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Stijl, structuur en ornament: waar begint wat? En waar zetelt de kunst? Onze 
hedendaagse obsessie met heldere structuur, zichtbare constructie en transparantie 
staat in schril contrast met de versierkunst uit voorbije eeuwen. Wat als ornamentiek 
geen overdaad is, maar net de essentie? Björn Schmelzer, zanger en artistiek 
leider van vocaal ensemble graindelavoix, overdenkt deze vraag aan de hand van de 
renaissancepolyfonie.

Met ornamentiek worden in de kunsten doorgaans versieringen bedoeld die niet tot 
de essentie van het kunstwerk behoren, maar ertoe bijdragen het werk extra luister te 
geven of extra uit de verf te laten komen. Denk aan een fraaie lijst rond een schilderij of 
een zanger die een triller uitvoert om een bepaalde noot nog beter tot zijn recht te laten 
komen. Vanuit dit perspectief is er sprake van een duidelijk afgebakend kunstwerk plus 
iets wat daar niet toe behoort, maar er kortstondig aan vastgehecht kan worden: het 
zogenaamde parergon (uit het Grieks: bijwerk) of ornament. Iemand die versieringen 
aanbrengt moet dus weet hebben van de essentie van het betre!ende kunstwerk en mag 
enkel versieren op zo’n manier (en met zogenaamde ‘goede smaak’) dat het de essentie 
van het kunstwerk versterkt. Het ornament heeft zo vooral een dienende rol en moet zelf 
zoveel mogelijk op de achtergrond blijven. 
Moderne kunst wordt beschouwd als kunst die zich heeft losgerukt van het ornamentele 
en vaak zelfs een kritiek formuleert aan het adres van kunst die als pure opsmuk dient. 
En dan is er nog kitsch, die als een soort overblijfsel van de premoderne ornamentiek 
uit naïviteit of slechte smaak de redeneringen van de moderne kunst ontkent of negeert. 
Toch liggen de dingen niet zo eenvoudig en vaart het modernisme in de kunsten zijn eigen 
naïeve koers. Wat is essentie en wat is ornament? En zetelt de ware kunst slechts in één 
van de twee? Misschien komen we dichter bij een antwoord op deze vraag als we inzoomen 
op de ornamentiek van de renaissancepolyfonie.

DE DIALECTIEK TUSSEN ESSENTIE EN ORNAMENT

Het polyfone repertoire van de renaissance is muziek uit een tijd waarin de essentie 
van een kunstwerk nauwelijks was afgebakend van zijn bijkomstigheden. Eerder lijken 
de versieringen uit deze periode op een complexe manier verstrengeld te zijn met het 
kunstwerk. Muziek is bovendien een uitvoerende kunst die een vluchtige vorm aanneemt. 
Daardoor is het niet eenvoudig om het verschil tussen essentie en bijkomstigheid 
te beoordelen: de contouren van hoofd- en bijzaak zijn in geluid immers moeilijk te 
onderscheiden. Klank heeft geen permanente vorm, maar handelt en verandert door 
de tijd heen. Dat is het wezen van muziek: ze verdwijnt op hetzelfde moment als ze 
verschijnt. Dit is wat Leonardo da Vinci bedoelde toen hij opmerkte dat muziek sterft als 
zij geboren wordt.  
Zelfs bij oude kunstvormen die wel uit vast materiaal zijn opgebouwd, is de grens tussen 
essentie en ornament soms erg "uïde. Denk bijvoorbeeld aan de architectuur van de 
late- of zogenaamde renaissancegotiek: op het eerste gezicht lijken de kenmerkende 
bundelpilaren door hun gefractaliseerde vorm extreem geornamenteerd. Bij nader inzien 
wordt duidelijk dat die fractaliseringen eigenlijk de voortzetting zijn van de complexe 
gewelfstructuren die van boven tot op de vloer zijn doorgetrokken.
Misschien hadden kunstenaars in de late middeleeuwen en de renaissance juist een 
heel goed begrip van deze dialectiek tussen essentie en ornament van een kunstwerk 
en speelden ze met de troebele de#nitie van het kunstwerk en zijn grenzen. Je zou 
kunnen zeggen dat de meeste renaissancekunst gede#nieerd wordt door het voortdurend 
herorganiseren, veranderen en verstrengelen van essentie en versiering, waardoor we 
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onmogelijk een onderscheid kunnen maken tussen die twee. Sterker nog: vaak lijkt 
de essentie van renaissancekunstwerken juist te bestaan uit een vernuftige en zelfs 
conceptuele organisatie van geornamenteerde velden en structuren.
Muziek is bij uitstek een domein voor dergelijke verkenningen van het materiaal zelf. De 
stemmen van een meerstemmige compositie kunnen de tekst netjes syllabisch (één noot 
per lettergreep) declameren. Of de tekst valt plots uit elkaar in een soort georganiseerde 
chaos van melismatiek (lange slierten van noten gezongen op één lettergreep), in 
verschillende stemmen en met verschillende inzetten en onderbrekingen. Het lijkt 
wel alsof in de renaissancepolyfonie álles op een bepaald moment pure ornamentiek 
is, alsof de muziek zichzelf verliest in zijn eigen complexiteit. Ornamentiek is in 
renaissancemuziek dus niet een bijzaak die wordt toegevoegd aan het kunstwerk, maar is 
er inherent aan.

DE PARTITUUR ALS STRUCTUUR

Een compositie kan op papier nog zo overzichtelijk lijken, eenmaal tijdens de uitvoering 
is het voor de luisteraar soms onmogelijk zich een mooi afgebakende compositorische 
structuur voor te stellen. Polyfone muziek werd om die reden door kerkvaders en moralisten 
veroordeeld. De functie en de bedoeling van de muziek werd door haar vorm en uitvoering 
ondermijnd, zo was hun kritiek. In plaats van de gelovigen het rechte pad van devotie 
te tonen, ontsproten aan polyfonie een oneindig aantal kronkelpaden die alleen maar 
tot zondigheid konden leiden. Deze logica wordt door een aantal hedendaagse critici 
voortgezet, zij het in een geseculariseerde, zogenaamd modernistische vorm. Volgens die 
lijn hoeft muziek dan wel geen inhoudelijk religieuze boodschap meer over te dragen, maar 
de uitvoerder moet wel zo transparant en zuiver mogelijk de essentiële structuur van het 
muzikale kunstwerk aan de luisteraar overbrengen. Op die manier wordt de partituur als 
zodanig de referentie voor de uitvoering van het zuivere contrapunt. 
Deze twintigste-eeuwse redenering ontstond in een tijd waarin componisten zoveel 
mogelijk op de partituur gingen aanduiden wat ze precies van de uitvoerder verlangden. Met 
nostalgie keek men naar oude partituren die zogenaamd geen enkele subjectieve aanduiding 
bevatten. Men veronderstelde dat de uitvoerders van het verleden een objectief medium 
waren van het zuivere contrapunt op de partituur. Niets is minder waar. Muzieknotatie 
diende in de renaissance om het hoogstnoodzakelijke (toonhoogte en -duur) weer te geven 
in een gra!sche weergave, die door de uitvoerder letterlijk naar haar of zijn hand moest 
worden gezet. 

TWEE PRAKTIJKEN VAN ORNAMENTIEK

De subjectieve manipulatie van de geschreven noten in klank, wat ook wel kan worden 
beschreven als een plastische operatie, had tot doel om de ‘harde’ structuur van de 
geschreven noten te kneden en te verzachten tot hun klinkende versie. De zestiende-
eeuwse musicus Luigi Zenobi noemde deze praktijk de ‘eenvoudige vorm’ of ‘eenvoudige 
zang’ (canto schietto). Hierbij voert de zanger niet enkel uit wat er op de partituur staat, 
maar wendt de geschreven noten ook aan tot allerlei plastische ingrepen. ‘Eenvoudig 
zingen’ is voor Zenobi het muzikale materiaal uitvoeren con gratia, trillo, tremolo, 
ondeggiamento et esclamatione: micro-ingrepen die de geschreven noten verkneden, zoals 
kinderen dat doen met klei. 
Dit zijn muzikale ingrepen die we als luisteraars vandaag de dag het duidelijkst kunnen 
onderscheiden als versiering, zij het vooral in niet-klassiek repertoire als jazz, soul 
en wereldmuziek. Maar voor musici in de renaissance was het gewoonweg deel van 
die ‘eenvoudige’ uitvoeringspraktijk. De andere manier om een partituur tot klinken 
te brengen was via passaggi (tegenwoordig diminuties genoemd). Hierbij werden de 
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lange geschreven noten tijdens de uitvoering vervangen door kortere noten die de 
oorspronkelijke geschreven noten als het ware omcirkelden. Deze praktijk had een 
meer compositorische dimensie en werd vaak geadviseerd om te leren improviseren. 
Diminuties zijn tegenwoordig regelmatig en duidelijk te horen in uitvoeringen van 
renaissancemuziek, vooral door musici die zichzelf historisch geïnformeerd noemen. 
Juist de plasticiteit van de ‘eenvoudige zang’ waarover Zenobi spreekt, waarmee de 
uitvoerder het materiaal naar zijn of haar hand kan zetten en zichzelf er subjectief mee 
kan vervlechten, veroorzaakt meestal angst en onwennigheid bij zowel uitvoerders als 
geïnformeerde luisteraars. De voortdurende kleine ingrepen, verbuigingen, manipulaties, 
vibraties en in!exies van de geschreven muziek wordt vaak afgedaan als onnodige 
ornamentiek, die de essentie van de muziek vertroebelt. Ze werden in de renaissance 
echter niet als ornamenten beschouwd, maar als onderdelen van een essentiële modus 
operandi, een werkwijze die juist een voorwaarde was om tot een volwaardig kunstwerk 
te komen. Wat voor ons vandaag een subjectieve en oneigenlijke toevoeging lijkt, was 
voor renaissancemusici dé manier om een muzikaal kunstwerk plastisch voort te laten 
leven. Muzikale substantie zacht kneden tot subjectieve vormen: zo zouden we de 
transformerende praktijk van de renaissancemusicus kunnen omschrijven, een praktijk 
die zowel toen als nu zowel metamorfose als subversie veroorzaakte.

SUMMARY

With ‘ornamentation’, one is commonly referring to embellishments that do not belong 
to the essence of an artwork, but rather to additions meant to enhance its appearance or 
give it some extra !air, such as the frame around a painting or a trill sung on certain note. 
Seen from this perspective, there is a primary artwork plus something that is temporarily 
tacked onto it and has a subservient role: the ornament. Modern aesthetics have veered 
away from embellishments, viewing ornaments as additions that obscure the essence 
of an artwork. But where is the line between essence and ornament? And does true art 
"t into only one of these categories? The case of Renaissance polyphony might bring us 
closer to an answer.

In Renaissance architecture and artworks, ornaments appear to be intricately entwined 
with the artwork, making it impossible to distinguish between essence and ornament. 
In fact, Renaissance artworks often seems to consist precisely of an ingenious and even 
conceptual organisation of ornamented planes and structures. The ephemeral nature of 
music makes it even more di#cult to hear the di$erence between essence and ornament. 
The voices of a polyphonic composition can sing the text in a neat, syllabic fashion (i.e. 
one note per syllable). But the text can just as well disintegrate into a kind of organised 
chaos of melismas (a single syllable sung to a long string of notes) in the separate voices 
and with various entrances and interruptions. 

Some modern critics are of the opinion that singers should maintain the transparency of 
the essential structure of a composition. But in the Renaissance, singers were free to add 
their own ornamentation during the performance. One way to do that was canto schietto 
(‘simple singing’), where the singer would subject the written notes to all kinds of micro-
manipulations like vibrato, in!ections, and bends. Some modern musicians regard the 
plasticity of canto schietto as super!uous embellishment which muddles the essential 
structure of the music. In the Renaissance, however, these micro-manipulations were 
not thought of as ornaments, but as a technique that was essential to complete a written 
composition in sound. Ornamentation in the Renaissance was therefore not a matter of 
adding needless frills, but something inherent to the artwork. 
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