
De 17e-eeuwse componist Carl Rosier (1640-1725) 
hield wel van een grapje. Tenminste, als je zijn muziek 
moet geloven. Rosier werd in Luik geboren, maar werkte 
als violist aan het hof van Bonn, waarna hij naar Amster-
dam toog. In 1701 vertrok hij naar Keulen, waar hij tot 
zijn dood kapelmeester was. De zes triosonates uit deze 
recensie zijn onderdeel van de twaalf uit Rosiers bundel 
‘Pieces choisies, a la maniere Italienne’ die in 1691 in 
Amsterdam werd uitgegeven. 
De sonates hebben een wisselend aantal delen. Typerend 
is dat er dansen in zijn verwerkt, zoals allemandes, gigues 
en courantes, ook al worden ze niet altijd zo genoemd. 
Verder zie je in de bundels vaak de ‘canzon’, een toen al 
wat verouderde muziekvorm die we kennen van o.a. 
Schuyt en Gabrieli, een paar generaties eerder. Het zijn 
imitatieve, fugatische delen waarbij de bas een dubbelrol 
speelt: enerzijds een begeleidende partij, anderzijds imi-
teert hij de andere partijen, net als zijn collega’s. De cel-
list hoeft zich overigens niet te vervelen, hij wordt flink 
aan het werk gezet.
De bundels barsten van de mooie muziek, met prachtige, 
originele ideeën. Bundel II bevat redelijk serieuze muziek, 
bundel I vooral muzikaal cabaret. Alleen al het feit dat de 
stukken vaak niet tegelijk en ook niet op de 1e tel begin-
nen, is al geestig. En dan de muziek zelf: geen standaard 
voor- en nazinnetjes, maar een fragmentje gevolgd door 
stilte, dan weer een homofoon ritme, stilte… In een aan-
tal muziekstukken, bijvoorbeeld het begin van band I, 
herken je naast barokelementen ook de kenmerkende 
zinsafsluitingen (soms met echo) uit vroegere stijlperio-
den. In Sonate IX kijkt Rosier terug in de tijd: hij compo-
neert een Passacaglia (dat ene saaie deel), voorafgegaan 
door een Intrada vermomd als Largo, waarna dat begin-
deel nogmaals klinkt – een Retirada dus eigenlijk. 
Hiermee kijkt hij min of meer ook vooruit in de tijd: het 
is een soort A-B-A-vorm.
Rosier is een zeer originele componist, die elementen uit 
verschillende stijlperioden en eigen vondsten mixt tot 
zijn eigen stijl. Slechts één deel uit een sonate herhaalt 
zich te veel, wat vervelend wordt. Maar voor de rest is het 
prachtige muziek – en niet moeilijk. Rosier is een echte 
aanrader, zet ‘m op je repertoire! HvH

Rosier muzikale cabaretier

Muziek voor beginnende violisten
Leuke muzikale stukken voor beginnende 
violisten zijn er nooit genoeg. Dat moet 
auteur en violiste Anneke Wittop Koning 
hebben gedacht bij het samenstellen van  
dit vioolboek. Alle zeventien stukken staan  
in de eerste positie en hebben titels die de 
sfeer van het stuk illustreren. Vanwege de 
internationale verkoopmogelijkheden zijn de 
titels in het Engels. Zo leert een kind naast 
vioolspelen tegelijkertijd al wat woordjes 

Engels. De stukjes heten bijvoorbeeld Ebb 
and Flow, In the Forest, At the Party en 
Hungarian Dance. Ze zijn passend gekozen 
en onderaan de composities geïllustreerd. 
Ze gaan vergezeld van eenvoudige piano-
begeleidingen die door een leraar of  
familielid gespeeld kunnen worden. 
Op de bijge sloten cd staat zowel de versie 
met viool en piano staat als alleen de piano-
begeleiding. Om tegelijk en in het juiste 

tempo te kunnen spelen met de cd gaan  
aan ieder nummer enkele metronoomtikken 
vooraf. Ondanks hun relatieve eenvoud zijn 
deze stukjes muzikaal onderhoudend.  
Een welkome aanwinst voor beginnende  
violisten.  RH

A tAle And other stories. 17 eAsy recitAl pieces for 
violin with piAno AccompAniment. Anneke Wittop 
koning. BroekmAns & VAn poppel B.V. AmsterdAm, 2013
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G E S I G n A L E E R D

Frans-Italiaanse 
muziek van 
Sebastian Bodinus 
Sebastian Bodinus (1700-1759) was niet alleen 
componist, maar ook hoboïst, violist, dirigent en 
lakei aan verschillende Duitse hoven. Later was hij 
ook muziekdocent buiten het hof. Zijn Sonata I is 
onderdeel van een collectie ‘Musicalischen Diver-
tissements’ die in of voor 1728 gepubliceerd werd 
en opgedragen was aan de prins van Württemberg. 
Bodinus schreef de sonate voor traverso, viool en 
basso continuo: klavecimbel met of zonder cellobe-
geleiding. Het werk bevat drie delen (Allegro – Aria, 
Adagio – Menuet I-II-I) en is in Frans-Italiaanse stijl 
geschreven. Dat blijkt behalve uit de muziek zelf ook 
uit de namen van de instrumenten. 
Het eerste deel is heel vrolijk en lijkt soms net een 
spetterend Italiaans concerto grosso met solo’s, tut-
tistukjes en dialogen tussen allerlei partijen. Deel 
twee is heel lieflijk en – zoals de titel al doet ver-
moeden – zangerig. Een werkelijk schattig, teder 
deeltje. De menuetten, traditioneel in majeur-
mineurtegenstelling, zijn muzikaal niet opzienba-
rend maar leuk om te spelen. Die menuetten zijn 
dan weer typisch Franse dansvormen. Deze ‘ver-
mischten Stil’ domineerde in Bodinus’ tijd het 
muzikale leven in midden-Duitsland.
Dit divertissement is niet moeilijk om te spelen.  
Als je een beetje handig bent, klinkt het al vrij  

aardig wanneer je het 
van blad speelt. Het is 
een prettige afwisse-
ling met de bekendere 
en moeilijkere muziek  
op je repertoire. 
Diverterend voor musi-
ci én toehoorders.  HvH

sebAstiAn bodinus: sonAtA i 
für flöte, violine und bAsso  
continuo in g-dur  
edition dohr, pArtitur  
und stimmen, 13761
m-2020-2761-5, € 14,80


