanse trant * tenslotte
Verkiezen zullen, staag* verworpen in hun Land. * gestadig
[Uit: Zang- en Speelkunst, p. 9]
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Zelfs in Frankrijk maakt de danssuite dus langzaam maar zeker plaats
voor de meer Italiaans georienteerde concertante stijl. In Nederland
vindt een soortgelijke ontwikkeling plaats. Er is vanaf 1680 veel ge-
componeerd voor verschillende bezettingen. Uit de edities van de Am-
sterdamse uitgevers blijkt, dat de voorkeur in deze dagen uitgaat naar
muziek voor strijkers. De meest voorkomende bezetting is twee violen
met basso continuo.

De Nederlandse liedkunst

De Nederlander houdt volgens Sweerts een status op door zich to be-
dienen van een vreemde taal en zijn uiterlijke gedragingen daaraan aan
to passen. Maar eigenlijk kent hij zijn eigen taal onvoldoende:

Is andre taal niet braaf en heerlijk in uw ooren,
Schoon gyze niet verstaat, om Juffers to bekooren?
Als gy de Hoveling wilt speelen by elk een?
Kwaamt gy uw Moedertaal to kennen, naar de reen,
Gy zoud uw dracht, uw wulpsche en dartele manieren,
Verandren, want uw spraak of zang wil daar na zwieren.
[Uit: Zang- en Speelkunst, p. 9)

Sweerts heeft zich veel inspanningen getroost om de muziek een eigen
Nederlands karakter to geven. Onder zijn leiding worden tussen 1685 en
1710 diverse liedbundels uitgegeven. Met name het componeren op Ne-
derlandse tekst vindt Sweerts heel belangrijk:

Want zult gy Italjaans steeds zingen, en een taal,
Die ons meer eigen is, verachten to eenemaal?
Is hier geen zoetheid in, of zijn het onze klanken
En woorden; hebben die de magt, om ons to wanken?
Heel stip heeft ANDERS daar in 't Neerduits op gelet,
Dat die naar Italjaanse en Franschen trant gezet
Kan werden: en het blijkt, dat by in beide taalen
Niet zo veel glorie als in 't Neerduits zou behalen:
Ook doen ons PETERZEN en SCHENK op 't klaarste zien,
Dat elk zijn eigen spraak meer eere hoort to bien:
Zoo zijn 'er van ROZIER en KONING braave stukken,
Die, opgezongen naar de kunst, elkeen verrukken.
[Uit: Zang- en Speelkunst, pp. 6-7]
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Deze tekst is essentieel voor ons onderwerp. Alle componisten worden
erin genoemd. Wat is er van hen bekend?

De componisten

Hendrik Anders is in 1657 in Oberweissbach (Thiiringen) geboren. Het
jaar van zijn geboorte kan afgeleid worden uit zijn inschrijving aan het
gymnasium van Rudolstadt in 1666: hij is dan negen jaar oud. Op jonge
leeftijd reist hij naar Amsterdam, waar hij in 1683 tot organist van de
Lutherse Kerk wordt benoemd. Behalve als organist is hij ook werkzaam
ais violist en componist. Klaarblijkelijk was Anders een echte levens-
genieter is, want in 1694 is hij ontslagen als organist van de Lutherse
kerk, omdat hij door zijn "quade comportement het orgel in groot gevaer
van bederven heeft gestelt en wegens sijn onordentlik leven ende dronken-
drinken".

Twee jaar later zien we hem terug in de functie van stadsbeiaardier.
Daarnaast is hij werkzaam als violist aan de schouwburg. In 1697 passeert
een notariele akte, waarin Anders genoemd wordt als mede-oprichter van
het Collegium Musicum, samen met Carlo Rozier en zijn dochters Marie-
Petronella en Maria-Anna, Jacque Coqu en zijn dochter Catharina, Nic.
Ferd. Le Grand, Frangois Desroziers en Michiel Parent. Vanaf 1705 komt
zijn naam voor in de rekeningen van de schouwburg, een enkele keer
met de toevoeging 'musik meester. Daarna zijn geen biografische gege-
vens bekend, behalve het feit, dat hij op 14 maart 1714 in Amsterdam
overlijdt. In de boedel-inventaris bij zijn overlijden staat: "Gisteren is
deser werelt komen to overlyden Hendrik Anders wynig of niets, immers
niet sooveel nalatende dat de costen van de begraaffenisse daaruyt souden
kunnen worden gevonden. En vermits niemand na desselfs doode Lighaam
komt om to sien en 't Selve nogtans ter aarde moet werden bestelt" ver-
zoeken twee vrienden hem to mogen laten begraven "ten minsten Costen".
Uit dezelfde akte blijkt, dat Anders aan het einde van zijn leven in de
kost is geweest bij Walewyk Hoendernest in de Nes.
Ondanks het feit, dat zijn carriere als organist mislukt is, werd Anders
door zijn tijdgenoten gewaardeerd als musicus. Dit blijkt allereerst uit
zijn deelname in het Collegium Musicum. Daarnaast noemt Sweerts hem
in zijn Inleiding tot de Zang- en Speelkunst als eerste van de componis-
ten die in het Nederduits hebben gecomponeerd. Sweerts heeft in enkele
van zijn liedbundels dan ook repertoire van Anders opgenomen. De
zangspelen Apollo en Dafne en De Verliefde Rykaart zijn door Anders
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getoonzet. Bovendien trad Anders als editor op van de Hollandsche
Minne- en Drinkliederen van Servaas de Konink.

Van Nicolaas Ferdinand le Grand zijn de geboortedatum en -plaats
onbekend. We weten niet waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht en
wanneer hij in het huwelijk getreden is. In Amsterdam komen we hem
het eerst tegen in 1685, bij de doop van zijn oudste dochter. Uit deze
doopakte weten we dat zijn vrouw Catharina Lion heet. In 1696 wordt
een tweede dochter geboren en een jaar later een zoon. De gegevens over
de adressen van Le Grand in Amsterdam zijn schaars. Wellicht is hij de
Claas Lagran, woonachtig op de N.Z. Voorburgwal, wiens dochter Maria
in 1707 trouwt met de suikerbakker Heinrich Klostermeijer. In 1708
overlijdt Catharina Lion "huysvrou van Niecolaus Verdinant Le Grant op
de Prinsegracht naas de brouwery van den Engel". Hijzelf sterft in 1710.
Ondanks het feit, dat van Le Grand weinig biografische gegevens be-
schikbaar zijn, mogen we uit getuigenissen van tijdgenoten afleiden dat
hij een niet onaanzienlijke rol in het muziekleven van Amsterdam rond
1700 heeft gespeeld. Zoals we gezien hebben was hij mede-oprichter van
het Collegium Musicum (1697). We nemen aan, dat hij aan de schouw-
burg van Amsterdam werkzaam geweest is.

Abraham Alewijn noemt Le Grand in zijn Inleiding tot de Harders-
zangen een "groot Zangkunstenaar, die deeze Gedichten, door zoetluidende
gedachten, bekoorlykheid en luister toegevoegt heeft ... " Sweerts volstaat
in het Tweede Deel der Mengelzangen met hem op titelblad "Zangmeester
t'Amsterdam" to noemen. Dit doet ook Pieter Mortier in de Triomf der
Batavieren: "Sangmeester binnen Amsterdam".

Servaas de Konink is in 1654 geboren in Sint Gillis, een kerkdorp van
Dendermonde. Vader Pieter de Konink is daar in 1651 met moeder
Josina Spanoghe getrouwd. In 1663 is Servaas koorknaap in Gent. Om-
trent zijn jeugd, opleiding en huwelijk is ons verder niets bekend. In
1683 treffen we hem aan in Brussel, waar Servaas jr. geboren wordt. Na
1683 is het gezin De Konink naar Amsterdam verhuisd. Servaas jr.
trouwt daar in 1703. In de ondertrouw-akte is aangetekend, dat wader
gestorven is. Servaas jr. is op 13 februari 1718 in Amsterdam begraven.
Thans weten we, dat Servaas sr. in 1701 in Amsterdam gestorven is.
Servaas de Konink sr. was muziekleraar en lid van het theater-orkest van
de Amsterdamse schouwburg. Hij wordt beschouwd als een van de be-
langrijkste componisten van zijn tijd. Zijn muziekspel De Vryadje van
Cloris en Roosje geldt als een van de eerste Nederlandse opera's. De
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Konink genoot internationale reputatie: zijn motetten zijn in Venetie ge-
publiceerd; copieen van zijn instrumentale werken werden verspreid naar
Engeland en Duitsland.

David Petersen is afkomstig uit Lubeck. Hij is geboren in 1651. In
Amsterdam komen we hem voor het eerst tegen in 1679, het jaar van
zijn huwelijk. Hij trouwt op 4 juni 1679 met Catharina Aertsen uit
Nijmegen. Het huwelijk wordt voltrokken in Sloten. Bij zijn ondertrouw,
20 mei, geeft Petersen als beroep koopman op. Hij woont op de Prinsen-
gracht. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren. Opmerkelijk is
de naam van de laatste zoon Abraham. In de doop-akte wordt een voor
ons bekende peetvader vermeld: Abraham Alewijn. De data van overlij-
den van Petersen en zijn familie zijn in het archief van Amsterdam niet
met zekerheid aan to wijzen. Het is dan ook aannemelijk, dat zij ver-
huisd zijn naar elders. Het laatste levensteken van de componist dateert
uit 1709, wanneer zijn dochter Jenetta trouwt met Samuel Leenaarts,
winkelier. Zij is bij deze ondertrouw geassisteerd door haar vader David
Petersen, adres: Reguliersgracht.
Uit getuigenissen van tijdgenoten blijkt, dat Petersen als componist en
violist zeer geroemd is. In de Inleiding tot de Zang- en Speelkunst van
Kornelis Sweerts wordt hij met Anders, Schenk, Rozier en De Konink
genoemd als de componist die Nederduitse teksten getoonzet heeft. Aan
het eind van deze 'Inleiding' zijn twee gedichten opgenomen op "de af-
beelding van David Petersen". Het eerste gedicht, van Sweerts, noemt de
componist "uitsteekend in zyn kunst, gematigt in zyn leven". Het tweede
gedicht is van Alewijn, die Petersen roemt om zijn "gadelooze kunst van
't lieflijk snaarenspel".
De kwalificatie die Sweerts toekent aan de muziek van Petersen in
verband met de gedichten van Alewijn en anderen wordt duidelijk in
de vierde druk van de Boertige en Ernstige Minnezangen (Bi jvoegsel p.2):
"en de Zangen van den Heer en M.A. Alewijn en anderen, nevens de
Muzyk van den Heer D. Petersen zullen tot een Banketwerkje strekken".
De waardering van Sweerts voor Petersens talent wordt bovendien uit-
gesproken in een lofdicht, dat in de Boertige en Ernstige Minnezangen to
vinden is: "Dank aan den uitmuntenden Kunstenaar David Petersen" (p.110)
De tweede helft van dit gedicht luidt aldus:

Dus streelde 't spel ons oor, dan hoopten we op het end,
Noch voor een nagerecht, om 't hart best to bekooren
Door 't groots muzykbanket, onze Orfeus, wyd bekent,
Dien weergaloozen man, then PETERSEN, to hooren;
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Dan zwom en dobberde de ziel in zalig zoet,
Wanneer zyn vingrenvlugt door 't vliegen op de snaaren,
Haar uit het ligchaam trok, die opwaarts zweeven moet,
Door dat geluid verrukt, en mag ten hemel vaaren.
Zyn vingren teelen dan door lieffelyk geluid
Dat voorkoomt of verdwynt, ontelbre nachtegaalen
Dan tuimlen onderen, dan vliegen in en uit
De gansche zaal een rei van hemelsche Kooraalen,
Dan zingt de snaar een taal die ider kan verstaan,
En kennen leert wat vreugd uw spel de ziel kan geeven
Die dus verhuist, en zich van 't aardsche mag ontslaan
Of, weergekeert, het lyf door 't speelen leert herleeven.

In het lofdicht dat Kataryne Lescailje bij Alewijns Zede- en Harp-
gezangen heeft geschreven, spreekt ze van "Davids schoon muzyk, alom
geroemd". Het is niet duidelijk of hier Petersen, dan wel de bijbelse
Koning David bedoeld is.
Tussen Petersen en Alewijn moet een hechte vriendschap bestaan hebben.
Dit blijkt al uit het feit, dat Alewijn in 1691 peetvader van Petersens
jongste zoon is geweest. Alewijn schrijft over hun ontmoetingen in zijn
voorwoord tot het 'Bly-eindend' treurspel Amarillis (1693): hij maakt
melding van de vele keren, dat Petersen in Alewijns landhuis to
's Graveland gemusiceerd heeft.

De muziek

In de bundel Hollandsche Minne- en Drinkliederen van Servaas de
Konink is bij 15 van de 27 liederen aangegeven in welke stijl ze ge-
componeerd zijn. Bij drie daarvan staat de aanduiding op zyn
Italiaansch, een lied is een recit, de overige elf zijn gecomponeerd op de
Fransche manier. Het is opmerkelijk, dat een componist verschillende
stijlen tegelijkertijd hanteert. Nog opmerkelijker is het feit, dat hij die
stijlverschillen zelf aangeeft.

Fransche manier
De Franse stijl van Servaas de Konink is nauw verwant aan die van Lully
en diens navolgers. Het lied 'Hebt gy niet u hert gegeven' is in deze stijl
gecomponeerd. De vorm van deze air is strofisch in twee delen. De melo-
die verloopt voornamelijk trapsgewijs. Bij belangrijke tekstgedeelten
gebruikt De Konink melodische sprongen. Een opvallende melodische
wending is de trapsgewijs stijgende beweging in de laatste halfzin, te-
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meer daar de bas tegelijkertijd in kwartnoten daalt. Wellicht is dit pro-
cede bedoeld als klankschildering van de tekst: "ik voel myn blydschap
uitgelaaten, wyl ik my weer vind beveyd". Overigens verloopt de melodie
van de bas grotendeels trapsgewijs. De muziek is getoonzet in een drie-
delige maatsoort, met gelijkmatig verlopend ritme.

Italiaansche manier
In vergelijking met de Fransche manier komen in de Italiaanse stijl van
De Konink veel meer sprongen en coloratuur- passages voor. De compo-
nist past dit met name toe bij belangrijke tekstgedeelten. De Italiaanse
melodieen zijn daardoor veel beweeglijker dan de Franse. Als worm komt
de Da Capo-aria veelvuldig voor, soms uitgebreid tot een rondo-vorm.
Opvallend is de voor-imitatie die vaak in de baspartij optreedt. Het ritme
van deze liederen, meestal in C of 2/2 genoteerd is veel minder gelijk-
matig dan de Franse liederen. Een fraai voorbeeld van de toepassing van
Italiaanse elementen is de 'Cantata a canto solo' van Nicolaas Ferdinand
le Grand.

Karakteristieken van het repertoire
De vier componisten hebben in totaal 150 liederen gecomponeerd:

Nicolaas Ferdinand Le Grand 65 liederen
David Petersen 34 liederen
Servaas de Konink 31 liederen
Hendrik Anders 14 liederen
Anoniem 6 liederen

Muzikale analyse van het repertoire leert, dat zowel Servaas de Konink
als Hendrik Anders ongeveer in gelijke mate gebruik maken van de ge-
noemde Franse en Italiaanse stijl. In het oeuvre van Le Grand overheerst
de Franse stijl. Er komen aanmerkelijk meer airs dan aria's voor en ook
in de 'mengvormen' treffen we de Franse manier veelvuldig aan. De
melodiebouw van de airs van Le Grand sluit zeer duidelijk aan bij de
door De Konink toegepaste stijl: ze zijn voornamelijk trapsgewijs ge-
bouwd, met sprongen aan het begin of einde van een frase. De Italiaanse
manier van Le Grand en De Konink is veel grilliger van melodiebouw:
sprongen, akkoordbrekingen, gepunteerde ritmes en imiterende passages
komen veelvuldig voor. Hendrik Anders componeert in een stijl die het
midden houdt tussen de Franse en Italiaanse manier: zijn airs kennen
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aanmerkelijk meer sprongen en akkoordbrekingen dan die van De
Konink en Le Grand; zijn aria's daarentegen verlopen meer trapsgewijs.
David Petersen neemt een uitzonderingspositie in: hij schrijft voor-
namelijk recits met daarnaast bij wijze van uitzondering enkele liederen
in Franse en Italiaanse stijl. Wat zijn tekstkeuze betreft valt op, dat hij
aan ernstige onderwerpen in zijn muziek de voorkeur geeft. Zelfs de
liederen in het Byvoegsel bij de Boertige en Ernstige Minnezangen
hebben een moraliserende tekstinhoud. Zijn melodieen staan in vergelij-
king met de andere componisten dichter bij het recitatief: het ritme in de
tekst bepaalt in hoge mate het muzikaal ritme, er komen in zijn melodie-
bouw veel toonsherhalingen en akkoordbrekingen voor. Harmonisch ver-
lopen de meeste liederen van zijn hand op een stereotype manier. Elk
recit heeft bij hem een tweedelige vorm: het halfslot wordt gevormd door
een karakteristiek ritme. Voorbeeld: Het lied 'Myn afgeslaafde Ziel keer
weder tot de reden' valt op door zijn vorm: een rondeau. Het refrein
bestaat uit een sequens van dalende kwinten en een akkoordbreking,
gevolgd door een afsluiting in het karakteristieke ritme. Het eerste cou-
plet verloopt voornamelijk trapsgewijs, beginnend met een kwartsprong
en in het midden een akkoordbreking. De melodie van het tweede cou-
plet heeft juist in het begin akkoordbrekingen, gevolgd door een trapsge-
wijze afsluiting. Het derde couplet wordt gekenmerkt door toonsherha-
lingen, het vierde couplet door akkoordbrekingen, terwijl het laatste
couplet de hierboven beschreven karakteristieken in zich verenigt. De
continuo-partij verloopt grotendeels in achtste noten op de wijze zoals
hierboven beschreven is. Na afsluiting van de zangstem volgt een instru-
mentaal naspel van drie maten: het refrein.

De meeste liederen uit deze bundels zijn bedoeld voor een sopraan met
basso continuo. Een kleiner aantal is voor bas, terwijl slechts enkele lie-
deren gezongen worden door andere stemtypen. Liederen voor twee of
drie zangstemmen komen slechts incidenteel voor.

Relatie tussen tekst en muziek
De relatie tussen tekst en muziek is in de meeste gevallen voortreffelijk.
Het versmetrum is met name in liederen in driedelige maatsoort bepalend
voor de ritmische vormgeving van de melodie. Bij de liederen in de vorm
van een recit heeft de melodie een soort spreekritme, dat zich veelal in
achtste noten - al dan niet gepunteerd - afspeelt. Coloratuur- passages
worden veelal gebruikt als klankschildering bij belangrijke woorden. Het
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merendeel van de onderzochte liederen wordt gevormd door op zichzelf
staande coupletliederen.
De kwaliteit van de teksten loopt nogal uiteen. Over het algemeen kan
gesteld worden, dat de teksten van de hand van Kornelis Sweerts een
boertiger en meer platvoers karakter hebben in een vorm die sours to
wensen overlaat. De gedichten van Alewyn zijn van een betere kwaliteit,
niet alleen door hun heldere en evenwichtige structuur, maar ook door
hun ernstige inhoud.

Conclusie uit dit onderzoek

Bij het begin van mijn onderzoek veronderstelde ik, dat het liedreper-
toire grotendeels in stijl overeen zou komen met de Franse air. Deze
veronderstelling baseerde ik op het feit, dat in de betreffende periode in
Nederland veel bundels met Franse airs zijn verschenen. Deze hypothese
werd gesteund door de veelvuldig voorkomende wijs-aanduidingen naar
Franse chansons bij de eenstemmige liederen in de bundels, die in dit
onderzoek aan de orde zijn.
Na bestudering van de liederen met basso continuo kan deze veronder-
stelling niet zondermeer staande gehouden worden. Het repertoire bestaat
uit een diversiteit in stijlen, waarin de Franse air en de Italiaanse aria de
belangrijkste plaatsen innemen. De Italiaanse manier is dus prominenter
aanwezig dan ik verwacht had, ondanks het feit dat de Franse manier in
aantal overheerst. Dat beide stijlen rond 1700 in Amsterdam naast elkaar
beoefend zijn blijkt bovendien uit een passage in het Muzykspel De
Verliefde Rykaart, waarin Rykaart tot de muzikanten zegt:

Nu zing en speel de beste Wyzen
Van d'Italianen en de Franschen, [ ... ]

Bijzonder repertoire

Het repertoire in kwestie is niet alleen bijzonder omdat het in bezetting
afwijkt van het gebruikelijke Nederlandse liedrepertoire in de 17de
eeuw. Het is vooral bijzonder, omdat het kennelijk ontstaan is vanuit een
geformuleerde ideologie dat het Nederlands niet hoeft onder to doen voor
de grote trends van die tijd: Frans en Italiaans. Kwalitatief levert dit
ideologisch uitgangspunt boeiend materiaal op. Er zijn prachtige teksten
geschreven, met name door Alewyn; er zijn prachtige liederen gecompo-
neerd, met name door Le Grand en Petersen.
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Toch is dat ideologisch uitgangspunt tevens de zwakte van het repertoire:
het is altijd naar een voorbeeldstijl gecomponeerd. De stijl-aanduidingen
bij De Konink spreken in dit opzicht boekdelen. Bovendien is het succes
van een ideologie afhankelijk van het aantal aanhangers. Welnu, de groep
van zes heeft zich nooit uitgebreid. In dit feit moet de verklaring gezocht
worden van het geruisloos verdwijnen van het repertoire: met het over-
li jden c.q. emigreren van de dichters en componisten houdt het genre op
to bestaan.

Besluit

Amsterdam heeft rond 1700 een muziekleven gekend, waarin niet alleen
instrumentaal gemusiceerd is maar waarin ook gezongen is in de Neder-
landse taal. Dat hiervoor zeker belangstelling bestaan heeft, blijkt uit het
feit, dat enkele van de in het onderzoek betrokken bundels meer dan een
keer herdrukt zijn.
Zowel Abraham Alewijn als Kornelis Sweerts zijn voorvechters geweest
voor het componeren van liederen op Nederlandse tekst. Sweerts merkt,
zoals we reeds zagen, hierover op:

'k Wil echter niet beweeren,
Dat daarom nodig is een vreemde spraak to leeren.
Want zult gy Italjaans steeds zingen; en een taal,
Die ons meer eigen is, verachten to eenemaal,
Is hier geen zoetheid in, of zyn het onze klanken
En woorden; hebben die de magt, om ons to wanken?

In de reeds eerder geciteerde passage, waarin Sweerts de componisten
noemt die op 'Nederduitse' teksten hebben gecomponeerd, bevestigt hij
in feite de uitkomsten van ons onderzoek:

Heel stip heeft ANDERS daar in 't Neerduits op gelet,
Dat die naar Italjaansche en Franschen trant gezet
Kan werden: en het blykt, dat by in beide taalen
Niet zo veel glorie als in 't Neerduits zou behaalen:
Ook doen ons PETERZEN en SCHENCK op't klaarste zien,
Dat elk zyn eigen spraak meer eere hoort to bien:
Zoo zyn 'er van ROZIER en KONING brave stukken,
Die, opgezongen naar de kunst, elkeen verrukken.

Cornelis Sweerts en Abraham Alewijn zijn de belangrijkste leveranciers
van liedteksten geweest. De aard van de samenwerking tussen dichters
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en componisten is niet duidelijk: zijn de componisten Le Grand,
Petersen, De Konink en Anders door de dichters gevraagd om muziek
bij hun teksten to maken, of ging het initiatief van de musici uit? Van
de Harderszangen is uit het voorwerk bekend, dat Le Grand er bij
Alewijn op heeft aangedrongen de liederen uit to geven, nadat hij er een
melodie bij gecomponeerd had.

Feit is, dat deze zes kunstenaars een aanzienlijk corpus van liederen heb-
ben doen ontstaan, waarvan met de woorden van Cornelis Sweerts mijns
inziens terecht gezegd Lan worden, dat zij zowel degene die ze uitvoert,
als degene die ze beluistert

tot een Banketwerkje zullen strekken.
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Na deze lezing over de 'liedkunst in Amsterdam rond 1700' werden
liederen uit het besproken repertoire in concert-vorm gepresenteerd:

Klein-Ensemble Bouzignac

Karin van der Poel, sopraan
Naomi Hirschfeld, viola da gamba

Pieter Dirksen, clavecymbel

Ten weinig min, dat streelt de zinnen' Servaas de Konink
[Uit: Hollandsche Minne- en Drinkliederen (1697?]

Gij zegt dat min uw ziel gebied' Nic. Ferd. le Grand
[Uit: Alewyns Harderszangen (1699)]

De Zuiderzon liet haare straalen' Nic. Ferd. le Grand
[Cantata a canto solo uit: Alewyns Harderszangen (1699)]

Mijn afgeslaafde ziel' David Petersen
[Uit: Alewyns Zede- en Harpgezangen (1694)]

Hebt gy niet u hert gegeven' Servaas de Konink
[Uit: Hollandsche Minne- en Drinkliederen (1697?)]

Wech dan liefde en minnepijn' Joan Schenk
[Uit: Eenige Gezangen uit Bacchus, Ceres en Venus (1687)]

Sonate no. 2 in a voor viola da gamba en b.c. Joan Schenk
Adagio - Giga'
[Uit: L'Echo du Danube op. 9]

Ten Uil van hooge jaren' Nic. Ferd. le Grand
[Uit: Alewyns Harderszangen (1699)]

O Wyntje! gy zyt al myn vreugd' Hendrik Anders
[Uit: Mengelzangen en Zinnebeelden (1694)]
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'Schreit niet meer' David Petersen
[Uit: Alewyns Zede- en Harpgezangen (1694)]

'Drooge Jasper, dun van beenen' anoniem
[Uit: Nieuwe Boertige en Ernstige Minnezangen (1696?)]

'Bekoorlyk dal'
[Uit: Alewyns Harderszangen (1699)

'Hy is verdwaalt die dwaas' David Petersen
[Uit: Boertige en Ernstige Minnezangen (1705)]
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Personalia

Dr. R.A. Rasch (1945) studeerde muziekwetenschap en psychologie aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1985 met een
proefschrift over de zgn. Cantions natalitae. Sinds 1977 is hij verbon-
den aan de afdeling Muziekwetenschap als docent voor de muziek-
theoretische vakken. Sinds 1988 is hij hoofddocent voor de muziek-
geschiedenis van de periode 1600-1800. Hij verzorgde talrijke publica-
ties, vooral op het gebied van de Nederlandse muziekgeschiedenis en
over stemmingen van muziekinstrumenten.

Dr. A. Clement (1962) studeerde orgel aan het Brabants Conservato-
rium (solistendiploma 1988), muziekwetenschap aan de Rijksuniver-
siteit to Utrecht (doctoraal examen cum laude 1987) alsmede enige tijd
theologie aan de Rijksuniversiteit to Leiden. In 1989 promoveerde hij
(eveneens cum laude) op een dissertatie over J.S. Bach aan de Rijks-
universiteit to Utrecht, alwaar hij thans als KNAW-fellow werkzaam
is.

Dr. A.J. Gelderblom is als universitair docent verbonden aan de
vakgroep Nederlands van Rijksuniversiteit to Utrecht. Hij doceert
Nederlandse letterkunde van renaissance en classicisme en publiceerde
over onder meer Coornhert, Vondel, Huygens en Luyken.

Dr. P. Pelckmans (1953) is docent Algemene Literatuurwetenschap aan
de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius to Antwerpen. Hij is vooral
werkzaam op het raakvlak tussen literatuurstudie en mentaliteits-
geschiedenis. Belangrijkste publicaties: Le reve apprivoise (A'dam,
Rodopi, 1986), Concurrences au monde. Pour une poetique du collec-
tionneur moderne (id. 1990); editor van De nieuwe historische roman.
Een terreinverkenning (Leuven, Acco, 1988).
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Dr. J. Becker (Praag 1944) is docent bij de vakgroep Kunst-
geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht; iconologie en kunst-
theorie.

Drs. A.K.J. Zielhorst studeerde schoolmuziek, orgel en koordirectie aan
het Brabants Conservatorium in Tilburg en muziekwetenschap aan de
Rijksuniversiteit to Utrecht. Hij is verbonden aan de PABO to Tilburg.
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