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voorstellen. . 
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Woordd vooraf 

Inn het dagelijks leven van alle volkeren der aarde spelen toon- en dicht-
kunstt een grote rol. Zolang de mens bestaat, drukt hij zijn emoties 
muzikaall  en poëtisch uit. Toon- en dichtkunst begeleiden hem van de 
wiegg tot het graf. 

Ditt boek is de vrucht van mijn liefde van kindsbeen af voor de 
muziekk en de poëzie, later gepaard aan grote belangstelling voor de 
cultuurr van de achttiende eeuw. In de geschiedenis van de muziekfilo-
sofïee manifesteert deze eeuw zich als een bijzondere periode, omdat 
dede muziekesthetica zich dan begint te ontwikkelen als een zelfstandi-
gee wetenschap. Centraal in de muziekesthetische discussie in die tijd 
staatt de muzikaal-poëtische uitdrukking van gemoedsaandoeningen. 
Menigg achttiende-eeuws schrijver karakteriseert muziek en poëzie als 
eenn twee-eenheid en het samenspel van beide kunsten als de taal der 
hartstochten.. In de contemporaine optiek verenigt de ware musicus in 
zichh de kwaliteiten van een dichter en een filosoof. 

Gefascineerdd door die visie heb ik mij - naast mijn werk als 
leraress Nederlands - jarenlang verdiept in de achttiende-eeuwse 
muziekestheticaa en met veel plezier in dit proefschrift de muziek-
esthetischee opvattingen van drie Nederlandse schrijvers geanalyseerd 
inn het licht van de contemporaine Europese discussie. 

Inn een boek over muziek moet ook muziek klinken. Daarom 
hebb ik een CD bijgevoegd waarop een sonate te beluisteren valt van 
Jacobb Wilhelm Lustig, de eerste van mijn drie protagonisten. 

Mijnn doctoraalscriptie over de opvattingen over de cantate 
vann Hieronymus van Alphen - mijn tweede protagonist - vormt een 
preludee op dit promotieonderzoek. Mijn scriptiebegeleidster, prof dr. 
J.. Stouten, heeft mij in de eerste onderzoeksjaren terzijde gestaan. 
Zeerr inspirerend in die tijd zijn de vele gesprekken geweest die ik over 
muziekk en haar relatie met de dichtkunst heb mogen voeren met mijn 
oudee leermeester dr. J.D.P. Warners en met mijn oom, de componist 
Hermann Strategies Verder heb ik mijn denken kunnen scherpen aan 
eenn voortdurende dialoog over cultuurhistorische kwesties met mijn 
collegaa drs. W. Meijman, die met warme belangstelling mijn onder-
zoekk van de eerste tot de laatste dag heeft gevolgd. 

Inn de eindfase van de totstandkoming van het manuscript 
hebb ik in de gelukkige omstandigheid mogen verkeren, dat de Breda-
se,, veelzijdige musicus Anton van Kalmthout de muziektheoretische 
passagess in de eerste drie hoofdstukken kritisch heeft willen lezen. 
Verderr ben ik drs. B. Hazenberg en drs. H. van der Wielen zeer erken-
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telijkk voor de tijd die zij hebben geïnvesteerd in het lezen en becom-
mentariërenn van het manuscript. Met hun kritische kanttekeningen 
enn adviezen heb ik mijn voordeel gedaan. Veel dank ben ik ook ver-
schuldigdd aan mijn nicht, Marleen Roosen, die de Engelse vertaling 
vann de samenvatting heeft verzorgd. Voorts dank ik Cécile Kühne voor 
dee bijzonder fraaie vormgeving van mijn proefschrift. 

Mijnn grootste dank gaat echter uit naar mijn promotor, prof. 
dr.. J. Neubauer, mijn copromotor, dr. GJ. Vis, en mijn levensgezel, 
drs.. H. van Galen. Zonder hen had ik dit promotieonderzoek nooit tot 
eenn goed einde kunnen brengen. Immers, met name voor een 'buiten-
promovendus'' is het werken aan een dissertatie een eenzaam avon-
tuur.. Zij hebben echter het gemis aan universitaire faciliteiten ruim-
schootss vergoed door hun deskundige en buitengewoon motiverende 
begeleiding. . 

Opp het geduld van John Neubauer heb ik een zware wissel ge 
trokken.. Ik ben hem zeer dankbaar voor zijn niet-aflatend vertrouwen 
inn mijn onderzoek en zijn stimulans kwesties opnieuw te overdenken. 
Ikk heb kunnen profiteren van zijn enorme belezenheid in de interna-
tionalee muziekesthetische literatuur. Buitengewoon dankbaar ben ik 
ookk George Vis. Een betere copromotor had ik mij niet kunnen wen-
sen.. Door zijn 'dubbeltalent' als letterkundige en musicus heeft hij 
mijj  als geen ander kunnen begeleiden. Zijn betrokkenheid en deskun-
digheid,, het intensieve meedenken en de snelle, spitse reactie op 
steedss weer nieuwe versies van hoofdstukken vormden voor mij een 
bronn van inspiratie en brachten mijn onderzoek in een stroomversnel-
ling. . 

Ikk draag dit boek op aan Henk van Galen, al een kwart eeuw 
mijnn gids in het leven, de wetenschap en de moderne technologie. Op 
zijnn eruditie en kritische geest heb ik zwaar geleund. Hij heeft drem-
pelss voor mij geslecht in binnen- en buitenlandse archieven en biblio-
theken,, een schitterende verzameling muziekesthetische werken voor 
mijj  aangelegd, jarenlang mijn concepten van kritisch commentaar 
voorzienn en uitgetikt en de geheimen van de computer voor mij ont-
sluierd.. Kortom, ik bespeelde slechts één instrument, maar hij beheer-
stee het hele orkest. Zonder hem was deze dissertatie niet geschreven. 

Overveen,, april 2001 
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1.11 Verantwoording van het onderzoek 

1.1.11 Een braakliggend terrein in Nederland 

Buitenlandsee studies laten zien, dat in de tweede helft van de acht-
tiendee eeuw in Engeland, Frankrijk en Duitsland vele muziekestheti-
schee verhandelingen zijn gewijd aan de relatie tussen dichtkunst en 
muziek.11 Hoeveel beschouwingen er in deze tijd in Nederland over die 
relatiee zijn gepubliceerd, is nauwelijks bekend. In een verhandeling 
uitt 1917 noemt AG. van Hamel de dichter-theoreticus Van Alphen als 
dee enige achttiende-eeuwse Nederlandse estheticus 'die het buiten-
landss geliefde vraagstuk van den samenhang van toon- en dichtkunst 
wijsgeerigg benaderde' {Van Hamel 1917: 124). Verder constateert Van 
Hamel,, dat de achttiende-eeuwse 'theorie der eenheid van dicht- en 
toonkunst'' ook in ons land niet weinig heeft bijgedragen 'tot de be 
wijdingg der dichtkunst uit de boeien van het classicisme' (idem: 119). 
Hett valt echter, zo schrijft hij, buiten het bestek van zijn verhandeling 
'dee historische ontwikkeling van het thema "muziek en poëzie" ten 
onzentt na Van Alphen weer te geven' (idem: 124). 

Bibliografischh onderzoek leerde mij, dat deze constateringen 
vann Van Hamel tot dusver niemand hebben geïnspireerd tot een on-
derzoekk naar achttiende en vroeg-negentiende-eeuwse Nederlandse 
opvattingenn over de relatie tussen dichtkunst en muziek. Studies ont-
brekenn in ieder geval. Wel zagen in literair-historische kring enkele pu-
blicatiess het licht over literatuur en muziek en over dichtkunst en mu-
ziekk in zeventiendeeeuwse liederen,2 maar de achttiende-eeuwse 
opvattingenn vormen een verwaarloosd terrein. Ook in musicologische 
kringg is aan deze opvattingen geen studie gewijd. Ik trof alleen be 
schouwingenn aan over de relatie tussen literatuur en muziek in de ne 
gentiendee eeuw, over de relatie tussen tekst en muziek in zeventiende-
eeuwsee liederen en over de relatie tussen dichtkunst en muziek in het 

11 Zie o.a. Darenberg 1960, Flaherty 1978, Le Huray/Day 1981, Winn 1981, Barricelli/Gibal-
dii  1982, Scher 1984, Dahlhaus/Zimmermann 1984 en Neubauer 1986. 
22 Het gaat om zeer uiteenlopende publicaties. Ik geef een kleine indruk. Van de redactie 
vann het tijdschrift literatuur verscheen in 1985 Literatuur in concert. Muziek in de Nederlandse 
Letterkunde.Letterkunde. Dit boekje geeft een verzameling teksten en tekstfragmenten van de Middeleeu-
wenn tot heden. Enkele letterkundigen publiceerden samen met enkele musicologen een 
bundell  artikelen over de vraag hoe tekst en muziek samengaan in de kunst (Kurris 1986). 
M.. Spies en E.K. Grootes schreven over zeventiende-eeuwse liedboeken, waarbij zij aandacht 
besteeddenn aan het lied als volwaardige muzikaal-literaire kunstvorm in de eerste helft van 
dee zeventiende eeuw (zie Spies 1987: 89-109; zie daarvoor ook Grootes 1996: 29-42 en 206-
209). . 
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algemeen.33 In 1997 vraagt de 'Stichting Nederlandse Muziek rond 
1795'' uitdrukkelijk aandacht 'voor het tot dusver sterk verwaarloosde 
gebiedd der muzikale kunst in Nederland aan het einde van de achttien-
dee eeuw' {Van Reijen [1997]: VI). Zij doet dit in het voorwoord van de 
bundell  Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over muziek en muziekleven in Neder-
landland omstreeks 1795. Echter, ook hierin komen de opvattingen over de re-
latiee tussen dichtkunst en muziek niet aan de orde, hoewel uitvoerig 
aandachtt wordt besteed aan de zangkunst, dus aan de vereniging van 
dichtkunstt en muziek in de praktijk (idem: 106-148). 

1.1.22 Een verschuiving van esthetische normen 

Welkee betekenis hebben de vele achttiende-eeuwse verhandelingen 
overr de relatie tussen dichtkunst en muziek die in Engeland, Frankrijk 
enn Duitsland verschenen zijn? Hierin fungeert niet zoals voorheen de 
schilderkunst,, maar de muziek als voorbeeld voor de poëzie. Daardoor 
ontstaatt in de tweede helft van de achttiende eeuw geleidelijk een ver-
schuivingg van esthetische normen die resulteert in een nieuwe hiërar-
chiee der kunsten in de Romantiek. 

Sindss de zestiende eeuw staat de analogie van poëzie en schil-
derkunstt centraal: 'ut pictura poësis'. Dichtkunst en schilderkunst 
wordenn als zusterkunsten beschouwd op grond van een passage uit de 
ArsArs Poëtica van Horatius, waarin een gedicht wordt vergeleken met een 
schilderij.44 Deze Ars Poëtica, die in de Renaissance een canonieke status 
krijgt,, blijf t tot de Romantiek de basis voor een mimetische kunstbe-
schouwing,, waarin de navolging der natuur het uitgangspunt vormt. 
Ookk muziek wordt, met name in de achttiende eeuw, benaderd als een 
mimetischee kunst. 

Muziekk mag alleen gebruikt worden ter ondersteuning van 

33 Zie onder andere over literatuur en muziek in de negentiende eeuw Bernet Kempers 
1936,, Van den Berg 2000 en Oosterholt 2000. De musicoloog F.R. Noske publiceerde artike 
lenn over de relatie tussen tekst en muziek in zeventiende-eeuwse liederen van dichters als 
Hooftt en Huygens (zie de literatuuropgave in Spies 1987: 108). Zie voor een vergelijkende 
studiee over metrum en ritme in dichtkunst en muziek Höweler 1952. Zie algemene be-
schouwingenn over de relatie tussen dichtkunst en muziek in het Tijdschrift van de Vereniging 
voorvoor Nederlandse muziekgeschiedenis en in het tijdschrift Mens en Melodie. Ten slotte noem ik 
nogg het tijdschrift Preludium met columns over dichtkunst en muziek van E. Mulder. 
44 Ik geef de betreffende passage in een Engelse vertaling: 'A poem is like a painting; the 
closerr you stand to this one the more it will impress you, whereas you have to stand a good 
distancee from that one; this one demands a rather dark corner, but that one needs to be 
seenn in full light, and wil l stand up to the keen-eyed scrutinity of the art-critic; this one 
onlyy pleased you the first time you saw it, but that one wil l go on giving pleasure however 
oftenn it is looked at' (Dorsch 1965: 91-92). 
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zuiverr morele en religieuze doeleinden. Muziek dient de menselijke 
geestt te verheffen. Daarbij kunnen woorden niet gemist worden. Deze 
visiee heeft overigens tot diep in de negentiende eeuw vele aanhangers. 
Instrumentalee muziek wordt niet in staat geacht een religieuze, more-
lee of filosofische boodschap over te brengen. Daarom wordt zij, sinds 
dede Klassieke Oudheid, niet beschouwd als 'grote' kunst. Men waar-
deertt haar slechts als amusement. De esthetische waarde van de mu-
ziekk zoekt men niet in, maar achter de noten. Ethische overwegingen 
bepalenn die waarde. Muziek heeft een educatieve functie. 

Dee schrijvers van de verhandelingen over dichtkunst en mu-
ziekk besteden veel aandacht aan de expressieve kracht van de muziek. 
Datt heeft te maken met een groeiende belangstelling voor het gevoels-
levenn van de mens. Dichtkunst en muziek krijgen dan ook een nieuwe 
betekenis:: beide worden middel om gemoedsaandoeningen van het in-
dividuu weer te geven. Zo maakt het Horatiaanse devies 'ut pictura poe 
sis'' geleidelijk plaats voor een ander devies: 'ut musica poësis' (Abrams 
1971:88). . 

Dee waardering van muziek als gevoelskunst bij uitstek leidt 
tenn tijde van de Romantiek tot de emancipatie van instrumentale mu-
ziek.. In die periode zien dichters, in het besef van de ontoereikend-
heidd van de taal, de instrumentale muziek als een universele taal 
zonderr beperkingen. Daarom verheffen zij haar tot voorbeeld voor de 
poëzie.. Voor het eerst in de geschiedenis van de Westerse esthetica 
wordtt instrumentale muziek beschouwd als 'grote' kunst (Neubauer 
1986:: 1-2). Mede door de explosieve groei die zij in de late achttiende 
eeuww doormaakt en de geweldige hoogte die zij heeft bereikt bij com-
ponistenn als Mozart en Beethoven, geven vooral Duitse schrijvers, met 
namee Wackenroder, Tieck, Novalis en Hoffmann, aan instrumentale 
muziekk de hoogste plaats op de Helicon. 

Inn de Romantiek wordt zij hét voorbeeld van autonome kunst 
diee haar normen in zichzelf draagt, dankzij haar abstractie, dankzij 
hett feit dat zij geen duidelijk omlijnde inhoud kan weergeven. De be-
zinningg op het fenomeen van de instrumentale muziek leidt tenslotte 
tott de opvatting dat de expressiviteit van de muziek teruggebracht 
kann worden tot mathematische verhoudingen, trillingsgetallen, maat-
soortenn en intervalsverhoudingen. Vanuit dat perspectief staat niet 
langerr de muzikale nabootsing of de muzikale expressie centraal, 
maarr het muzikale materiaal en de muzikale vorm. 

Doorr de aandacht voor materiaal en vorm raakt de eeuwen-
oudee mimetische traditie op de achtergrond en herleeft de belangstel-
lingg voor de oude mathematische muziekbeschouwing van Pythago-



88 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

ras,, die hoofdzakelijk uit akoestische formules bestaat.5 In de Middel-
eeuwenn heeft deze benadering ertoe geleid, dat muziek wordt opge-
nomenn als onderdeel van het quadrivium, samen met rekenkunde, 
meetkundee en astronomie. In de mimetische visie hoort muziek daar-
entegenn thuis bij de kunsten van het trivium: grammatica, dialectica 
enn retorica.6 

Onderr invloed van de mathematische muziekbeschouwing 
wordtt in de loop van de negentiende eeuw de basis gelegd voor een 
nieuwee esthetica, geïnspireerd op die instrumentale muziek die later 
zall  worden aangeduid met het begrip 'absolute muziek'. Kunst wordt 
dann beschouwd als spelen met vormen. Kunst is dan geen middel 
maarr doel op zichzelf: Tart pour Tart'. 

1.1.33 Is de muziekesthetische verhandeling van Van Alphen 
uniekk in Nederland? 

Voorr Van Hamel staat vast - ik zei het reeds - dat Van Alphen als enige 
achttiende-eeuwsee Nederlandse schrijver een muziekesthetische ver-
handelingg publiceert. Het gaat om diens Aanmerkingen bij gelegen-
heidd der voorgaande cantaten', een beschouwing die Van Alphen laat 
volgenn op drie cantates die hij schreef. Aanmerkingen' en cantates pu-
bliceertt hij in 1783 in Mengelingen, in Proze en Poëzy. Van Alphen intro-
duceertt zichzelf als de eerste Nederlandse cantatedichter.7 Dat blijkt 
hijj  ook inderdaad te zijn, want in gedichten van andere Nederlandse 
achttiende-eeuwsee dichters die cantates lijken of zo worden genoemd, 
ontbrekenn de voor de cantate kenmerkende recitatieven (Buijnsters 
1973:195-1966 en Vis 1967:157-158). 

Inn zijn 'Aanmerkingen' toont Van Alphen zich een vurig pleit-
bezorgerr van de cantate. Ik vraag mij af, of zijn verhandeling over de 
relatiee tussen dichtkunst en muziek anderen niet heeft geïnspireerd 

55 Zie ook 2.1.1. Die formules zijn te vergelijken met de 'figurae verborum', de 'Wortfigu-
ren',, een van de twee hoofdgroepen stijlfiguren, behorend bij de 'ornatus' in het systeem 
vann de antieke retorica. Bij deze stijlfiguren (o.a. herhalingsfiguren, klankgelijkenis, bete-
kenisgelijkenis,, ingrepen in de woordvolgorde) gaat het om de taalvorm, dus om de struc-
tuurr van de taal (Lausberg 19732: 309). 
66 Het gaat hier om een inhoudelijke, semantische benadering van de muziek (zie 2.1.1). 
Vergelijkk de 'figurae sententiarum', de 'Gedankenfiguren', de tweede hoofdgroep stijlfigu-
renn van de 'ornatus', dus de gedachtevorm, zoals in de exclamatio, de interrogatio, de per-
sonificatioo en de sententia (Lausberg 19732: 309). 
77 'Bijaldien ik mij niet bedriege, zijn deze drie geestelijke of godsdienstige zangstukken, 
welkee men cantaten of oratorioos noemen kan, de eersten van dien aart en vorm, welke in 
onzee taal gemaakt, of uitgegeven zijn' (Van Alphen 18023: 299). 
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tott beschouwingen over dat onderwerp. In ieder geval vind ik het de 
moeitee waard de vermeende uniciteit van zijn muziekesthetische ver-
handelingg ruim tachtig jaar na Van Hamel nog eens aan een onder-
zoekk te onderwerpen. Het lijk t mij niet waarschijnlijk, dat Van Alphen 
zichh als enige in de Republiek op de hoogte heeft gesteld van Engelse, 
Fransee en Duitse discussies over dichtkunst en muziek. Immers, in ons 
landd bestond een grote belangstelling voor de opera en het lied, genres 
waarinn de relatie tussen dichtkunst en muziek centraal staat. 

Dee opera wordt hier in het laatste kwart van de achttiende 
eeuww zeer populair. Verschillende operagezelschappen voeren een 
groott aantal nieuwe buitenlandse opera's op. De Franse 'opéra comi-
que'' en de opera's en zangspelen van Mozart vinden snel hun weg 
naarr de Republiek (Bottenheim 1946: 54). Verder heeft een onderzoek 
naarr de vocale muziek in het achttiende-eeuwse Nederland een lawine 
aann liedboekjes opgeleverd, waarin alle facetten van het leven worden 
bezongenn (Oost [1997]: 107). Ten slotte wijs ik nog op de toenemende 
belangstellingg in die tijd voor de gemeentezang in de protestantse 
kerk.. In deze kring moet de relatie tussen tekst en muziek wel onder-
werpp van discussie zijn geweest, doordat de synoden aan het muzikale 
elementt in de liturgie strenge voorwaarden stelden.8 

Kortom,, de belangstelling in Nederland voor opera, cantate 
enn lied kan pennen op papier hebben gebracht om beschouwingen 
vastt te leggen over tekst en muziek in deze genres. Het zou curieus 
zijn,, als Van Alphen, zoals Van Hamel meent, als enige achttiende-
eeuwsee Nederlander een muziekesthetisch betoog heeft geschreven 
overr dit in die tijd in het buitenland zoveel besproken onderwerp. 

Ikk stel vast, dat het tijd wordt opnieuw te inventariseren wat 
err in de achttiende eeuw aan oorspronkelijk Nederlandstalige muziek-
esthetischee verhandelingen is verschenen. Immers, met een onder-
zoekk naar de opvattingen in die verhandelingen over de relatie tussen 
dichtkunstt en muziek - geplaatst tegen de achtergrond van Engelse, 
Fransee en Duitse discussies - kan ik een leemte opvullen in de geschie-
deniss van de Nederlandse muziekesthetica. Ik ga nu over tot een ver-
antwoordingg van de onder- en bovengrens van de periode van onder-
zoekk (1.2.1). Vervolgens beschrijf ik het resultaat van de inventarisatie 
(1.2.22 en 1.2.3). 

88 Zie voor studies over muziek in de protestantse kerk onder andere: Bennink Janssonius 
18632,, Luth 19862, De Bruijn/Heijting 1991, Zandt 1995 en Bosch 1996. 
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1.22 De speurtocht naar  Nederlandstalige verhandelingen 
overr  de relatie tussen dichtkunst en muziek 

1.2.11 Temporele begrenzing 

Mijnn onderzoek beslaat de periode tussen 1750 en 1830, omdat in die 
tijdd in Europa het principe van de nabootsing der natuur ter discussie 
staat.. De esthetische normen verschuiven van nabootsing naar expres-
siee (Knuvelder 19735 (dl. 3): 3-11). Opvattingen over de relatie tussen 
dichtkunstt en muziek hebben daarbij een rol gespeeld. In de verhan-
delingenn over dichtkunst en muziek die vanaf het midden van de acht-
tiendee eeuw in Duitsland, Engeland en Frankrijk verschijnen, heeft de 
schilderkunstt haar voorbeeldfunctie voor de poëzie namelijk verloren 
tenn gunste van de muziek. Dat heeft tot gevolg, dat aan het einde van 
dee achttiende eeuw dichtkunst en muziek meestal niet meer worden 
benaderdd als nabootsende kunsten, maar als kunsten waarin de ex-
pressiee centraal moet staan (Abrams 1971: 8-99). 

Dee wijze waarop en het tempo waarin de muziek in Europa in 
dee loop van de negentiende eeuw een toonaangevende rol heeft gekre-
genn in de hiërarchie der kunsten, verschilt per land. In Frankrijk ver-
looptt dit proces bijvoorbeeld geleidelijker dan in Duitsland en Enge-
land.. Rond 1830, als overal in Europa de Romantiek is doorgebroken, 
wordtt muziek in de meeste landen beschouwd als de kunst der kun-
stenn en heeft het eeuwenoude principe van de nabootsing der natuur 
afgedaan.99 Hoe en wanneer de nieuwe visie op de muziek in Neder-
landd gestalte krijgt, beschrijf ik in het vierde hoofdstuk. 

Datt men zich in Duitsland, Engeland en Frankrijk in de acht-
tiendee en vroege negentiende eeuw theoretisch bezighoudt met de re-
latiee tussen dichtkunst en muziek, hangt samen met de bloei van 
opera,, cantate en lied. In die vormen van vocale muziek zijn dicht-
kunstt en muziek in hetzelfde kunstwerk samen en gelijktijdig aanwe-
zig.. In Frankrijk wordt de opera, die in de achttiende eeuw als geen 
anderr genre bloeit, onderwerp van een jarenlange pennenstrijd. Op 
diee zogenaamde 'querelle des bouffons' kom ik nog uitvoerig terug 
(2.2.3),, omdat die polemiek internationale aandacht heeft getrokken 
enn ook in Nederland niet onopgemerkt is gebleven. De cantate - de 
termm is in de achttiende eeuw allesbehalve eenduidig - beleeft tot het 
middenn van de achttiende eeuw een bloeitijd. Verschillende schrijvers 

99 Zie Neubauer 1986: 193-210, Le Huray/Day 1981: 6-16, Winn 1981: 194-286 en Gold-
schmidtt 1968:119-287. 
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uitt de ons omringende landen leggen hun opvattingen over de cantate 
vast.. Daardoor geïnspireerd, schrijft Van Alphen drie cantates en zijn 
'Aanmerkingen*.. De diverse opvattingen over de cantate komen in het 
tweedee hoofdstuk ter sprake (2.2.6 - 2.2.9). Verder heeft de eerste en 
voorall  de tweede 'Berliner Liederschule' in de loop van de achttiende 
eeuww een nieuwe stijl voor het lied ontwikkeld die inspireert tot inter-
nationalee discussies over de relatie tussen dichtkunst en muziek. Ik 
zall  in het vierde hoofdstuk laten zien, dat de opvattingen van Krause, 
dee oprichter van de eerste 'Berliner Liederschule', een grote invloed 
hebbenn gehad op Nederlandse schrijvers. 

Kortom,, de achttiende-eeuwse opvattingen over de relatie tus-
senn dichtkunst en muziek hangen samen met de ontwikkelingen die 
opera,, cantate en lied in de zeventiende en achttiende eeuw hebben 
doorgemaakt.. Uiteraard blijf t het moeilijk te zeggen of de theorie de 
praktijkk bepaalt of andersom, maar in ieder geval is er een wisselwer-
king.. Daarom belicht ik in het volgende hoofdstuk niet alleen de theo-
riee maar ook de praktijk. Daarmee geef ik dan de context waarin de 
Nederlandsee opvattingen over dichtkunst en muziek moeten worden 
geplaatst. . 

Watt er in Noord-Nederland tussen 1750 en 1830 is verschenen 
aann oorspronkelijk Nederlandstalige publicaties over muziek in het al-
gemeenn en over de relatie tussen dichtkunst en muziek in het bijzon-
der100 heb ik geïnventariseerd met behulp van systematische catalogi 
vann negen grote bibliotheken. Verder heb ik in muziektijdschriften en 
inn de meest relevante tijdschriften voor wetenschap, kunst en letteren 
gezochtt naar boekaankondigingen, recensies en artikelen zowel over 
muziekk als over de relatie tussen dichtkunst en muziek. Ten slotte heb 
ikk die inventarisatie aangevuld met titels van en over achttiende-eeuw-
see Nederlandse muziekesthetische verhandelingen die ik heb aange-
troffenn in muziekencyclopedieën en bibliografieën.11 

Ikk geef nu eerst een indruk van wat er in Nederland in de 
achttiendee eeuw over muziek is gepubliceerd (1.2.2). Daarna komen de 
Nederlandstaligee verhandelingen over de relatie tussen dichtkunst en 
muziekk aan de orde (1.2.3). 

100 Ik beperk mij tot gedrukte teksten en tot Noord-Nederland. Wat er in de achttiende-
eeuwsee Vlaamse genootschappen op muziekesthetisch gebied gebeurt, heb ik niet onder-
zocht.. Verder beperk ik mij tot oorspronkelijk Nederlandstalige publicaties. Ik heb mij niet 
beziggehoudenn met Nederlandse vertalingen van verhandelingen van buitenlandse schrijvers, 
omdatt de vertalers min of meer letterlijk vertalen zonder enig commentaar. Hun persoonlij-
kee visie blijf t dus onbekend. Bovendien worden die vertalingen vaak anoniem gepubliceerd. 
1111 Bijlage I geeft een overzicht van alle bronnen die ik voor deze inventarisatie heb ge-
raadpleegd. . 
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1.2.22 Geschriften over  muziek 

Naarr verhouding is er veel geschreven over muziek in de protestantse 
kerk.. De meeste betogen komen echter op hetzelfde neer. Ze gaan voor-
namelijkk over gebruik en misbruik van het orgel, het psalmgezang en 
hett protestantse kerkgezang in de openbare eredienst. Het omvang-
rijkstee werk over deze problematiek - het telt meer dan duizend blad-
zijdenn - is geschreven door J. van Iperen en in 1777 en 1778 in twee 
delenn uitgegeven in Amsterdam. 

Behalvee werken over muziek in de protestantse kerk zijn ook 
ruimm vertegenwoordigd de leerboeken voor de zang en voor het bespe-
lenn van diverse instrumenten. Bovendien is er een aantal werken over 
dee theorie en de geschiedenis der toonkunst en over de invloed van de 
muziekk op het lichamelijk welzijn van de mens. 

Inn verhouding tot Duitsland, Engeland en Frankrijk komt in 
Nederlandd het schrijven over muziek pas laat op gang. Dat is ook te 
zienn aan de ontwikkeling van de muziekjournalistiek. Terwijl name-
lij kk in genoemde landen in de tweede helft van de achttiende eeuw al 
verschillendee muziektijdschriften het licht zien, verschijnt het eerste 
Nederlandsee muziektijdschrift, Amphion, pas in 1818. In het derde 
hoofdstukk zal ik overigens aantonen, dat de basis voor de Nederlandse 
muziekjournalistiekk toch al in het midden van de achttiende eeuw is 
gelegdd (zie 3.1.1). 

AmphionAmphion wordt geredigeerd door Nicolaas Wilhelm Schroeder 
Steinmetzz (1793-1826), een Groningse jurist en commies voor finan-
ciënn en militaire zaken. Op muzikaal gebied is hij actief als componist, 
dirigentt en uitvoerend musicus. Als redacteur van Amphion laat hij cor-
respondentenn verslag doen van plaatselijke, belangrijke muzikale 
gebeurtenissen.. Zelf schrijft hij artikelen waarin hij allerlei facetten 
vann het muziekleven belicht. Amphion richt zich op een geïnteresseerd 
lekenpubliek,, wat blijkt uit de ondertitel: 'een tijdschrift voor vrien-
denn en beoefenaars der toonkunst'. In de voorrede formuleert de re-
dactiee haar doelstelling: 'de kennis van eene der edelste kunsten meer 
algemeenn te verspreiden'. Bovendien beschouwt de redactie Amphion 
alss een open podium voor toonkunstenaars {Amphion 1818: II). 

Inn opzet en inhoud verraadt Amphion de invloed van de AÏI-
gemeinegemeine musikalische Zeitung, een gezaghebbend muziektijdschrift dat 
sindss 1798 in Leipzig wordt uitgegeven onder redactie van Johann 
Friedrichh Rochlitz. Uit dit tijdschrift neemt Schroeder Steinmetz ver-
schillendee artikelen in vertaling over. Amphion verschijnt driemaande-
lijks.. Het tijdschrift heeft bestaan van voorjaar 1818 tot voorjaar 1822. 
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Inn 1821 is het tijdschrift echter niet uitgekomen. In 1822 beleeft het 
mett één kwartaalnummer van de vierde jaargang een korte opleving. 
Daarnaa is het zonder opgave van redenen niet meer verschenen. 

Waarschijnlijkk heeft Schroeder Steinmetz, op wiens inspan-
ningenn Amphion drijft, in overleg met de drukker besloten de uitgave 
vann Amphion te staken vanwege gebrek aan kopij van andere auteurs en 
vanwegee gebrek aan belangstelling van het lezerspubliek. Ongetwij-
feldd zullen bij dit besluit van Schroeder Steinmetz ook zijn drukke 
werkzaamheden,, onder andere als dirigent, een rol hebben gespeeld.12 

Hett duurt bijna twintig jaar voor een nieuw muziektijd-
schriftt wordt opgezet. Weliswaar worden tussen 1822 en 1839 nog en-
kelee pogingen gedaan muziektijdschriften uit te geven, maar deze 
hebbenn allemaal een zeer kort leven.13 

Opp 15 augustus 1839 komt het eerste nummer van het veer-
tiendaagss verschijnend Nederlandsch Muzikaal Tijdschrift uit onder redac-
tiee van de Utrechtse muziekleraar A.P.F. de Seijff, die hoofdzakelijk 
theoretischee onderwerpen behandelt. Verder bestaat de inhoud uit 
nieuwss van plaatselijke correspondenten over muzikale gebeurtenis-
sen,, uit de bespreking van nieuwe Nederlandse composities en uit al-
lerleii  binnen- en buitenlandse berichten over muzikale wetenswaar-
digheden.. De belangrijkste medewerker is F.C. Kist (1796-1863), die 
wordtt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse muziekjour-
nalistiekk (Paap 1978: 219). 

Kist,, van beroep arts, is bijzonder actief op muzikaal terrein. 
Alss decaan van het Collegium Musicum Ultrajectinum organiseert hij 
onderr andere stadsconcerten in Utrecht. Verder drijft het Nederlandsch 
MuzikaalMuzikaal Tijschrift hoofdzakelijk op zijn medewerking. Als hij in 1844 in 
conflictt komt met de uitgever, richt hij zonder diens medeweten 
onderr de titel Caecilia, Algemeen Muzikaal Tijdschrift voor Nederland een 
eigenn veertiendaags muziekblad op, dat als twee druppels water lijk t 
opp het Nederlandsch Muzikaal Tijdschrift. De abonnees van laatstgenoemd 

122 Zie over Schroeder Steinmetz en Amphion: Van Huffelen 1992 en Mijnhardt 1992. Vol-
genss Freystatter (1963: 39) zou Amphion tot 1829 hebben bestaan, terwijl Paap (1978: 218) 
weett te melden, dat Amphion al sinds 1820 niet meer is verschenen door de vroegtijdige 
doodd van Schroeder Steinmetz. Ook Vann den Hul ziet de dood van Schroeder Steinmetz als 
oorzaakk van het einde van Amphion. Beide plaatst hij echter in 1822 (Van den Hul 1988:173). 
Datt jaartal klopt inderdaad als einde van Amphion. Het staat namelijk vermeld op de titel-
paginaa van de vierde en laatste jaargang, maar het is niet het sterfjaar van Schroeder Stein-
metz.. Die sterft op 12 november 1826. Zie Mijnhardt (1992: 6 en 26, noot 1) voor bronnen 
overr het leven van Schroeder Steinmetz. Zie verder Van Huffelen 1992: 45. 
133 Zie voor de titels van de tijdschriften Freystatter 1963: 50, 58, 65 en 66. Zie ook Van den 
Hull  1988:171-174. 
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tijdschriftt lopen grotendeels over naar het nieuwe blad van Kist. 
Kistt redigeert Caecilia in z'n eentje vanaf het eerste nummer 

opp 15 augustus 1844, gedurende bijna twintig jaar, tot aan zijn dood 
opp 23 maart 1863. Iedere veertien dagen levert hij ook vele eigen bij-
dragen.. Caecilia is een lang leven beschoren: in 1944 haalt het tijd-
schriftt - fusies met verschillende muziektijdschriften inbegrepen -
nogg net zijn honderdjarig bestaan (Paap 1978: 219-222 en 232). 

Inn de eerste aflevering van de eerste jaargang van Caecilia trof 
ikk een artikel aan van J.C. Boers met als titel: 'Bouwstoffen tot eene 
Nederlandschee Muzikale Litteratuur'. Dit artikel, dat in verschillende 
afleveringenn van jaargang 1 (1844) tot jaargang 11 (1854) is gepubli-
ceerd,, geeft een uitgebreide bibliografie van achttiende- en vroeg-
negentiende-eeuwsee Nederlandstalige werken over muziek. Hierin zag 
ikk mijn bevindingen uit een eerdere onderzoeksfase bevestigd: naar 
verhoudingg is er veel geschreven over muziek in de protestantse kerk, 
inn het bijzonder over het gebruik van het orgel. Zelfs de tijdschriften 
voorr wetenschap, kunst en letteren, waarin ik weinig heb kunnen vin-
denn over muziek, hebben artikelen over dit onderwerp opgenomen. 
Dee bibliografie van Boers bevestigt ook een ander onderzoeksresul-
taat:: de oorspronkelijk Nederlandstalige verhandelingen over de rela-
tiee tussen dichtkunst en muziek zijn in de periode van 1750 tot 1830 
dunn gezaaid, maar leveren voldoende interessant materiaal voor een 
naderr onderzoek. 

1.2.33 Nederlandstalige verhandelingen over  de relatie tussen 
dichtkunstt  en muziek 

Tussenn 1750 en 1830 hebben drie Nederlandse schrijvers een beschou-
wingg gewijd aan de relatie tussen dichtkunst en muziek: Jacob Wil-
helmm Lustig (1706-1796), organist van de Martinikerk in Groningen, de 
reedss genoemde letterkundige Hieronymus van Alphen (1746-1803) en 
Jann Robbers (1753-1830), organist van de Groote of St. Laurenskerk in 
Rotterdam.. Niet de verhandeling van Van Alphen, maar die van Lustig, 
'over'over de Muzïkaale Digtkunde', blijkt in ons land de eerste en lange tijd de 
enigee esthetische beschouwing te zijn geweest over de relatie tussen 
dichtkunstt en muziek. Zij verschijnt als negende samenspraak in de 
reekss TWAALF REDENEERINGEN over nuttige MUZÏKAALE  ONDERWERPEN. In 
dezee reeks publiceert de Groningse organist elke maand van het jaar 
17566 een aflevering in dialoogvorm, getiteld 'SAMENSPRAAKEN OVER 
MUZÏKAALEMUZÏKAALE  BEGINSELEN'. 

Inn elk van de twaalf afleveringen voert Musander - een 
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muziekwetenschapperr die Lustig moet verbeelden - een dialoog, soms 
mett Seigneur B-Mol maar meestal met Aurelia, 'eene deugdryke, 
schrandere,, leergierige muziekliefhebster' (Lustig 1756: [4]). De dialo-
genn beslaan zo'n zevenhonderd bladzijden in totaal. Per dialoog be-
handeltt Lustig/Musander een onderwerp uit de muziektheorie. De 
meestee dialogen zijn van wijsgerige aard. Een aantal onderwerpen, 
waaronderr de relatie tussen dichtkunst en muziek, had Lustig in 1751 
ookk al besproken in zijn INLEIDING tot de MUZYKKUNDE. Maar in de 
TwaalfTwaalf Redeneeringen behandelt hij die onderwerpen uitvoeriger. Boven-
dienn laat hij ze in maandelijkse dialogen verschijnen ter bevordering 
vann de leesbaarheid voor een publiek van 'leken in de muziek'. Verder 
heeftt hij voor dat publiek elke aflevering voorzien van een aanhang-
sel,, waarin hij informatie geeft over buitenlandse musici, uitvoerin-
genn van opera's en publicaties over muziek. 

Off  de Twaalf Redeneeringen inderdaad door veel mensen gele-
zenn zijn, kan ik niet zeggen. Gegevens over de maandelijkse oplage 
ontbreken.. Na het verschijnen van de twaalfde aflevering in december 
17566 bestaat er in ieder geval nog belangstelling voor de Redeneeringen, 
wantt uitgever Olofsen gaat door met de verkoop van de twaalf 'Sa-
menspraakenn over Muzikaale Beginselen' in gebundelde vorm en voor-
zienn van een nieuw titelblad: Twaalf Redeneeringen over nuttige Muzikaale 
Onderwerpen.Onderwerpen. Over de oplage van deze bundel zijn evenmin gegevens te 
achterhalen.. Wel heb ik ontdekt, dat Lustig nog zo'n kleine veertig 
jaarr na publicatie tenminste één lezer heeft gehad die grondig heeft 
kennisgenomenn zowel van zijn Twaalf Redeneeringen als van zijn Inlei-
dingding tot de Muzykkunde: Johannes Vranciscus Gratiaen, een onderkoop-
mann op Ceylon. Deze publiceert namelijk in 1792 in het zesde deel van 
dede Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap der Kunsten en Weeten-
schappenschappen een lijvi g artikel {ongeveer 300 bladzijden) getiteld: 'Redenee-
ringenn over nuttige Muzikaale Onderwerpen [...]'. Na vergelijking 
bleekk mij, dat dit artikel een compilatie is van Lustigs Twaalf Redenee-
ringenringen en diens Inleiding tot de Muzykkunde. In Gratiaens 'Redeneeringen' 
hebb ik echter geen enkele verwijzing naar Lustig aangetroffen. Inte-
gendeel,, in de 'Voorreeden' presenteert Gratiaen zijn artikel als eigen 
vindingg (Gratiaen 1792:1-14). 

Eenn kleine dertig jaar na Lustig, in 1783, komt een tweede 
Nederlanderr ertoe een beschouwing te wijden aan de relatie tussen 
dichtkunstt en muziek. Ditmaal is de auteur geen musicus, maar 
-- inmiddels bekend - een dichter: Van Alphen. Hij publiceert deze be-
schouwing,, de 'AANMERKINGEN BIJ GELEGENHEID DER VOORGAAN-
DEE CANTATEN', in zijn MENGELINGEN, in FROZE en POËZY als een literair-
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theoretischee verantwoording van de drie door hem geschreven canta-
tes,, respectievelijk 'De Doggersbank', 'De Starrenhemel' en 'De Hoope 
derr Zaligheid'. Van Alphen vindt, dat het samenspel van dichtkunst en 
muziekk het beste tot zijn recht komt in de cantate. 

Rondd 182814 publiceert Jan Robbers zijn verhandeling over de 
relatiee tussen dichtkunst en muziek onder de titel TWEETAL PROEVEN 
vanvan VERHANDELINGEN, over de MUZIJK, ALS BEELDENDE KUNST, en de MUZI-
KALEKALE DICHTKUNDE, in verband met de COMPOSITIE VAN ZANGMUZIjK Hij 
noemtt zichzelf de derde Nederlandse auteur met een publicatie over 
dichtkunstt en muziek, terwijl hij verwijst naar zijn twee voorgangers 
Lustigg en Van Alphen (Robbers [1828]: 24). In de eerste van Tweetal Proe-
venven toont Robbers aan, dat in de muziek, evenals in de beeldende kun-
sten,, het principe van de nabootsing der natuur centraal staat. Op 
grondd daarvan noemt hij ook de muziek een beeldende kunst. Robbers 
steltt zich met de 'Tweede Proeve' ten doel de debuterende componist 
'eenee handleiding te geven tot de zamenstelling van zangmuzijk' 
(idem:: 25). Hij geeft niet alleen de regels maar ook de toepassing daar-
vann op de compositie van zangmuziek en op dichtstukken voor de 
zangg bestemd. 

Naastt de oorspronkelijk Nederlandstalige verhandelingen 
vann genoemde drie schrijvers trof ik over de relatie tussen dichtkunst 
enn muziek ook een Nederlandse vertaling aan van een zeer invloed-
rijkee achttiende-eeuwse Franse esthetica: Reflexions Critiques sur la Poesie 
etet sur la Peinture (1719) van Jean Baptiste Dubos. Tussen 1719 en 1770 be-
leeftt de Reflexions negen herdrukken en verschijnen er vertalingen in 
verschillendee talen.15 

Voortss zijn er nog Nederlandse vertalingen van fragmenten 
uitt Engelse, Franse en Duitse muziekesthetische betogen gepubliceerd 
inn de 'Mengelingen' van de Vaderlandsene Letter-Oefeningen, in de Neder-
landschelandsche Bibliotheek en in het Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet. Zo vinden 

144 Het exacte jaar van uitgave heb ik niet kunnen vaststellen. De titelpagina vermeldt 
geenn jaartal. In het exemplaar van de UBL staat met potlood 1815 vermeld. Dat jaartal klopt 
inn ieder geval niet. Immers, Robbers verwijst naar Amphion en dit tijdschrift verschijnt voor 
hett eerst in 1818. Bovendien noemt hij op p. 72 een almanak voor 1820. Verder vond ik in 
bibliografischee bronnen als jaar van uitgave zowel 1823 als 1828. Ik ben echter tot de con-
clusiee gekomen, dat Tweetal Proeven in of direct na 1828 moet zijn gepubliceerd (Robbers 
sterftt in 1830) op grond van een verwijzing op p. 81 naar het Magazijn voor Schilder- en Toon-
kunstkunst uit 1828. 
155 De Nederlandse vertaling is van Philip Zweerts (Dubos 1740). De vertaler van de Engelse 
versie,, Thomas Nugent, wil in de titel tot zijn recht laten komen dat Dubos in zijn boek veel 
aandachtt aan muziek besteedt. Daarom kiest Nugent als Engelse titel: Critical Reflections on 
Poetry,Poetry, Painting and Music, London 1746. Zie ook Le Huray/Day 1981:17-18. 
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toonaangevendee muziekesthetische beschouwingen van gerenom-
meerdee buitenlandse schrijvers hun weg naar Nederlandse lezers, die 
viaa deze vertaalde fragmenten onder meer kennismaken met: Les Beaux 
ArtsArts Reduits a un même principe (1746) van Charles Batteux, Essays: on Poetry 
andand Music as they affect the mind (1776) van James Beattie, A Dissertation on 
thethe Rise, Union, and Power, [...J of Poetry and Music (1763) van John Brown, 
AA General History of Music (1776-1789) van Charles Burney en Allgemeine 
TheorieTheorie der Schonen Künste (1771-1774) van Johann George Sulzer. 

Overr het samenspel van dichtkunst (taal) en muziek in de 
operaa is in Nederland tussen 1750 en 1830 niets gepubliceerd. De po-
pulariteitt van dit genre in ons land in het laatste kwart van de acht-
tiendee eeuw, waarop ik reeds heb gewezen, heeft niet geleid tot ver-
handelingenn over de verhouding tussen woord en toon in de opera. 
Mogelijkk hangt dit samen met het feit dat de achttiende eeuw aan oor-
spronkelijkk Nederlandse opera's ook niet veel te bieden heeft. In die 
tijdd brengt men hoofdzakelijk populaire Franse en Duitse opera's op 
dee planken in een Nederlandse vertaling van onder anderen Philip Fre-
derikk Lijnslager, Hendrik Ogelwicht Junior, Jan Coenraad Meyer, Pieter 
Johanness Uylenbroek en Bartholomeus Ruloffs die ook componeert en 
samenn met tekstdichter Pieter Pijpers op operagebied een beroemd 
duoo vormt (Bottenheim 1946: 49-112). Aan beschouwingen over de re-
latiee tussen dichtkunst en muziek hebben zij echter niets nagelaten. 

Inn de enkele voorredes die ik bij vertaalde opera's aantrof, 
gaann de vertalers uitsluitend in op problemen die ontstaan bij het zin-
genn van vertaalde teksten. Zo klaagt Pijpers over de grote moeilijkheid 
vann het plaatsen van 'Nederduitsche' woorden op reeds gecomponeer-
dee muziek 'naar Fransche vaerzen ingericht' (Pijpers 1783: [VI]) . Het 
blijf tt echter bij het aanstippen van die problematiek. Over de opera als 
genree heb ik één achttiende-eeuwse Nederlandstalige verhandeling ge-
vonden,, in 1775 gepubliceerd door Paulatinus Philocalus.16 Hij weer-
legtt in zijn betoog de contemporaine kritiek op de opera die inhoudt, 
datt de opera zedeloos zou zijn en dat de natuur er 'onophoudelijk 
[wordt]]  verkragt' (Philocalus 1775: 24-28). Verder maakt hij onder an-
deree duidelijk, dat de opera een ander oogmerk heeft dan treur- en 

166 Zie over deze verhandeling 2.1.8. Wie achter de naam Paulatinus Philocalus schuilgaat, 
hebb ik niet kunnen ontdekken. De Kempenaer noemt hem als dichter, maar zet verder een 
vraagtekenn (Van Doorninck/De Kempenaer 1970, De Kempenaer: 372). De Man (1993) be-
schrijftt het UBL-exemplaar van het in Van Doorninck/De Kempenaer genoemde lierdicht 
vann Paulatinus Philocalus (UBL 1205 C22:1). Volgens aantekeningen hierin zou WA Ocker-
see de auteur zijn (De Man 1993:108). In Stoutens biografie over Ockerse (Stouten 1982) komt 
dee schuilnaam Paulatinus Philocalus echter niet voor. 
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blijspelen,, maar dat dit genre evenveel recht van bestaan heeft als 
dezee klassieke theatervormen (idem: 29-31 en 38-72). Op de relatie tus-
senn dichtkunst en muziek gaat ook hij niet in. 

Inn toneeltijdschriften17 besteedt men wel aandacht aan ope-
ra's,, maar de informatie hierin beperkt zich tot een samenvatting van 
dee inhoud en een vermelding van het eventuele succes in de schouw-
burg.. Vaak trof ik een lijst van spelers aan en commentaar op acteer-
prestaties.. Beschouwingen over het samenspel van dichtkunst en mu-
ziekk in de opera heb ik ook in de toneeltijdschriften niet gevonden. 

Hett samenspel van dichtkunst en muziek in de cantate krijgt 
daarentegenn de aandacht van zowel Van Alphen, als van Lustig en Rob-
berss in de hiervoor genoemde verhandelingen, maar daar blijf t het 
dann ook bij. Andere achttiende-eeuwse schrijvers hebben aan dit on-
derwerpp geen publicatie gewijd. 

Hoewell  over de liedbeoefening in de protestantse kerk - ik 
steldee dat reeds vast - veel is gepubliceerd, hebben de schrijvers van de 
respectievee verhandelingen zich nauwelijks uitgelaten over het sa-
menspell  van dichtkunst en muziek. Een van de weinigen die daarover 
ietss schrijft, is Van Alphens vriend Ahasverus van den Berg (zie 3.2.1). 
Verderr trof ik slechts algemene opmerkingen aan. Zo delen de meeste 
schrijverss hun lezers wel mee, dat dichter en toonkunstenaar moeten 
samenwerken,, maar ze leggen niet uit hoe die samenwerking eruit 
moett zien. Zij beperken zich tot het advies de lettergrepen in een vers-
regell  en het aantal regels van een strofe te laten corresponderen met 
dede melodie. Bovendien bevelen zij aan het karakter van de melodie af 
tee stemmen op het karakter van de tekst. Daarmee bedoelen ze, dat de 
toonkunstenaarr bijvoorbeeld een melodie in mineur moet compone-
renn voor een klaagzang en een melodie in majeur voor een lofzang. 

Ikk kom tot de conclusie, dat in de periode van 1750 tot 1830 in Neder-
landd slechts drie oorspronkelijk Nederlandstalige verhandelingen over 
dee relatie tussen dichtkunst en muziek zijn gepubliceerd. Lustig en 
Robberss hebben door hun functie als organist in de kerk natuurlijk ge-
regeldregeld te maken met het samenspel van dichtkunst en muziek tijdens 
godsdienstoefeningen.. Voor Van Alphen ligt dat anders. Hij heeft als li-
teratorr hierover geschreven. Hij manifesteert zich als een religieus be-
zieldee dichter, die pleit voor het gebruik van muziek in de kerk van-
wegee het stichtelijke effect op de gelovigen. 

177 Ik raadpleegde de door H. de Groot geïnventariseerde toneeltijdschriften (De Groot 
1980). . 
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Hett heeft mij verbaasd dat niet meer achttiende-eeuwse 
Nederlandsee organisten - immers meestal zeer veelzijdige musici -
overr de verhouding tussen woord en toon hebben gepubliceerd. Ook 
hadd ik verwacht in literaire kring dergelijke publicaties aan te treffen, 
bijvoorbeeldd van Johannes Kinker (1764-1845), die niet alleen de dicht-
kunstt beoefent maar zich ook zijn leven lang met muziek bezighoudt 
(Viss 1967: 40-43, 104-110, 114-160, 243-244 en Hanou 1988 (dl. 1): 509-
535).. Wel vond ik van hem, onder andere in zijn lofrede op Haydn, en-
kelee uitspraken over de relatie tussen dichtkunst en muziek die ik in 
mijnn onderzoek betrek. Interessant zijn uiteraard ook Kinkers prosodi-
schee studies (Kinker [1810]b), omdat daarin een duidelijke neerslag te 
vindenn is van diens kennis van de muziektheorie (Vis 1967: 6, 40-41; 
idemm 1982: 28-33; idem 1992:103-105). 

Inn 1756 presenteert Lustig zich dus als de eerste Nederlandse 
schrijverr met een verhandeling over het samenspel van dichtkunst en 
muziekk en zevenentwintig jaar later presenteert Van Alphen zich als 
zodanig.. Hij geeft er geen blijk van, dat hij Lustig of diens werk kent. 
Ruimm zeventig jaar na Lustigs publicatie heeft Robbers daarvan echter 
well  kennisgenomen. Bovendien kent hij de 'Aanmerkingen' van Van 
Alphen.. In de voorrede bij zijn Tweede Proeve' schrijft Robbers, dat de 
lezerr zijn 'poging' evenwel niet als overbodig moet beschouwen, want 
zijnn verhandeling over dichtkunst en muziek verschilt zowel van die 
vann Lustig als van die van Van Alphen. Immers, aldus Robbers, Lustig 
heeftt 'dit onderwerp meer bespiegelend, dan beoefenend (praktisch) voorge-
dragen',dragen', terwijl Van Alphen in tegenstelling tot Lustig meer over de 
dichtkunstt dan over de muziek schrijft en zich voornamelijk tot de 
dichterr richt. Robbers zelf bepaalt zich 'meer tot het muzikale der dicht-
kunde,kunde, en dus meer tot den componist van zangmuz\)\C (Robbers [1828]: 24-
25). . 

Kortom,, deze drie verhandelingen over de relatie tussen 
dichtkunstt en muziek vormen een unieke combinatie, want ze zijn 
iederr vanuit een andere optiek geschreven: Lustig schrijft als muziek-
theoreticus,, Van Alphen als dichter en Robbers stelt zich op het stand-
puntt van de componist. Bovendien bestrijken deze drie teksten een pe-
riodee van ruim zeventig jaar en behandelen ze aspecten van de relatie 
tussenn muziek en dichtkunst waarover internationaal is gediscus-
sieerd.. Hierin vind ik reden genoeg die publicaties aan een onderzoek 
tee onderwerpen. Daar komt bij, dat ik Lustig beschouw als een belang-
rijk ee achttiende-eeuwse schrijver van muziektheoretische en muziek-
esthetischee werken. 
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Mijnn onderzoek is een verkenning op het terrein van de achttiende-
eeuwsee Nederlandse muziekesthetica. Lustig, Van Alphen en Robbers 
publicerenn als eersten in ons land een muziekesthetische beschou-
wing.. De opvattingen van deze pioniers plaats ik in een internationaal 
perspectieff  en breng ik in kaart. Ik ben daarbij als volgt te werk ge-
gaan. . 

Eerstt geef ik een overzicht van respectievelijk de meest gang-
baree achttiende-eeuwse opvattingen over muziek en haar relatie met 
dee dichtkunst (2.1) en van de ontwikkelingen die de opera en de can-
tatee in de zeventiende en achttiende eeuw hebben doorgemaakt (2.2). 
Datt overzicht is noodzakelijk om de redeneringen van Lustig, Van 
Alphenn en Robbers op de voet te kunnen volgen. 

Inn het derde hoofdstuk beschrijf ik de muzikale activiteiten 
vann deze drie schrijvers en het muzikale klimaat waarin hun verhan-
delingenn over de relatie tussen dichtkunst en muziek zijn ontstaan 
(3.1.1,, 3.2.1, 3.3.1). Van die verhandelingen geef ik vervolgens een sy-
nopsiss (3.1.2, 3.2.2, 3.3.2) en ik karakteriseer de bronnen waarop de res-
pectievee auteurs zich voornamelijk baseren (3.1.3, 3.2.3, 3.3.3). Ten 
slottee vergelijk ik de context (3.4.1) en de inhoud (3.4.2) van de drie ver-
handelingenn met elkaar. 

Inn het vierde hoofdstuk analyseer ik de opvattingen van Lus-
tig,, Van Alphen en Robbers over vier topics in de internationale con-
temporainee discussie over muziek en haar relatie met de dichtkunst: 
hett wezen van de muziek (4.2), de oertaaltheorie (4.3), het recitatief en 
muzikalee en onmuzikale talen (4.4), en de affectenleer (4.5). 

Inn het vijfde hoofdstuk kom ik tot een synthese (5.1) en be-
lichtt ik de betekenis van de drie schrijvers voor de ontwikkeling van de 
muziekestheticaa in Nederland (5.2). 
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Hoofdstukk 2 De historische context 

Music,, by its nature the weak spot in the theory of 
imitation,, as this theory was usually interpreted in 
thee eighteenth century, was thus the first of the 
artss to be severed from the mimetic principle by a 
criticall  consensus. 

Abramsl971:92 Abramsl971:92 



244 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 



HOOFDSTUKK 2 | 25 

2.11 De theorie: de achttiende-eeuwse esthetica over 
muziekk en haar  relatie met de dichtkunst 

2.1.11 Mimetische contra mathematische muziekbeschouwing 

Achttiende-eeuwsee beschouwingen over het wezen van de muziek heb-
benn meestal als uitgangspunt het esthetische principe van de naboot-
singg der natuur. Zo lees ik in de Nederlandse vertaling van de Reflexions 
Critiques,Critiques, het achttiende-eeuwse standaardwerk van Dubos (1670-1742), 
waarnaarr Van Alphen in zijn 'Aanmerkingen' verwijst: 

Dee eerste beginzelen van de muziek zyn dan dezelve als 
diee der Poëzy en Schilderkunst. Want, gelyk de Schilder-
kunstt en Poëzy een naarvolging is, zo is ook de muziek 
eenee naarvolginge. Zy kan noit goed zyn, zo zy niet over-
eenkomstigg is met de algemeene regels van die twee kun-
sten,, in de verkiezing van haar onderwerp, in de waar-
schynlykheid,, en in verscheide andere zaaken (Dubos 
1740:: 484). 

Dezee mimetische benadering van de kunsten stamt uit de Griekse 
Oudheid,, met dien verstande dat het mimesisbegrip destijds zowel de 
verbeeldingg als de uitbeelding van de werkelijkheid inhield. Dat geeft 
dee Griekse mimesis een dimensie meer dan de 'naarvolging' in boven-
staandd achttiende-eeuws citaat die neerkomt op een idealiserende na-
bootsingg - dus geen kopie - van de ervaarbare en kenbare werkelijk-
heidd met in achtneming van de waarschijnlijkheidswetten. 

Vanaff  de Renaissance tot diep in de achttiende eeuw heeft de 
mimesisleerr in Europa de theorie beïnvloed van zowel dicht- als schil-
derkunst,, die op basis van de Ars Poëtica van Horatius als zusterkunsten 
zijnn beschouwd.18 In de muziektheorie wordt deze leer ook toonaan-
gevend,, maar dat gebeurt geleidelijk tussen 1600 en 1700. In de hele 
zeventiendee eeuw bestaat namelijk naast de opkomende mimetische 
muziekbeschouwingg een sterke, eeuwenoude traditie van mathemati-
schee muziekbenadering: de polyfonie van de renaissancemuziek is 
mathematischh en de mathematica overheerst in verschillende zeven-
tiende-eeuwsee verhandelingen over muziek, zoals Harmonie Universelle 
(1636-1637)) van Mersenne, Musicae Compendium (in 1618 geschreven, 
maarr pas in 1650 postuum gepubliceerd) van Descartes en Musurgia 

188 Zeventiende- en achttiende-eeuwse theoretici vergelijken de twee zusterkunsten 'voort-
durendd met elkaar om te beslissen wie de betere of aandoenlijkere zuster is' {Korpel 1995: 
142).. Het zusterschap staat dus niet voor gelijkwaardigheid maar nodigt uit tot een verge-
lijkendd wegen. 
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Ajb.. 2 Titelpagina J. Mattheson, Der voïïkommene Capellmeister, door 
tijdgenotenn zeer geprezen en voor Lustig een belangrijke bron. 
(Facsimile-uitgave:(Facsimile-uitgave: zie Mattheson 19692, eigen exemplaar.) 
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UniversalisUniversalis (1650) van Kircher.19 

Terwijll  de mathematische muziekbeschouwing uitgaat van 
dede klank en het muzikale materiaal beschrijft, stelt de mimetische 
muziekbeschouwingg de sociale en communicatieve functie van de 
muziekk centraal. Zij associeert muziek met taal, ziet haar als dienares 
vann de dichtkunst en kent haar buitenmuzikale waarden toe. Evenals 
dee mimetische gaat de mathematische muziektheorie terug op de 
Grieksee Oudheid: de mimetische theorie baseert zich op Platoonse 
opvattingenn en de mathematische op de kosmologie van Pythagoras. 
Doorr de eeuwen heen hebben beide theorieën naast of tegenover el-
kaarr gestaan. Ik zou in de geschiedenis van de Europese muziekesthe-
ticaa twee lijnen kunnen trekken: de mimetische lij n die loopt van 
Platoo tot bijvoorbeeld Debussy en de mathematische lij n die loopt van 
Pythagorass tot onder andere de seriële muziek20 van Boulez. 

Uiteraardd doet deze schematisering niet geheel recht aan de 
complexiteitt van de opvattingen over muziek, met name wat die van 
Platoo en Pythagoras betreft. Ook in de opvattingen van verschillende 
anderee schrijvers zie ik beide theorieën vertegenwoordigd. Zo toont de 
Nederlandsee letterkundige en muziekkenner Johannes Kinker zich 
aanhangerr van zowel de mathematische als de mimetische muziek-
theorie.. Zijn belangstelling voor de muziekleer van Pythagoras blijkt 
bijvoorbeeldd uit zijn Proeve eener Hollandsche Prosodia en uit zijn brief 
vann 27 mei 1816 aan H.C. Cras (Hanou/Vis 1992 (dl. 1): 286-303). In De 
NagedachtenisNagedachtenis van Joseph Haydn (Kinker [1810]a) geeft Kinker daarentegen 
blijkk van een mimetische visie op de muziek (zie 4.2.4). 

Platoo (427-347 v. Chr.) beschrijft zijn opvattingen over muziek 
inn de boeken 3 en 7 van Politeia (De Staat), in Timaeus en in de boeken 2 
enn 7 van Nomoi (De Wetten), zijn laatste werk (Plato 1962: 107-115 en 
291-292;; idem 1963: 28-31, 297-299 en 482-494). Hij toont het belang 
aann van muziek in de opvoeding van de jeugd tot ideale staatsburger 
enn harmonische persoonlijkheid. Verder bespreekt hij onder meer de 

199 Zie over muziek en mathematica in de zestiende en zeventiende eeuw Neubauer 1986: 
11-17.. De verhandeling van Descartes heeft J.H. Glazemaker in 1661 in het Nederlands ver-
taaldd (Descartes 1661). 
200 Seriële muziek wordt gecomponeerd volgens van tevoren vastgestelde rekenkundige 
reeksen.. Deze reeksen hebben betrekking op de twaalf tonen van de chromatische toonlad-
derr en zij bepalen de volgorde van de tonen, de duur van de eventuele rusten tussen de 
tonen,, de octaafliggingen van die tonen, de articulatie, de klankkleur enz. Het wezen van 
dee seriële muziek is een ordening van de absolute vrijheid van de atonale muziek, die 
Schönbergg aanvankelijk voorstond. De ordening van het tonenmateriaal geschiedt op strikt 
mathematischee gronden. Behalve Boulez schreven onder anderen Messiaen, Stockhausen, 
Pousseurr en Nono seriële muziek. 
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invloedd van de muziek op de menselijke hartstochten. Op grond van 
ethischee overwegingen eist Plato strenge mimetische regels en prefe-
reertt hij vocale boven instrumentale muziek. 

Dee leer van Pythagoras 0 v. Chr.), die zelf geen ge-
schriftenn nalaat, is overgeleverd door zijn leerlingen en navolgers, 
onderr wie Plato. De Pythagoreeërs zien de muziek, evenals de wiskun-
dee en de astronomie, als een uitdrukking van de universele harmonie. 
Inn hun wiskundige beschouwingen over muziek stellen zij akoestische 
formuless op, gebaseerd op een snaarverdeling en een theoretisch 
kwintensysteem.. Hun interesse spitst zich toe op de getallenrelaties 
vann intervallen. Met behulp van het monochord berekenen zij aan de 
handd van de frequentieverhoudingen 2:1 en 3:2 voor respectievelijk 
hett octaaf en de kwint alle overige intervallen, waarbij zij de tertsen 
enn sexten als dissonanten beschouwen. Zij zien een relatie tussen de 
muzikalee en kosmische harmonie. Vaak gaat de mathematische mu-
ziekbeschouwingg vergezeld van een ethosleer die uitgaat van de ver-
onderstellingg dat bepaalde toonrelaties of ritmen een gunstige of on-
gunstigee uitwerking hebben op de ziel naargelang zij wel of niet in de 
kosmischee harmonie passen. 

Zeventiende-eeuwsee mathematische muziekbeschouwingen 
hebbenn vooral de eigenschappen en wetten van akkoorden als onder-
zoeksobject.. Men ziet het akkoord nog niet als een harmonische een-
heid,, maar als een combinatie van boven elkaar geplaatste intervallen. 
Dee basnoot geldt steeds als het fundament en omkeringen van drie 
klankenn en septimeakkoorden beschouwt men als geheel op zichzelf 
staande,, nieuwe samenklanken. Vele achttiende-eeuwse muziektheo-
retischee werken zijn op deze gedachte gebaseerd. 

Dee achttiende-eeuwse Franse componist en muziektheoreti-
cuss Jean-Philippe Rameau (1683-1764) komt echter in zijn eerste theo-
retischee werk, Traite de lliarmonie (Rameau 1722), tot nieuwe baanbre-
kendee theorieën over de akkoordomkeringen, de fundamentele bas en 
dee akkoordopbouw, die het uitgangspunt vormen voor vele theoretici 
naa hem.21 Rameau heeft door de theorie van de omkering van inter-
vallenn door octaafverplaatsing een grotere eenheid gebracht in de 
veelheidd van akkoordvormen die in zijn tijd worden gebruikt. In 1726 
publiceertt Rameau zijn tweede theoretische werk, Nouveau système de 
musiquemusique théorique (Rameau 1726), dat moet dienen als inleiding op de 
Traite.Traite. Uit het voorwoord blijkt, dat hij zich intussen op de hoogte 

211 Kinker verwijst in zijn eerder door mij genoemde brief van 27 mei 1816 aan H.C. Cras in-
stemmendd naar Rameaus harmonieleer (Hanou/Vis 1992 (dl. 1): 290-291). 
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heeftt gesteld van de akoestische onderzoeken van Mersenne (1588-
1648)) en Sauveur (1653-1716), zodat hij nu bekend is met het fenomeen 
vann de boventonen (tonen die meetrillen met de grondtoon). Hij ziet 
hierinn zijn uitgangspunt bevestigd, dat de wetmatigheden in de mu-
ziekk gebaseerd zijn op principes die in de muzikale klank zelf aanwe-
zigg zijn. 

Rameauss mathematische muziekbeschouwing roept evenwel veel 
weerstandd op bij achttiende-eeuwse aanhangers van de mimetische 
muziekbeschouwing.. De mathematische en mimetische theorie, die 
inn de zeventiende eeuw naast elkaar hebben gestaan, staan nu tegenover 
elkaarr als gevolg van de groeiende belangstelling voor het empirisme 
enn voor de muzikale retorica, die uitgaat van een relatie tussen mu-
ziekk en taal. Als eerste belangrijke opponent van Rameau manifesteert 
zichh Johann Mattheson (1681-1764), een veelzijdig Hamburgs musicus 
enn musicoloog en leermeester van Lustig. 

Zintuiglij kk gezien zijn mathematische studies van muziek 
volgenss Mattheson misvattingen. Hij ziet in getallen en harmonische 
relatiess geen manifestaties van metafysische orde, maar louter ab-
stractiess van fysieke ervaringen. Hij stelt, dat alle wetenschap haar oor-
sprongg vindt in zintuiglijke waarneming. Het oor is het enige kanaal 
waardoorr muziek binnendringt in de ziel van de luisteraar. De ziel is 
watt ziet, hoort, ruikt, voelt en denkt via de zintuigen: 'Denn es ist gar 
nichtss im Verstande, was nicht vorher in die Sinne gefallen ist', aldus 
Johannn Mattheson in Der volïkommene Capellmeister (Mattheson 19692: 
6). . 

Voorall  in zijn eerste muziektheoretische werken, de reeks Das 
Neu-EröffneteNeu-Eröffnete Orchestre (1713), Das Beschützte Orchestre (1717) en Das For-
schendeschende Orchestre (1721) valt Mattheson de mathematische traditie 
aan.222 In de voorrede van zijn veel later verschenen en meest geprezen 
werk,, Der volïkommene Capellmeister (1739), blijkt hij trouw in zijn afwij-
zingg van de mathematische muziekbeschouwing: 

Ichh bin also im Grunde noch eben der Meynung, als ich 
vorr 18. Jahren war, das nehmlich in der Rechenkunst kein 
Scheinn des musikalischen Fundaments stecket. Die Zeit 
hatt nur so viel bey mir geandert, dasz meine damahlige 
Gedancken,, dem Wesen nach, mit sehr reiffen Erfah-
rungs-Lehren,, je langer je mehr, bekrafftiget worden sind. 

222 Neubauer noemt deze vroege polemieken tegen de mathematische muziekbeschou-
wingg het interessantste werk van Mattheson (Neubauer 1986:17-21). 
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Wass ich demnach im Kern melodischer Wissenschafft, 
undd nunmehro in diesem gegenwartigen Buche davon 
sage,, hebt meinen Satz im förschenden Orchester gar 
nichtt auf: er bleibt, so viel insonderheit die Arithmetik be 
trifft ,, (die Plato und Lycurgus23 in keiner Republiek leiden 
wollten)) in aller seiner Krafft, und gilt immerdar (Mat-
thesonn 19692, Vorrede: 19). 

Velee achttiende-eeuwse muziektheoretici delen Matthesons kritiek op 
dee mathematische benadering van de muziek. Mattheson huldigt het 
standpunt,, dat componisten zich niet moeten bezighouden met de in-
gewikkeldee problemen van de polyfonie, maar dat zij zich moeten toe-
leggenn op de nabootsing der natuur, omdat de muziek evenals de an-
deree schone kunsten 'eine Dienerin der Natur [ist], und zu ihrer 
Nachahmungg bestellet' (Mattheson 19692: 135). Dit standpunt over-
heerstt vooral in het Berlijn van Frederik de Grote met als belangrijkste 
componisten:: JJ. Quantz (1697-1773), K.H. Graun (1704-1759) en 
C.Ph.Em.. Bach (1714-1788). 

Overigenss staat de nabootsing der natuur niet alleen hoog in 
hett vaandel van Duitse, maar ook van vele Franse, Engelse en van de 
driee Nederlandse muziekesthetici. De achttiende-eeuwse opvattingen 
overr de muzikale mimesis komen overeen met die van Plato. Om mo-
relee redenen eist Plato streng mimetische regels. Volgens hem roept 
gepassioneerdee muziek primitieve emoties op, als de verbale controle 
achterwegee blijft . Daarom moet muziek begeleid worden door woor-
den.. Alleen vocale muziek kan een educatief en ethisch doel dienen: 
muziekk moet de geest verheffen. Instrumentale muziek kan geen mo-
relee boodschap overbrengen. Daarom beschouwt men haar eeuwen-
langg als inferieur amusement. Volgens Mattheson kan 

diee Instrumental-Music nichts anders, als eine blosse 
Nachahmungg menslicher Stimmen seyn [...]; so ware sie, 
inn Ansehung dessen, nicht sowol eine Mit-Art , (conspecies) 
alss vielmehr der Vocal-Music nachzusetzen und von ihr 
abhangigg (idem: 8). 

Zoalss alle achttiende-eeuwse aanhangers van de mimetische muziek-
beschouwingg heeft Mattheson niet alleen voorkeur voor vocale mu-
ziekk vanwege haar educatieve effect, maar ziet hij ook de stem als het 
meestt perfecte instrument (idem: 96). Hiermee hangt samen dat hij 

233 Lycurgus bracht als wetgever van Sparta volgens de overlevering een staatsregeling tot 
standd die eeuwenlang blijf t gehandhaafd. Lycurgus staat bekend als zeer conservatief en 
strengg van zeden. Overigens is er niets met zekerheid bekend over deze wetgever. Het is 
zelfss de vraag of het een historische persoon is geweest. 
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aann de melodie meer belang hecht dan aan de harmonie. Mattheson 
noemtt de melodie 'das schönste und natürlichste in der Welt' (idem: 
133).. Hij zet zich aftegen Rameaus standpunt, dat de affectieve bete-
keniss van de muziek in de harmonie ligt. 

Rameauu ziet in de harmonie de basis voor de melodie, of in 
dee woorden van Mattheson: '[Rameau}  schreibt, die Harmonie werde 
zuerstt gezeuget. Ich gebe es zu: denn was gezeuget wird, musz Eltern 
haben'' (ibidem). Voor Mattheson geldt dus het omgekeerde en vormt 
dee melodie juist de basis voor de harmonie. Voor dit standpunt voert 
hijj  onder meer als argumenten aan: 

daszz in der melodischen Leiter alle und jede Vollstimmig-
keitt stecke; dasz die vielfache Harmonie ihre Regeln aus 
derr Melodie ziehe; dasz ein einzelner Gesang auch ohne 
Begleitungg gar wol bestehen könne, eine so genannte Har-
moniee aber ohne Melodie nur ein leerer Schall und gar 
keinn Gesang sey; dasz alles klingende Wesen, ohne 
Nachahmung,, wenig oder nichts bedeute, diese Nach-
ahmungg aber sich auf einzelne Melodien gründe [...] 
(idem:: 134). 

Matthesonss aanvallen op de harmonieleer van Rameau schaden de 
reputatiee van de Franse muziektheoreticus en componist geenszins. 
Integendeel,, Rameaus ster stijgt juist in 1739, als Mattheson Der voll-
kommenekommene Capellmeister publiceert en bereikt zijn hoogtepunt rond 1750. 
Langg heeft Rameau echter niet van zijn roem kunnen genieten. In 
1752,, als de 'querelle des bouffons' losbarst, hekelt men hem als com-
ponist.. Samenhangend met deze strijd tussen aanhangers van de Fran-
see en die van de Italiaanse opera ontstaat er in datzelfde jaar boven-
dienn een heftige polemiek over zijn theorie, die zal duren tot zijn dood 
inn 1764. 

Dee aanleiding voor die polemiek vormt de selectie van Ra-
meauss ideeën die D'Alembert in 1752 publiceert in Elémens de musique, 
théoriquethéorique et pratique, suivant les principes de M. Rameau. De encyclopedisten 
D'Alembertt (1717-1783), Diderot (1713-1784) en Rousseau (1712-1778), 
aanvankelijkk leerlingen van Rameau, wenden zich in 1752 van hem af. 
JJ.. Rousseau manifesteert zich als Rameaus belangrijkste opponent. In 
eenn aantal artikelen in de Encyclopédie (1751-1772) formuleert Rousseau 
zijnn bezwaren tegen de theorie en de muziek van Rameau. Wat de aan-
vallenn van Mattheson niet vermochten, bereikt de oppositie van Rous-
seau:: Rameaus reputatie als muziektheoreticus raakt in diskrediet. 

Evenalss Mattheson stelt Rousseau, in tegenstelling tot Ra-
meau,, melodie boven harmonie. Deze aandacht voor de melodie blijk t 
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overigenss alleen uit Rousseaus latere geschriften (zie 2.1.7 en 2.2.4). In 
17433 baseert Rousseau zich nog op de harmonieleer van Rameau in 
zijnn Dissertation sur la musique moderne: een ontwerp voor een nieuw mu-
ziekschriftt (Rousseau 1979:21-156). Daarin vervangt hij de traditionele 
notenbalkk door een notatie in cijfers die de toonhoogte uitdrukken 
doorr de afstand aan te geven tussen de noot en de basisnoot van de ge-
kozenn toonsoort. (In C-groot bijvoorbeeld gaat dat als volgt: c = 1, d = 2, 
ee = 3, enz.). 

Rousseauu volgt hier Rameaus opvatting, dat de boventonen 
vann de basisnoot in zich de toonsoort bevatten. In tegenstelling tot de 
traditionelee notatie maakt Rousseau er in zijn cijfernotatie gebruik 
van,, dat het patroon van een toonsoort zich in ieder octaaf herhaalt. 
Inn muziek waarin veel gemoduleerd wordt, blijk t deze notatie echter 
moeilijkk te hanteren, omdat de afstand tot de nieuwe basisnoot na ie-
deree modulatie herberekend moet worden. Rousseau wil met zijn re-
kenkundigg systeem de mathematische structuur van de muziek de-
monstreren:: muziek is een kwestie van tellen (idem: 38-41). 

Dezee uitgesproken mathematische theorie lijk t onverenig-
baarr met zijn aanval op Rameaus harmonieleer tien jaar later in de Let-
tretre sur la Musique Francoise van november 1753, waarnaar ook Lustig, 
Vann Alphen en Robbers in hun respectieve verhandelingen verwijzen. 
Datt Rousseau zijn standpunt over harmonie verandert en zich tegen 
Rameauu keert, impliceert volgens Neubauer echter geen inconsisten-
tiee in de visie van Rousseau. In zijn latere voorkeur voor melodie laat 
Rousseauu zich namelijk leiden door hetzelfde verlangen naar eenvoud 
enn doelmatigheid als in zijn muzikale notatieproject (Neubauer 1986: 
91-92).. Verder heb ik reeds geconstateerd, dat verschillende schrijvers, 
ookk in Rousseaus tijd, muziek nu eens benaderen vanuit een mathe-
matischee en dan weer vanuit een mimetische visie. 

Inn de Lettre introduceert Rousseau het principe van Tunité de 
melodie',, dat inhoudt dat muziek één enkele melodische lij n moet 
hebben: : 

ill  faut, en un mot, que Ie tout ensemble ne porte a la fois 
qu'unee melodie a 1'oreille et qu'une idéé a 1'esprit. Cette 
unitéé de melodie me paroït une regie indispensable et 
nonn moins importante en musique que 1'unité d'action 
danss une tragédie; car elle est fondée sur Ie même princi-
pe,, et dirigée vers Ie même objet (Rousseau 1979: 283). 

Dee botsing tussen Rameau en Rousseau tijdens de 'querelle des 
bouffons'' beschrijft Catherine Kintzler in haar voorwoord bij de uitga-
vee van Rousseaus Écrits sur La Musique als een conflict tussen de mathe-
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matischee en mimetische muziekbeschouwing:24 

Laa Querelle des Bouffons, c'est Ie choc de deux esthétiques 
[...]]  d'une part, 1'esthétique classique inspirée par Des-
cartes,, théorisée par Boileau, défendue ici par Rameau. 
D'autree part, 1'esthétique de la sensibilité inspirée par les 
"ideess nouvelles" de la philosophic théorisée par Dubos, 
Shaftesbury,, Diderot et plus tard par Herder, défendue ici 
parr Rousseau (idem: XII). 

Inn de achttiende eeuw loopt de belangstelling voor de mathematische 
muziekbeschouwingg sterk terug ten gunste van de mimetische mu-
ziektheoriee die een toonaangevende positie krijgt. Dat heeft tot ge-
volg,, dat het esthetische principe van de nabootsing der natuur in 
achttiende-eeuwsee muziekbeschouwingen centraal komt te staan. In 
diee beschouwingen valt onder meer te lezen hoe het mimetische prin-
cipee op de muziek kan en moet worden toegepast. Tussen 1600 en 
18000 gaat het om drie categorieën van muzikale mimesis: de klank- of 
toonschildering,, de muzikale nabootsing van spreektaalintonatie en 
dee muzikale nabootsing van hartstochten. 

Klank-- of toonschildering houdt in, dat de componist in de 
muziekk auditieve en visuele indrukken nabootst. Auditieve indruk-
ken,, zoals natuurgeluiden, laten zich gemakkelijk muzikaal naboot-
sen.. Volgens Dubos kan de muziek alle natuurgeluiden nabootsen die 
gevoelenss oproepen in de mens: 

Cett Art [= La Musique] a voulu encore faire des imitations 
dee tous les bruits qui sont les plus capables de faire 
impressionn sur nous, lorsque nous les entendons dans la 
naturee (Dubos 17556 (dl. 1): 472). 

Eenn dergelijke nabootsing van natuurgeluiden komt in barokmuziek 
nogall  eens voor. Ik noem als voorbeeld het koor 'Sind Blitze, sind Don-
nerr in Wolken verschwunden' uit Bachs Matthaus Passion. Bij de muzi-
kalee nabootsing van visuele indrukken kan de componist de beweging 
vann een object omzetten in een ritme. Ook statische beelden kan hij 
mett muzikale middelen nabootsen. Achttiende-eeuwse componisten 
bestedenn in vocale muziek veel aandacht aan de toonschildering van 
woordbetekenissen.. Hun werkwijze en de visie van een aantal theore-
ticii  op toonschildering belicht ik later (2.1.2). 

Behalvee met toonschilderen houden achttiende-eeuwse com-

244 Zie voor een uitvoerige analyse van de botsing tussen Rameau en de encyclopedisten 
Neubauerr 1986: 76-131. 
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ponistenn en theoretici zich ook bezig met de nabootsing van stembui-
gingenn van de mens die zijn gevoelens uit, of met de woorden van 
Dubos: : 

[...]]  Ie Musicien imite les tons, les accens, les soupirs, les 
inflexionss de voix, enfin tous ces sons, a 1'aide desquels la 
naturee même exprime ses sentimens & ses passions (idem: 
469). . 

Ookk deze tweede mimetische categorie, de muzikale nabootsing van 
spreektaalintonatie,, komt nog uitvoerig ter sprake (2.1.3). 

Dee klank- of toonschildering en de muzikale nabootsing van 
spreektaalintonatiee wijzen op een retorische benadering van de mu-
ziek.. Zij wordt beschouwd als een taal en ook als zodanig behandeld. 
Inn het vervolg van dit hoofdstuk ga ik in op de toepassing van de reto-
ricaa op de muziek (2.1.4). Aan het einde van de achttiende eeuw taant 
dee belangstelling voor de relatie tussen muziek en taal, waardoor 
toonschilderingg en muzikale nabootsing van spreektaalintonatie naar 
hett tweede plan verhuizen. Dan staat de muzikale nabootsing van 
hartstochten,, de derde mimetische categorie, in het middelpunt van 
dede belangstelling. Zij blijf t tot diep in de negentiende eeuw de interes-
see van velen houden. Aan de visie van een aantal theoretici op de mu-
zikalee nabootsing van hartstochten besteed ik uitgebreid aandacht 
(2.1.5). . 

Tenn slotte noem ik nog twee vormen van muzikale mimesis 
diee buiten de hierboven geschetste categorieën vallen: de nabootsing 
inn muzikale basisstructuren en de nabootsing van modelcomponis-
ten.. Bij eerstgenoemde nabootsing gaat het om canons, fuga's en va-
riaties,, dus om muziek die niets uitbeeldt. De nabootsing van model-
componistenn loopt parallel met de imitatio ofwel navolging van de 
Antiekenn in de literatuur, met name beoefend door renaissancedich-
ters.. Mattheson vindt deze nabootsing 'eine ganz gute Sache [...]; so 
langee kein formlicher Musicalischer Raub dabey mit unterlaüfft' (Mat-
thesonn 19692: 331). Met het ontstaan van de geniecultus rond 1770 
raaktt de navolging van modelcomponisten uit de mode (Neubauer 
1986:: 71). 

2.1.22 Toonschildering 

Eenn van de bekendste achttiende-eeuwse voorbeelden van toonschilde-
ringg in instrumentale muziek is Le Quattro Stagioni (1725) van Antonio 
Vivaldii  (1678-1741). In de gedrukte editie gaan de vier concerten verge-
zeldd van vier sonnetten die natuurverschijnselen en activiteiten van 
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mensenn in vierjaargetijden beschrijven. Vivaldi heeft deze sonnetten 
regell  voor regel omgezet in muziek.25 

Natuurgeluiden,, zoals het ruisen van wind en water, het ge-
kwetterr van vogels en een donderend onweer, kunnen door muzikale 
klankenn worden nagebootst. Bewegingen kunnen in ritme worden om-
gezet.. Maar, hoe worden woorden muzikaal uitgebeeld die noch naar 
klankk noch naar beweging verwijzen? Dat gebeurt door middel van 
stijlfiguren,, die in de zestiende eeuw voor het eerst worden gebruikt 
enn in de zeventiende eeuw verder worden ontwikkeld naar analogie 
vann de retorica.26 

Dee eerste componist die woordbetekenissen melodisch vorm-
geeft,, is Josquin des Prés (1440-1521). Bepaalde kernwoorden in mistek-
stenn als bijvoorbeeld 'opstijgen' ('ascendit in coelum') en 'neerdalen' 
('descenditt de coelis') drukt Josquin in muziek uit door een respectie-
velijkk stijgende en dalende melodische lijn. Men kan hem beschouwen 
alss de voorloper van de Musica Reservata, een zuiver vocale stijl in de 
zestiendee eeuw, waarbij de muziek wordt aangepast aan de tekst en 
waarbijj  een homogeen klankideaal wordt nagestreefd. 

Reservatacomponistenn als Henricus Isaac , Ludwig 
Senfll , Jacobus Clemens, ook wel Clemens non Papa 
genoemdd , en Adriaan Willaert ) zetten zich af 
tegenn de mathematisch-constructieve werkwijze van vijftiende-eeuwse 
componistenn die polyfone muziek als klankideaal zien. Polyfone mu-
ziekk heeft een contrapuntische stijl, dat wil zeggen dat ze is opge-
bouwdd uit onafhankelijke melodische lijnen. Elke stem heeft zijn 
eigenn tekst en zijn eigen melodische lijn, met als gevolg dat de tekst 
niett verstaanbaar is, doordat verschillende woorden tegelijk worden 
gezongen. . 

Dee reservatacomponisten stellen zich ten doel de betekenis 
vann kernwoorden in een tekst muzikaal weer te geven en de gevoelens 
uitt te drukken die worden verwoord. Zij vinden daarom de verstaan-
baarheidd van de tekst een eerste vereiste. Zo zorgt Josquin des Prés er-
voorr dat de lettergrepen van woorden nauwkeurig onder de noten 

255 Waarschijnlijk heeft Vivaldi de sonnetten zelfgeschreven. Over de volgorde van werk-
zaamhedenn is niets bekend. Misschien heeft hij eerst de muziek gecomponeerd en schreef 
hijj  daarna de tekst als een uitleg bij zijn muziek. Ook kunnen tekst en muziek min of meer 
tegelijkertijdd zijn ontstaan. Zie hierover Van Leeuwen 1992:97-105. 
266 Zie hierover Van Dijk 1981: 52-68 en 86-94. Verschillende voorbeelden van toonschilde-
ringg worden hier uitvoerig geanalyseerd. Van 30 december 1980 tot 17 maart 1981 waren 
dezee voorbeelden te beluisteren in een reeks schitterende radio-uitzendingen van de KRO 
overr de verbindingen tussen muziek en retorica in de zeventiende en achttiende eeuw 
onderr de titel Musiceren als Brugman. 



366 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

wordenn geplaatst. Hij doet dat als reactie op de rijk versierde stijl van 
Johanness Ockeghem (1420-1496) en andere Nederlandse vroeg-renais-
sancecomponistenn die zo bezig zijn met de muziek, dat zij de details 
vann de tekst geheel overlaten aan de zangers. In de composities van de 
Reservataa doet de invloed van de taal zich duidelijk gelden: kernwoor-
denn in de tekst inspireren tot muzikale beslissingen. 

Inn de loop van de zeventiende eeuw stellen met name Duitse 
theoreticii  als Johann Andreas Herbst (1588-1666), Johannes Nucius 
(1556-1620),, Wolfgang Schönsleder (1570-1651) en Daniel Speer (1636-
1707)) uitgebreide tabellen samen van woorden waarvan de betekenis 
inn muziek kan worden uitgedrukt. Deze tabellen bevatten rubrieken 
mett woorden als 'snel', 'langzaam', 'vaak', 'zelden'; telwoorden; werk-
woordenn die een ruimtelijke beweging uitdrukken als 'lopen', 'ren-
nen',, 'staan' en zelfstandige naamwoorden als 'hemel', 'aarde', 'af-
grond',, 'berg', 'God', 'mens' enzovoort. Hoewel de ordening van de 
rubriekenn verschilt, komen de tabellen inhoudelijk min of meer over-
een.. All e theoretici besteden apart aandacht aan de 'verba affectuum', 
dee woorden die een gemoedstoestand uitdrukken, zoals 'zich verheu-
gen',, 'juichen', 'wenen' en 'klagen'.27 

Voorr de melodische vormgeving van al deze woorden ontwik-
keltt men naar analogie van de retorica stijlfiguren, waarvan de meeste 
zeventiende-- en achttiende-eeuwse componisten zich bedienen. Deze 
muzikaal-retorischee figuren zijn onderverdeeld in woordverklarende 
enn in affectgeladen figuren. Beide groepen bespreek ik in paragraaf 
2.1.4. . 

Toonschildering,, hoewel in de zeventiende en achttiende 
eeuww frequent toegepast, ondervindt in deze periode ook veel kritiek. 
Aann het einde van de zestiende eeuw kritiseert de Florentijnse Came 
rata,, een kring van musici en literatoren in Florence (zie 2.1.3), het ge-
bruikk ervan. Deze kritiek heeft echter niet veel invloed, want in de 
vroegee opera's van Monteverdi (1567-1643) is de toonschildering weer 
ingevoerd.. Talrijke voorbeelden van toonschildering geven de psalm-
bewerkingenn en de 'Rimes francoises et italiennes' van Jan Pietersz. 
Sweelinckk (1562-1621), de enige zeventiende-eeuwse Nederlandse com-
ponistt van internationale allure.28 Vooral in laat-zestiende- en zeven-

277 Zie over Musica Reservata en toonschildering Grout 19803: 200-201 en Unger 19823: 26-
33.. Zie over woordverklarende figuren en woordtabellen Van Dijk 1981: 52-68 en Unger 
19823:: 35-40. 
288 Zie Rebling 1950: 114-129, waar diverse voorbeelden van toonschildering bij Sweelinck 
wordenn gedemonstreerd. 
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tiende-eeuwsee madrigalen29 maken componisten opvallend veel ge-
bruikk van toonschildering. Daarom spreekt men wel van madrigalis-
men. . 

Naarmatee de achttiende eeuw vordert, wordt toonschildering 
steedss vaker veroordeeld.30 Dubos formuleert reeds in de Reflexions van 
17199 zijn kritiek: 

[...]]  Ie chant des paroles doit imiter Ie langage naturel des 
passionss humaines, plütost que Ie chant des Tarins & des 
Serainss de Canarie, [...] (Dubos 1719 (dl.1): 662). 

Terwijll  hij de nabootsing van natuurgeluiden in instrumentale mu-
ziekk accepteert, wijst hij die nabootsing in vocale muziek af (idem: 
653-659).. Dubos vindt de toonschildering van woordbetekenissen niet 
wenselijk,, omdat de muzikale uitbeelding van een woord ons niet kan 
ontroerenn in tegenstelling tot de muzikale uitdrukking van een ge-
voel,, tenzij het woord zelf een gevoel uitdrukt. Als een musicus toch 
eenn woord wil uitbeelden, moet hij dat zó doen, dat de betekenis van 
dee gehele zin waarvan dat woord deel uitmaakt, tot zijn recht komt 
(idem:: 657). 

Mattheson,, leermeester van Lustig, die in zijn composities de 
toonschilderingg zeker niet schuwt, noemt het excessief gebruik ervan 
afkeurendd 'ein Affen-Spiel' (Mattheson 19692: 202). Ook de schrijvers 
diee Van Alphen raadpleegt voor zijn 'Aanmerkingen', zoals Daniel 
Webbb ) en Johann George Sulzer (1720-1779), oordelen 
slechtss een zeer bescheiden gebruik van toonschildering acceptabel. 
Volgenss Webb is het 

saferr to trust to the simple effects of impression than to 
thee idle conceits of a forced imitation (Webb 1974:143). 

Sulzerr spreekt over toonschildering als over 'solche kindische Künste-
leyen',, waardoor 'die Aufmerksamkeit von der Hauptsache abgezogen 
undd auf Nebensachen gelenkt wird'. Die hoofdzaak is voor hem, dat 
muziekk 'Empfindungen des Gemüths ausdrücken soil' (Sulzer 1773: 
608). . 

Niett alleen Sulzer maar de meeste achttiende-eeuwse Europe-
see muziekesthetici zien muziek in de eerste plaats als een gevoels-

299 Madrigalen zijn meerstemmige minneliederen van Italiaanse oorsprong. Het gaat om 
vocalee kamermuziek met voor elke stem één zanger. De meeste madrigaalteksten zijn 
scèness uit de pastorale poëzie. Zie over de oorsprong en ontwikkeling van het Italiaanse 
madrigaall  Einstein 1949. 
300 Zie over achttiende-eeuwse opvattingen over toonschildering ook Neubauer 1986: 60-
73. . 
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kunst.. Zij noemen haar belangrijkste taak de uitdrukking van gewaar-
wordingenn en hartstochten. Ruim een kwart eeuw eerder dan Sulzer 
kritiseertt de invloedrijke Charles Batteux (1773-1780) musici die blij-
venn steken in het schilderen van muzikale landschappen. De schilde 
ringg van een beekje of bries mag niet afleiden van het hoofdonder-
werp:: de componist moet zich bezighouden met 'portraits', dat wil 
zeggenn met de expressie van gevoelens, van hartstochten. Muziek 
spreektt volgens Batteux de taal van het hart dat zijn eigen intelligen-
tiee heeft, onafhankelijk van woorden. Een ontroerd hart begrijpt alles 
(Batteuxx 1753:183-184). 

2.1.33 Muzikale nabootsing van spreektaalintonatie 

Geïnspireerdd door het Griekse begrip 'musiké', dat zowel muziek als 
taall  omvat, houdt een aantal zeventiende- en achttiende-eeuwse litera-
toren,, musici en muziekesthetici zich bezig met de muzikale naboot-
singg van spreektaalintonatie. Zij ontwikkelen regels voor de correlatie 
vann verbaal accent en muzikaal ritme en voor de nabootsing van frase-
ringg en interpunctie. 

Dee eerste die, in de laatste decennia van de zestiende eeuw, 
experimenteertt met een stijl die het midden moet houden tussen spre-
kenn en zingen, is de Florentijnse Camerata. Een van de vroegste woord-
voerderss van de Camerata is Vincenzo Galilei , vader van 
dee beroemde astronoom. Hoewel hijzelf madrigalen componeert, zet 
hijj  zich, evenals de reservatacomponisten, af tegen de polyfonie. In 
15811 publiceert hij een dialoog over oude en moderne muziek, Dialogo 
delladella musica antica e della moderna, waarin hij de theorie en de praktijk 
vann het contrapunt in het Italiaanse madrigaal aanvalt. 

Zijnn argumentatie komt erop neer, dat alleen één enkele me-
lodischee regel met zijn eigen toonhoogtes en ritmes een gegeven dicht-
regell  muzikaal kan weergeven. Verschillende stemmen die tegelijker-
tijdd verschillende melodieën en woorden zingen in verschillende 
ritmess en registers kunnen de betekenisinhoud van een tekst nooit 
goedd uitdrukken. Dat resulteert in een chaos van tegenstrijdige in-
drukkenn die alleen het genie van de componist tonen en de bekwaam-
heidd van de zangers. Volgens Galilei moet de componist voor de toon-
zettingg van woorden één enkele melodie gebruiken die de natuurlijke 
stembuigingenn van een goede redenaar kan versterken (Strunk 1950: 
311-315). . 

Vanuitt deze opvatting ontwikkelt de Camerata een nieuwe 
compositietechniek:: de monodie, afgeleid van het Griekse 'monodia' 
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datt solozang betekent. De monodie bestaat uit één, vaak zeer lange, 
melodischee lijn, gesteund door een minimale begeleiding op een 
typischh akkoordinstrument als luit, clavecimbel of orgel. Een solostem 
kann daardoor in vrij ritme declameren en het natuurlijk accent en 
ritmee van de woorden volgen. De melodische lij n zit tussen spreektaal 
enn lied in. Deze monodie impliceert de geboorte van het recitatief, 
waardoorr de opera kan ontstaan. Zowel een dialoog als een uiteenzet-
tingg in een monoloog kan namelijk goed in muziek worden overge-
brachtt met de nodige vrijheid en soepelheid voor dramatische expres-
sie.. De Camerata stelt zich als ideaal de Griekse tragedie in ere te 
herstellen.. Men dacht, dat deze in zijn geheel gezongen werd en dat de 
tekstt goed te verstaan was. De monodie is dus het resultaat van de po-
gingg de solozang uit het Griekse theater te reconstrueren. 

Inn de late zestiende eeuw vertegenwoordigen vooral Jacopo 
Perii  (1561-1633) en Giulio Caccini ) deze Italiaanse monodi-
schee stijl of 'stile rappresentativo'. Beiden, zanger van beroep, voelen 
zichh minder dan Galilei gebonden aan de strengheid van een theorie 
die,, consequent toegepast, niet alleen het contrapunt zou hebben af-
geschaft,, maar ook de kunst van solozang zou hebben beperkt. Zo ont-
staatt er een stijl die als eerste doel heeft een soepele declamatie van de 
woordenn maar die ook versieringen van de melodische lij n toestaat. 
Caccinii  componeert als eerste enkele liederen in de Florentijnse mo-
nodischee stijl. Hij schrijft de liederen rond 1590 en hij publiceert ze in 
16022 onder de titel Le nuove musiche.31 Rebling wijst erop dat Constan-
tijnn Huygens (1596-1687) met zijn Pathodia sacra et profana occupati de 
nieuwee monodische stijl in Nederland heeft geïntroduceerd. Dit werk 
iss weliswaar pas in 1647 gepubliceerd, maar reeds twintig jaar eerder 
ontstaan.. Het omvat muziek op Latijnse psalmen en Italiaanse en 
Fransee teksten. Rebling noemt ook de Haarlemse priester Joan Albert 
Bann ) als inaugurator van de monodie in Nederland.32 

Ongeveerr in dezelfde tijd dat de Florentijnen het recitatief 
ontwikkelen,, zien we in Frankrijk een vergelijkbaar streven van dich-
terss en musici de muziek aan de dichtkunst aan te passen. Dat gebeurt 
doorr Pierre de Ronsard (1524-1585) met de oprichting van de Pléiade. 
Hijj  wil dichtkunst en muziek verenigen tot een eenheidskunst. De 
Pléiadee heeft als hoofddoel de juiste weergave van de versmaat. Net als 

311 Zie over de Florentijnse Camerata o.a. Bukofzer 1947: 24-29; Oxford History of Music 1968 
(dl.. 4): 151-159 en 822-835; Kristeller/Wiener 1968: 337-381 en Grout 19803: 306-307. 
322 Zie Rebling 1950: 132-137 en Spies 1987: 103. Noske publiceerde een artikel over Huy-
gens'' Pathodia (Noske 1982: 51-75). 
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voorr de Camerata geldt ook voor de Pléiade de Griekse dichtkunst als 
model.. Het streven van Ronsard en de zijnen dichtkunst en muziek te 
verenigenn leidt in 1570 tot de oprichting van de 'Académie de Poésie et 
Musique'' door Jean-Antoine de Baïf (1532-1589), een lid van de Pléiade. 

Dee Baïf experimenteert met het Griekse kwantitatieve me-
t rumm in zijn moedertaal. Het Frans kent, anders dan het Griekse duur-
accent,, een nadruksaccent. De Baïf tracht het Griekse duuraccent over 
tee dragen op zijn Franse verzen ('vers mesurés'). Zijn vriend, Jacques 
Mauduitt (1557-1627), componeert hierbij de muziek ('musique me-
surée').. De muzikale maat is gebonden aan de poëtische maat: hele 
notenn voor als lang beschouwde syllaben en halve noten voor als kort 
beschouwdee syllaben. Een andere componist uit deze kring, Claude Ie 
Jeunee , schrijft ook 'musique mesurée' bij strofische 
Fransee verzen in een klassiek metrum. Deze verzen, dikwijl s met re-
frein,frein, worden meestal uitgevoerd door een solostem met luitbegelei-
ding.. Zo ontwikkelt zich de 'vaudeville' ofwel 'air de cour', zoals deze 
verzenn vanaf 0 worden genoemd.33 Spies noemt deze Franse ont-
wikkelingg richtinggevend voor de Nederlandse. Met name in liederen 
vann Hooft ziet zij een duidelijke relatie tot de 'air de cour-traditie' 
(Spiess 1987: 96-99). 

Neubauerr wijst erop, dat de Académie van De Baïf een belang-
rijk ee rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het Franse recitatief: 
vann de 'vers mesurés' tot de monodie en daarmee tot het recitatief be-
tekentt immers maar een kleine stap (Neubauer 1986: 28). Volgens 
Ungerr hebben De Baïf en de zijnen die stap niet gezet, omdat zij als 
hoofddoell  hebben de juiste weergave van de versmaat (Unger 19823: 
130-131). . 

Inn het zeventiende- en achttiende-eeuwse Franse recitatief, 
datt nogal afwijkt van het Italiaanse, blijf t de versmaat bepalend voor 
hett muzikale ritme. Het Franse recitatief heeft een lyrisch karakter, 
waardoorr het zich niet zo duidelijk onderscheidt van de aria. Het Itali-
aansee recitatief is daarentegen dramatisch van aard en contrasteert 
juistt scherp met de aria. De tegenstelling tussen beide recitatieven 
vormtt een belangrijk thema niet alleen in Franse, maar ook in Engel-
se,, Duitse en in de door mij getraceerde drie Nederlandse muziekes-
thetischee verhandelingen. 

Aanleidingg voor deze internationale reflectie zijn geruchtma-
kendee uitspraken van Rousseau in zijn Lettre sur la Musique Frangoise van 

333 Zie over de Pléiade, de 'Académie' en de 'vers mesurés' o.a. Musique et Poésie 1954: 105-
114,, 185-199 en 211-223; Oxford History of Musk 1968 (dl. 4): 29-31, 446-447, 805-806 en Grout 
19803:: 244-245. 
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novemberr 1753. Hierin verklaart hij zich tot tegenstander van het 
Fransee recitatief onder meer vanwege het gebrek aan muzikaliteit van 
dee Franse taal. Omdat deze uitspraken Nederlandse schrijvers inspi-
reerdenn tot beschouwingen over de muzikaliteit van de Nederlandse 
taal,, ga ik nader in op het onderscheid tussen het Franse en Italiaanse 
recitatieff  en op de Lettre van Rousseau. 

Dee zeventiende- en achttiende-eeuwse Italiaanse opera kent twee 
typenn recitatieven: het 'recitativo secco' en het 'recitativo accompag-
nato',, ook wel 'recitativo obbligato' of 'stromentato' genoemd. Het 're-
citativoo secco' dient voor lange monologen en dialogen. De solovoor-
drachtt van de tekst wordt begeleid door slechts enkele 'droge' ('secco') 
akkoordenn te spelen op een clavecimbel, ondersteund door een basin-
strument.. Een orkest begeleidt daarentegen het 'recitativo accompag-
nato'' dat het meest geschikt wordt geacht voor sterk dramatische situ-
aties.. Het orkest begeleidt de zanger niet alleen, maar zet ook de snelle 
veranderingenn van emoties in de dialoog instrumentaal kracht bij. Ka-
rakteristiekee voorbeelden van beide soorten recitatieven zijn onder an-
deree te beluisteren in de Matthaus Passion van J.S. Bach (1685-1750). 

Dee eerste belangrijke Franse operacomponist, Jean-Baptiste 
Lullyy (1632-1687), heeft het karakter van het Franse recitatief bepaald. 
Hett snelle 'recitativo secco' noch het 'recitativo accompagnato' vindt 
hijj  geschikt voor de ritmes en accenten van de Franse taal. Lully lost 
ditt probleem op door in zijn opera's de declamatiestijl die men in het 
Fransee theater gebruikt zo dicht mogelijk te benaderen. Hij laat niets 
overr aan de zangers, maar noteert in zijn recitatief ieder detail. De mu-
ziekk volgt de verandering van dramatische stembuigingen in de tekst. 
Hett recitatief van Lully klinkt melodieuzer dan de Italiaanse recitatie-
venn en de lij n is meer bepaald door de harmonische beweging (Grout 
19803:: 345-348). 

Eenn van de beroemdste recitatieve scènes van Lully is het eer-
stee deel van de monoloog in zijn Armide (1686). Het gaat om de tweede 
akte,, vijfde scène, waarin Armide met een mes tegenover de in de boei-
enn geslagen, slapende Renaud staat. Haar plotselinge verliefdheid op 
hemm weerhoudt haar ervan het mes in zijn borst te steken. Armide 
zingtt in een polymetrisch ritme, dat wil zeggen in een combinatie van 
matenn van vier en van drie teleenheden. Dit wisselend ritme moet de 
wisselendee emoties uitdrukken. In tegenstelling tot de Italiaanse reci-
tatievenn is de vocale lij n niet alleen gevormd door muzikale overwe-
gingenn maar ook door de spreektaalintonatie. 

Inn 1753, dus zevenenzestig jaar na de eerste uitvoering van de 
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Armide,Armide, bekritiseert Rousseau dit beroemde recitatiefin zijn Lettre sur 
lala Musique Francoise: 

jee dis que si on 1'envisage comme du chant, on n'y trouve 
nii  mesure, ni caractère, ni melodie: si 1'on veut que ce soit 
duu récitatif, on n'y trouve ni naturel ni expression; [...] 
(Rousseauu 1776 (dl. 1): 202). 

Rousseauss liefde voor het recitatief - waarin zingen en spreken ver-
enigdd zijn - vloeit voort uit zijn opvatting dat muziek en taal oor-
spronkelijk,, zoals bij de Grieken, een eenheid hebben gevormd. 'Les 
Grecss pouvoient chanter en parlant', schrijft hij in zijn Dictionnaire de 
MusiqueMusique van 1767 (Rousseau 1781 (dl. 2): 146). 

Overigenss blijk t uit zijn Lettre dat Rousseau niet alleen kritiek 
heeftt op het beroemde recitatief in de Armide, maar op alle Franse re-
citatievenn en zelfs op alle Franse muziek. Hij schrijft: 

qu'ill  n'y a ni mesure, ni melodie dans la musique Francoi-
se,, parce que la langue n'en est pas susceptible; que Ie 
chantt Francois n'est qu'un aboiement continuel, insup-
portablee a toute oreille non prévenue; que l'harmonie en 
estt brute, sans expression, & sentant uniquement son 
remplissagee d'écolier; que les airs Francois ne sont point 
dess airs; que Ie récitatif Francois n'est point du récitatif. 
D'oüü je conclus que les Francois n'ont point de musique & 
n'entt peuvent avoir; ou que si jamais ils en ont une, ce 
seraa tant pis pour eux (Rousseau 1776 (dl. 1): 203). 

Kortom,, Rousseau vindt de Franse taal, in tegenstelling tot de Italiaan-
se,, geen muzikale taal. Het experiment met het Griekse kwantitatieve 
metrumm in het Frans is mislukt. Evenals de meeste achttiende-eeuwse 
musicii  en muziekesthetici ziet ook Rousseau wel in, dat een muzikale 
imitatiee van spreektaalintonatie tot de onmogelijkheden behoort. De 
melodiee in de muziek wordt uiteraard door de toonhoogte bepaald, 
maarr komt slechts vaag met de intonatie bij taalgebruik overeen. Im-
mers,, in feite bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de intonatie-
lij nn van een gesproken zin met zijn golvende, snel wisselende toon-
hoogtess en een muziekmelodie met vaste toonhoogtes en vaste 
intervallen.. Poëzie kan niet wedijveren met muziek in gevarieerdheid, 
helderheidd en patronen van zuivere klanken (zie ook Wellek & Warren 
19743:: 225-226). 
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2.1.44 Muzikale retorica 

Dee muzikale nabootsing van spreektaalintonatie wijst, evenals het ge-
bruikk van toonschildering, op een retorische benadering van de mu-
ziek.. Men behandelt muziek als een taal. Caccini schrijft in zijn voor-
redee bij Le nuove musiche (1602), dat muziek voor hem is wat ze voor 
Platoo was: allereerst taal, dan ritme en dan pas toon (Strunk: 1950: 
378).. In de zeventiende en achttiende eeuw blijkt de toepassing van de 
retoricaa op de muziek wijd verbreid. 

All  in de Oudheid legt Quintilianus ) een verband tus-
senn muziek en retorica. De herontdekking in 1416 van zijn 'school 
voorr retorica', de twaalf boeken Institutiones oratoriae, leidt tot een her-
nieuwdee belangstelling voor retorica en voor de relatie tussen muziek 
enn retorica. Vanaf 1500 refereren muziektheoretici in toenemende 
matee aan begrippen uit de retorica. Tussen 1600 en 1800 zien musico-
logenn en musici muziek in de eerste plaats als een retorische kunst-
vorm,, namelijk als een taal die kan overtuigen en die mensen in een 
bepaaldee gemoedstoestand kan brengen. Daardoor krijgen de regels 
vann de retorica een grote betekenis voor de muziek. 

Inn 1599 publiceert Joachim Burmeister (1566-1629), cantor en 
leraarr aan de Latijnse school in Rostock, het eerste betrekkelijk volle-
digee systeem van een muzikale retorica: Hypomnematum musicae poeti-
cae.cae. Bijna twee eeuwen later, in 1788, geeft de bekende Bachbiograaf 
J.N.. Forkel een muzikale retorica in de inleiding bij het eerste deel van 
zijnn Allgemeine Geschichte der Musïk. Uit een vergelijking van beide wer-
kenn trekt Unger de conclusie dat Forkels retorica tweehonderd jaar tra-
ditiee weerspiegelt: Forkel geeft precies dezelfde standpunten over mu-
ziekk als Burmeister (Unger 19823: 34-35). Burmeister, Forkel en andere 
zeventiende-- en achttiende-eeuwse Duitse theoretici leggen in hun 
werkenn vast wat in de praktijk allang gebeurt. 

Componistenn behandelen een muziekstuk als een redevoe-
ring,, een klankrede. Daarom passen zij de vijf traditionele werkfasen 
vann een redevoering - inventio, dispositio, decoratio of elocutio, me 
moriaa en actio of pronuntiatio - toe op hun compositie. De componis-
tenn van vocale muziek vinden hun stof (inventio) in de tekst. Zij stellen 
zichh immers als doel de inhoud van de tekst muzikaal uit te beelden. 
Dee woordverklarende figuren van de toonschildering (hypotyposis) 
horenn bij de inventio. Als belangrijkste noem ik de anabasis of de stij-
gendee figuur, de catabasis of dalende figuur en de kyklosis ofwel de fi-
guurr waarbij je ter plaatse blijft . Zeventiende en achttiende-eeuwse 
componistenn drukken de betekenis van een tekst vaak uit door alleen 
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maarr stijgende en dalende melodische lijnen. 
Niett alleen alles wat een stijging of hoogte impliceert, druk-

kenn zij uit door de anabasis, maar ook alles wat duidt op verheven-
heid.. Als bijvoorbeeld een mens spreekt tot God of een onderdaan 
spreektt tot een vorst, gebruiken zij de anabasisfïguur. Voor de omge-
keerdee situatie - God spreekt tot de mens of een vorst tot zijn onder-
daann - dient de catabasisfiguur. Alles wat te maken heeft met rond-
draaien,, met ter plaatse blijven, zoals dwalen, zwijgen en stilstaan, 
drukkenn zij uit door de kyklosis. Zij gebruiken dan trillers of snelle no-
tenwaardenn die een cirkel uitbeelden of zij houden een noot aan. Ook 
getalsbegrippenn drukken zij heel nauwkeurig uit. Zo vormt de over-
gangg van driestemmigheid naar unisono de muzikale uitbeelding van 
dee H. Drieëenheid. 

Volgenss Mattheson kunnen de loei topici ofwel de bronnen 
voorr inventio in de retorica ook hulp bieden aan de componist. 
Matthesonn verdedigt in Der voUkommene Capellmeister de componist die 
zichh daarvan bedient: wie geen loei topici nodig heeft, mag anderen 
niett verbieden ze te gebruiken (Mattheson 19692: 123). Vervolgens 
geeftt hij een lijst van loei topici die hij toepast op de muziek. 

Ikk licht Matthesons werkwijze toe met als voorbeeld de 'locus 
causaee materialis'. In de retorica betekent dit: waaruit de zaak bestaat 
off  waarop deze gebaseerd is. Mattheson verdeelt deze locus in drieën: 
'woraus,, worin, und womit, (Ex qua, in qua & circa quam)' (idem: 128-
129).. De klankopbouw vormt voor Mattheson de 'causa materialis ex 
qua'.. Als voorbeeld geeft hij onder andere het gebruik van dissonanten 
bijj  de uitbeelding van iets gruwelijks. Bij de 'causa materialis in qua' 
denktt hij aan de tekst die, of het affect dat, de componist uitbeeldt. De 
'causaa materialis circa quam' bestaat voor hem onder andere uit de 
stemmenn van de zangers en uit de instrumenten. 

Ookk voor een handreiking bij de dispositie de tweede retori-
schee fase, kan de componist terecht in Matthesons Capellmeister die een 
volledigee toepassing geeft van de indeling van een redevoering op de 
muziekk (idem: 235-242). Mattheson vindt duidelijkheid van belang in 
eenn kunstwerk. Een heldere geleding bevordert die duidelijkheid. 
Daaromm adviseert hij de structuur van een goede redevoering toe te 
passenn op een compositie. Dat houdt in, dat een compositie uit zes 
delenn moet bestaan: exordium, narratio, propositio, confutatio, con-
firmatioo en peroratio. 

Matthesonn noemt het exordium de 'Eingang und Anfang 
einerr Melodie'. Hierin bereidt de componist de luisteraars voor door 
hett doel en de opzet van het muziekstuk te tonen. In de narratio geeft 
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dee componist de aard van de voordracht. De narratio volgt onmiddel-
lij kk op het exordium en begint bij de entree van de belangrijkste zang-
off  concertstem. Unger interpreteert 'concertstem' als instrument. Dat 
impliceert,, dat deze retorische indeling niet alleen geldt voor vocale 
maarr ook voor instrumentale muziek. De propositio is de eigenlijke 
voordrachtt van de klankrede: 

Solcherr Vörtrag hat seine Stelle gleich nach dem ersten 
Absatzz in der Melodie, wenn nehmlich der Basz gleichsam 
dass Wort fiihret, und die Sache selbst so kurz als einfach 
vorleget.. Darauf hebt denn die Sing-Stimme ihre proposi-
tionemm variatam an, vereiniget sich mit dem Fundament, 
undd erfüillet den zusammengesetzten Vörtrag (idem: 236). 

Inn de confutatio, 'eine Auflösung der Einwürffe', worden alle disso-
nantenn opgelost, zoals in een redevoering alle tegenwerpingen wor-
denn weerlegd. Volgens Mattheson 'triff t man dieses Stuck der Einrich-
tungg in den Melodien nicht so viel, als die andern an; da es doch 
wahrlichh eines der schönsten ist' (idem: 236). Na de confutatio volgt de 
conflrmatio,, de bekrachtiging van de voordracht. Mattheson adviseert 
dezee in de melodie aan te brengen als duidelijke herhalingen, 

worunterr aber die gewöhnlichen Reprisen nicht zu verste-
nenn sind. Die mehrmahlige mit allerhand artigen Veran-
derungenn gezierte Einführung gewisser angenehmer 
Stimm-Fallee ist es, was wir hier meinen [...] (ibidem). 

Dee peroratio ofwel het naspel definieert Mattheson als 'Ausgang oder 
Beschluszz unsrer Klang-Rede'. Het slot van de klankrede moet volgens 
hemm niet alleen te herkennen zijn aan de loop van de melodie. Hij 
vindtt dat de peroratio 'eine besonders nachdrückliche Bewegung ver-
ursachenn musz'. Die kan de componist bijvoorbeeld bereiken door een 
versterktee instrumentale begeleiding van de zangstem. Hij wijst erop 
datt aria's meestal eindigen met dezelfde loopjes en klanken als waar-
meee ze beginnen (ibidem). 

Inn de derde fase van het retorisch proces, de decoratio of elo-
cutio,, gaat het om het gebruik van muzikale figuren. Terwijl de inven-
tioo het thema levert en de dispositio de structuur, komt het in de de-
coratiofasee aan op de uitwerking van het thema en de gedetailleerde 
invullingg van de structuur. Daarbij spelen de muzikale stijlfiguren een 
centralee rol. Evenals een redenaar moet een componist zijn toehoor-
derss kunnen boeien en overtuigen. Dit doel bereikt hij met behulp van 
muzikalee stijlfiguren. 

Zoalss de taal talloze stijlfiguren kent, zo zijn in zeventiende-
enn achttiende-eeuwse muziektheoretische geschriften talloze muzika-
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Iee stijlfiguren overgeleverd. Met Neubauer meen ik, dat het grote aan-
tall  muzikaal-retorische figuren, hun uiteenlopende en vaak inconsis-
tentee toepassing op de muziek en het verschillend classificeren door 
theoreticii  een overzicht onmogelijk maakt (Neubauer 1986: 34). 

Dee grootste categorie, de hypotyposis, waaronder anabasis, 
catabasiss en kyklosis, doet ook dienst als bron van inventio. Inventio 
enn decoratio liggen zo dicht bij elkaar, dat de onderscheiding in vijf 
werkfasen,, in compositiehandleidingen overgenomen uit de retorica, 
voorr de compositiepraktijk enigszins kunstmatig aandoet. 

Eenn andere categorie bevat muzikale figuren voor de naboot-
singg van spreektaalintonatie. Zo luidt de algemene richtlijn voor een 
interrogatioo of vraag deze uit te drukken door een stijgende secunde 
off  sext, gevolgd door een rust. Mattheson maakt echter onderscheid 
tussenn eigenlijke en verbloemde vragen. Hij noemt 'twijfel' het ken-
merkk van de eigenlijke vraag. Verbloemde vragen kunnen volgens hem 
ookk 'ohne Erhebung der Stimme' worden uitgedrukt (Mattheson 
19692:192-193).. Voor de exclamatio of uitroep kan zijns inziens even-
minn worden volstaan met een algemene richtlijn. In ieder geval moet 
onderscheidd worden gemaakt tussen vrolijke en smartelijke uitroepen 
(idem:: 193-194). In Duitse barokmuziek wordt een vrolijke uitroep 
vaakk uitgedrukt door een consonante sprong, bijvoorbeeld een reine 
kwart,, terwijl voor een smartelijke uitroep meestal een dissonante 
sprongg wordt gebruikt, zoals een kleine septime of kleine sext. Zo 
kiestt Bach voor een sprong van een kleine sext in de Matthaus Passion in 
dee aria 'Erbarme dich' bij de thema-inzet van viool en alt. 

Alss laatste voorbeeld van de muzikale figuren voor de naboot-
singg van spreektaalintonatie noem ik de parenthesis ofwel het iets ter-
zijdee zeggen. Mattheson eist dat dergelijke plaatsen, die in een rede-
voeringg met een zachte, lage stem worden gezegd, ook door compo-
nistenn in acht worden genomen: 

Solltee solches gesungen werden, so müste wol der Gesang 
soo weit herunter treten, als etwa aus der Mitte des Soprans 
inn die Mitte des Alts, wenigstens eine Quart oder Quint, 
alss wenns eine andre Stimme ware (idem: 194). 

Alss belangrijke categorie muzikale stijlfiguren noem ik ten slotte de 
groepp figuren die affecten uitdrukt. Natuurlijk drukken de figuren 
voorr de nabootsing van spreektaalintonatie ook emoties uit en kan ik 
vann alle muzikaal-retorische figuren zeggen dat ze de inwerking van 
dee muziek op de luisteraar versterken. Maar de de categorie affectgeladen 
figurenfiguren vormt de eigenlijke 'taal der affecten'. Deze figuren drukken 
sterkee gemoedsbewegingen uit en dienen voor de uitbeelding van 
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hartstochten.. Zij prikkelen verstand, verbeeldingskracht en gevoelens. 
Voorr teksten van een droevige strekking maken componisten bijvoor-
beeldd vaak gebruik van de passus en saltus duriusculus. Bij de passus 
duriusculus,, ofwel 'harde stap', gaat het om de overmatige secunde en 
omm de chromatische kleine secunde. Bij de saltus duriusculus of 
'hardee sprong' gaat het om grote dissonante intervallen, zoals de over-
matigee kwart, de verminderde kwint en de verminderde en overmati-
gee septime.34 

Matthesonn benadrukt dat het bij het gebruik van muzikale 
figuren n 

mehrr auf die Geschicklichkeit und das gesunde Urtheil 
einess Sangers oder Spieiers, als auf die eigentliche Vör-
schrifftt des melodischen Setzers ankömmt (idem: 242). 

Hijj  wijst op het gevaar van misbruik: 
Diee erzwungene und allzu offt wiederholte Abweichun-
genn mit den übelstimmenden Intervallen, samt der un-
gebührlichenn Freiheit, [...], bringen endlich eine aufrichti-
gee Hottentotten-Music zu Marckte (idem: 243). 

Dee vierde fase van het retorisch proces, de memoria, vormt de voorbe-
reidingg voor de uitvoering. Redevoering of klankrede zijn voltooid. In 
dede klassieke retorica dient de redenaar zijn rede dan uit het hoofd te 
leren.. Of musici hun compositie vóór de uitvoering ook uit het hoofd 
leerden,, is niet bekend. Erg waarschijnlijk lijk t dat niet, gezien de 
drukkee muziekpraktijk in de zeventiende en achttiende eeuw met 
voortdurendd nieuw repertoire. 

Overr de laatste fase, de actio of pronuntiatio, verschijnen 
rondd het midden van de achttiende eeuw verschillende handleidin-
gen.. Ik noem als bekendste: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu 
spielenspielen (1752) van JJ. Quantz, Versuch über die wdhre Art das Clavier zu spie-
lenlen (1753) van C.Ph.E. Bach en Versuch einer gründlichen Violinschule (1756) 
vann Leopold Mozart. De handleidingen van Quantz en Mozart zijn ook 
inn het Nederlands vertaald.35 

Watt de componist heeft willen uitdrukken, moet uit de voor-
drachtt blijken. Tot het moment van uitvoeren blijf t de muziek dood. 
Eenn goede voordracht wekt de muziek tot leven, dus de uitvoerend 
kunstenaarr heeft een grote verantwoordelijkheid. De schrijvers van ge-

344 Zie voor een uitvoerige uiteenzetting over de muzikaal-retorische figuren Unger 19823: 
62-988 en Van Dijk 1981: 83-137. 
355 Lustig heeft de handleiding van Quantz in het Nederlands vertaald (Quantz 1754). Zie 
Scheurleerr 1883:113-121 en idem 1909: 345-359 over de Nederlandse vertaling van Mozart 
(1766). . 
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noemdee werken over de muzikale voordracht baseren zich weliswaar 
opp de retorica, maar richten zich vooral op de muzikale praktijk. Hun 
handleidingenn stimuleren de uitvoerend kunstenaar zeker niet in de 
eerstee plaats de muzikale retorica te bestuderen. Als belangrijkste 
richtlij nn geldt namelijk, dat de musicus vanuit zijn hart, dus met ge-
voel,, moet spelen: 'Aus der Seele musz man spielen, und nicht wie ein 
abgerichteterr Vogel' (Bach 1957:119). Aan het einde van de achttiende 
eeuww neemt de belangstelling voor de muzikale retorica dan ook ge-
leidelijkk af (zie 2.1.6). 

2.1.55 Muzikale nabootsing van affecten 

Hoewell  in de zeventiende en meer nog in de achttiende eeuw opvat-
tingenn over affecten en muzikale retorica op elkaar inwerken, moeten 
-- zo schrijft Neubauer - theorieën over affecten en over muzikale reto-
ricaa duidelijk van elkaar worden onderscheiden (Neubauer 1986: 42-
43).. In de muzikale retorica vormt de relatie tussen muziek en taal na-
melijkk een 'conditio sine qua non', terwijl deze relatie in theorieën 
overr affecten slechts een marginale rol speelt. 

Dee muzikale nabootsing en uitdrukking van affecten gaat 
eerderr terug op Aristoteles dan op Plato. Laatstgenoemde wil muziek 
ondergeschiktt maken aan taal, terwijl eerstgenoemde zich veel meer 
richtt op de affecten dan op de woorden. Voor Aristoteles staat niet de 
muzikalee nabootsing maar de muzikale opwekking van emoties cen-
traal.. In tegenstelling tot Plato moedigt hij het gebruik van instru-
mentalee muziek aan. 

Theorieënn over affecten blijven, zowel in de zeventiende als in 
dee achttiende eeuw, vaag, zodat ze nooit een doctrine zijn geworden. 
Dee muzikale retorica biedt daarentegen een heel arsenaal van nauw-
keurigee richtlijnen. De verschuiving van esthetische normen aan het 
eindee van de achttiende eeuw betekent echter de doodsteek voor die 
nauwkeurigee retorische richtlijnen en daarmee voor de toonschilde-
ringg en voor de muzikale nabootsing van spreektaalintonatie. De mu-
zikalee nabootsing en opwekking van affecten kan evenwel aan de 
nieuwee normen worden aangepast.36 

366 Zie over muziek en affecten in de zeventiende en achttiende eeuw Van Dijk 1981: 38-50, 
Ungerr 19823: 99-112 en Neubauer 1986: 42-59. 
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MuzikaleMuzikale affecten in de zeventiende eeuw 

Hett begrip 'affect' betekent gemoedstoestand. Volgens zeventiende-
eeuwsee theorieën over affecten zweven in de kosmos levensgeesten om 
onss heen: de 'spiritus animales'. Deze werken in op de sappen van de 
ingewanden,, die daardoor toenemen en naar de hersenen stijgen. Dat 
veroorzaaktt een bepaalde gemoedstoestand. Als bijvoorbeeld de 
levensgeestt van de verontwaardiging op ons inwerkt, produceert ons 
lichaamm gal, waardoor we woede in ons voelen opstijgen. De mate 
waarinn deze levensgeesten inwerken op de mens hangt af van zijn tem-
perament.. Dat temperament is het resultaat van de wijze waarop de 
lichaamsvochten,, de humores, gemengd zijn. Dat kan per mens ver-
schillen.. Bovendien kan het temperament per dag, per seizoen en per 
leeftijdd wisselen. 

Dee humorale leer gaat terug tot Empedocles (490-430 v. Chris-
tus).. Volgens hem bestaat zowel de wereld als de mens uit vier elemen-
ten:: aarde, lucht, vuur en water. Hippocrates en Galenus benoemen de 
correlatiee tussen deze vier elementen en de lichaamsvochten: de 
koudee droge aarde correspondeert met de zwarte gal, de warme voch-
tigee lucht met het bloed, het warme droge vuur correspondeert met 
dede gele gal en het koude vochtige water met het slijm. In ieder mens 
domineertt een van deze lichaamsvochten. Zo ontstaan vier verschil-
lendee temperamenten: het sanguinisch type dat snel en oppervlakkig 
reageertt op de levensgeesten, het melancholisch type dat langzaam en 
intenss reageert, het cholerisch type dat tot heftige en korte reacties 
komtt op de prikkels van de levensgeesten en het flegmatisch type dat 
daaropp traag en oppervlakkig reageert. 

Levensgeestenn kunnen onder andere door muziek in bewe 
gingg worden gezet. Tonen en samenklanken veroorzaken namelijk tril -
lingenn die de gemoedstoestand beïnvloeden. Hoe sterker een samen-
klankk dissoneert, hoe gecompliceerder de trillingsverhouding, hoe 
hevigerr de beweging van de levensgeesten en hoe heviger de gemoeds-
beweging.. Behalve met samenklanken kan de componist affecten op-
roepenn met intervallen, met toonsoort, met tempo en ritme. Ook met 
dede aanwijzingen voor de voordracht doelt de componist op de uit-
drukkingg van een affect. 

Inn zeventiende-eeuwse muziek gaat het om conventionele af-
fecten.. Barokcomponisten drukken met behulp van muzikale figuren 
(dee decoratio in de muzikale retorica) deze affecten uit. Van muzikale 
zelfexpressiee is dus geen sprake. De affecten worden in categorieën in-
gedeeld.. Deze indeling van reeksen opgesomde affecten of hartstoch-
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tenn doet denken aan de woordtabellen van zeventiende-eeuwse Duitse 
theoreticii  die dienst doen bij toonschildering en inventio. De rubriek 
'verbaa affectuum', die in al deze tabellen voorkomt, is in feite een op-
sommingg van hartstochten. 

Evenalss de rubricering van woorden in de tabellen verschilt 
ookk de indeling van de hartstochten per theoreticus. Athanasius Kir-
cherr (1601-1680) onderscheidt bijvoorbeeld in zijn Musurgia Universalis 
(1650)) 'tres affectus generales [...], primus est laetitia [...]. Secundus re-
missioniss affectus [...]. Tertius est misericordiae affectus, [...]' (Kircher 
16500 (dl. 2): 142). Volgens Kircher ontspruiten uit deze drie algemene 
gemoedsaandoeningenn alle overige aandoeningen als uit een wortel. 

Uitt 'laetitia' of vreugde komen gevoelens van liefde voort en 
opwellingenn van grootmoedigheid en verlangen, affecten die hun oor-
sprongg vinden in het bloed. Maar als de vreugde ongebreideld en on-
beheerstt is, brengt zij juist cholerische aandoeningen teweeg: woede, 
haat,, verontwaardiging, wraak en razernij. Deze vinden in de gal hun 
oorsprong.. De tweede algemene gemoedsaandoening noemt Kircher 
diee van ontspanning. Deze gemoedsaandoening schept behagen in 
eenn langzame zielsbeweging. Zij brengt gevoelens van vroomheid 
voort,, van liefde tot God, van standvastigheid, nederigheid, gestreng-
heid,, kuisheid, godvrezendheid en verachting van aardse zaken. Deze 
tweedee algemene gemoedsaandoening brengt de ziel tot liefde voor 
hett hemelse. Barmhartigheid noemt Kircher als derde algemene ge-
moedsaandoening.. Hieronder vallen alle affecten die voortkomen uit 
hett slijm en de zwarte gal, zoals emoties van droefheid, rouw, medelij-
denn en neerslachtigheid. 

Anderss dan Kircher, en eenjaar eerder, komt René Descartes 
(1596-1650)(1596-1650) in Les Passions de l'Ame (1649) tot een indeling in zes oer-
hartstochtenn met vijfendertig combinaties: 

Maiss Ie nombre de celles qui sont simples & primitives 
n'estt pas fort grand. Car en faisant une revenue sur toutes 
celless que j'ay denombrées, on peut aysement remarquer 
qu'ill  n'y en a que six qui soient telles, a scavoir lAdmira-
tion,, 1'Amour, la Haine, Ie Desir, la Ioye, & la Tristesse: Et 
quee toutes les autres sont composées de quelques unes de 
cess six, ou bien en sont des especes (Descartes 1649: 94). 

Neubauerr noemt Descartes een sleutelfiguur in de geschiedenis van de 
affecttheorie,, omdat hij in Les Passions de l'Ame de hartstochten verde-
digt.. Toen Descartes dit werk publiceerde, vond men hartstochten na-
melijkk gevaarlijk vanwege de inferieure gevoelens die ze kunnen los-
makenn in de mens. Tot diep in de achttiende eeuw blijf t het een vraag 
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welkk standpunt men moet innemen ten opzichte van hartstochten. 
Velee zeventiende- en achttiende-eeuwers leek het daarom beter de 
hartstochtenn te onderdrukken. Ook Lustig snijdt in 'de Muzikaale 
Digtkunde'' deze kwestie aan. Zoals ik zal laten zien (4.5.2), rechtvaar-
digtt ook hij de hartstochten (Lustig 1756: 443-444). Waarschijnlijk 
heeftt hij Descartes' verhandeling over de hartstochten gekend. Sinds 
16599 bestaat daarvan immers al een Nederlandse vertaling van J.H. 
Glazemaker. . 

Descartess ziet hartstochten als gewaarwordingen of vormen 
vann kennis in ons. Hartstochten kunnen de ziel stimuleren die acties 
tee ontwikkelen die het lichaam op peil houden en vervolmaken. Harts-
tochtenn kunnen het lichaam dus helpen zichzelf onder controle te 
houden.. Daarom mogen wij hartstochten niet associëren met zondige 
sensualiteitt en niet onderdrukken. Wij moeten ze daarentegen juist 
beschaven.. In zijn Nederlandse vertaling schrijft Glazemaker: 

Maarr nu wy hen alle kennen, hebben wy veel minder oor-
zaakk van hen te vrezen, dan wy te voren hadden. Want wy 
zienn dat zy alle van hun natuur goet zyn, en dat wy niets 
hebbenn te schuwen, dan hun quaat gebruik, of overmaat; 
tegenn 't welk de hulpmiddelen, die ik verklaart heb, ge-
noechh zouden konnen wezen, zo yder zijn naerstigheit 
deêê in hen wel te gebruiken (Descartes 1659: 97-98). 

Descartess heeft met Les Passions de VAme een standaardwerk over de 
hartstochtenn gepubliceerd voor zeventiende- en achttiende-eeuwse 
muziektheoretici,, die de uitdrukking van hartstochten centraal stel-
lenn in de muziek (Neubauer 1986: 49-50). 

MuzikaleMuzikale affecten in de achttiende eeuw 

Dee aanval van Mattheson op de zeventiende-eeuwse mathematische 
traditiee in zijn 'Orchestretrilogie' luidt in het tweede decennium van 
dee achttiende eeuw een nieuwe fase in van de affectenleer. Voor 
Mattheson,, die geldt als een belangrijke achttiende-eeuwse vertegen-
woordigerr van deze leer, ligt de affectieve betekenis van de muziek 
namelijkk niet - zoals voor de meeste, mathematisch-georiënteerde 
zeventiende-eeuwsee theoretici - in de harmonie maar in de melodie. 
Datt hangt samen met zijn mimetische en retorische benadering van 
muziek,, die uitgaat van de nabootsing der natuur en de relatie tussen 
muziekk en taal. 

Matthesonn benadrukt het belang van een nauwkeurige na-
bootsingg van de affecten. Hij geeft hiervoor echter slechts vage richtlij -
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nen.. Als verontschuldiging voor zijn schaarse voorlichting voert hij 
aan,, dat geen boek de onpeilbare zee van affecten kan doorgronden, 

soo dasz, wie viel Mühe man sich auch nehmen mögte, 
etwass vollstandiges hierüber auszufertigen, doch nur das 
wenigstee zu Buche gebracht, unendlich viel aber ungesagt 
bleiben,, und der eignen natürlichen Empfïndung eines 
iedenn anheimgestellet werden dürffte (Mattheson 19692: 
19). . 

Dezee vaagheid kenmerkt alle achttiende-eeuwse affecttheorieën. Hoe-
well  ze allemaal als uitgangspunt hebben, dat muziek als belangrijkste 
taakk heeft affecten na te bootsen en op te wekken, zullen ze de compo-
nistt weinig houvast hebben geboden bij de uitvoering van deze taak. 
Uiteindelijkk laten de theoretici de componist immers, zoals blijkt uit 
bovenstaandd citaat van Mattheson, op eigen kompas varen. 

Elkee theoreticus geeft wel richtlijnen voor de uitdrukking 
vann affecten, maar blijf t daarin zo algemeen, dat deze polyinterpreta-
bell  zijn. Bovendien is er geen eensgezindheid in de toekenning van 
emotionelee waarden aan muzikale middelen als toonsoort, interval-
len,, metrum en ritme, waarmee affecten kunnen worden uitgedrukt. 
Hett associëren van toonsoorten met affecten gebeurt bijvoorbeeld zeer 
onsystematisch.. In feite worden alle toonsoorten geschikt bevonden 
omm vele en zelfs tegengestelde affecten uit te drukken. Datzelfde geldt 
voorr het toekennen van affecten aan intervallen. Eensgezind is men 
echterr wel over het affect van de kleine en grote terts: algemeen wordt 
dee kleine terts droevig en week geacht en de grote vrolijk en stoer. Ook 
hett ritme verbindt men met tegengestelde affecten. Zo adviseren theo-
reticii  een snel ritme voor zowel de muzikale uitdrukking van woede 
enn opwinding als voor die van geluk en vrolijkheid en een langzaam 
ritmee associëren zij niet alleen met droefheid maar bijvoorbeeld ook 
mett verlangen en liefde. Een tekst moet de betekenis specificeren. 
Kortom,, tot een eenduidige achttiende-eeuwse affectentheorie is het 
niett gekomen, ondanks pogingen daartoe. 

Eenn representatief beeld van deze pogingen tot theorievor-
mingg ontstaat, als ik opvattingen van Mattheson, Krause (1719-1770) 
enn Sulzer over de muzikale uitdrukking van affecten vergelijk. Ik be 
strijkk daarmee namelijk ongeveer de hele achttiende eeuw, want Mat-
thesonn schrijft over muziek en affecten in de eerste helft, Krause rond 
hett midden en Sulzer in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Bo-
vendienn behoren deze drie schrijvers tot de theoretici over affecten die 
inn de achttiende eeuw de toon aangeven. Verder verdiept deze vergelij-
kingg het inzicht in de opvattingen van Lustig, Van Alphen en Robbers, 
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omdatt hun affectenleer sterke sporen blijk t te dragen van Mattheson 
en/off  Krause en Sulzer (zie 4.5). 

Evenalss de Hamburgse musicus en muziektheoreticus Mattheson en 
dee Berlijnse advocaat en musicus Krause noemt de uit Zwitserland af-
komstigee filosoof, pedagoog en kunstkenner Sulzer muziek de kunst 
bijj  uitstek voor het nabootsen en opwekken van hartstochten. Hij mo-
tiveertt dit standpunt uitvoerig en op dezelfde wijze als Mattheson en 
Krausee enige decennia eerder deden37: 

Diee Natur hat eine ganz unmittelbare Verbindung zwi-
schenn dem Gehör und dem Herzen gestiftet; jede Leiden-
schaftt kündiget sich durch eigene Tone an, und eben 
diesee Töne erweken in dem Herzen dessen, der sie ver-
nihmt,, die leidenschaftliche Empfindung, aus welcher sie 
entstandenn sind. [...] Das Gehör ist also weit der tauglich-
stee Sinn, Leidenschaft zu erweken. [...] Diese Unterschied 
kommtt ohne Zweifel daher, dasz die Materie, wodurch die 
Nervenn des Gehörs ihr Spiel bekommen, nimlich die Luft, 
garr sehr viel gröber und körperlicher ist, als das atheri-
schee Element des Lichts, das auf das Auge würkt. Daher 
könnenn die Nerven des Gehörs, wegen der Gewalt der Stös-
ze,, die sie bekommen, ihre Würkung auf das ganze Sys-
temm aller Nerven verbreiten, welches bey dem Gesichte 
nichtt angeht. Und so laszt sich begreifen, wie man durch 
Tönee gewaltige Kraft auf den ganzen Körper, und folglich 
auchh auf die Seele ausüben könne (Sulzer 1774: 781). 

Omdatt zij alledrie geloven in de grote invloed van de muziek op het 
gevoelslevenn van de mens, propageren zij de educatieve functie van de 
muziek.. Bij Mattheson lees ik bijvoorbeeld dat muziek zich bij uitstek 
leentt voor de regulering van de hartstochten: 'Denn dasz ist die rechte 
Eigenschaftt der Music, dasz sie eine Zucht-Lehre vor andern sey' (Mat-
thesonn 19692: 15). Vervolgens lees ik bij Krause, dat muziek de deugd-
zaamheidd bevordert: 

Diee sanften Empfmdungen reizender Töne, machen die 
Sittenn feiner, den Verstand biegsamer und das Herz emp-
findlicher.. Ihre Eindrücke befördern die Fertigkeit, Liebe, 
Gütee und Mittleiden zu empfïnden, und geben unsern 
Leidenschaftenn die nüzlichste Maszigung, als worinn das 
wahree Wesen der Tugend bestehet (Krause 1753: 39). 

377 Zie Mattheson 19692:11-13 en Krause 1753: 79. 
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Bijj  Sulzer ten slotte v ind ik het advies de muz iek als middel te gebrui-
kenn voor de vo rming van het gevoelsleven van de mens (Sulzer 1774: 
785). . 

Mett deze gemeenschappelijke uitgangspunten houden de 
overeenkomstenn tussen de affectenleer van Mattheson, en die van 
Krausee en Sulzer echter op. Hun richtlijnen voor de uitdrukking van 
dee diverse hartstochten geven, met alle vaagheid van dien, alleen 
maarr verschillen te zien, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt . Mat-
thesonn stelt voor de vreugde uit te drukken 'durch weite und erwei-
tert ee Intervalle', omdat wij vreugde ervaren als een 'Ausbreitun g uns-
rerr Lebens-Geister' (Mattheson 19692: 16). Heel anders, hoe vaag ook, 
luidtt de richtlij n van Krause. Hij meent dat de vreugde zich het best 
laatt uitdrukken 'durch muntere, klare, freye Töne, und mit einer 
flieszendenn und etwas geschwinden Composition' (Krause 1753: 92). 
Hett verdriet ervaren wij , aldus Mattheson, in tegenstelling tot de 
vreugdee als 

einee Zusammenziehung solcher subtilen Theile unsers 
Leibess [...], dasz sich zu dieser Leidenschafft die engen und 
engestenn Klang-Stuffen am füglichsten schicken (Matthe-
sonn 19692:16). 

Krausess richtlij n hoeft weliswaar niet in tegenspraak met die van Mat-
thesonn te zijn, maar beoogt toch een heel ander effect: 

Derr Ton eines Traurigen ist schwach und bebend, und der 
Ausdruckk kurz und langsam. Kommt noch ein Unwille 
darzu,, so wechselt die Langsamkeit mit der Geschwindig-
keitt ab (Krause 1753: 95). 

Alss enige van de drie maakt Krause onderscheid tussen muzikale en 
niet-muzikalee hartstochten: 

Alless was Furcht und Grauen erwecket, die gar zu hefti-
genn Leidenschaften des Zorns und der Rache, Zankereyen, 
mörderischee Handlungen, Rasereyen, und alles gewaltsa-
mee Wesen ist auch gar nicht musikalisch (Krause 1753:74). 

Hijj  adviseert deze niet-muzikale hartstochten zo min mogelijk tot on-
derwerpp van de muzikale dichtkunde te maken. Mattheson ziet daar-
entegenn juist allerlei muzikale mogelijkheden voor de uitdrukking 
vann dergelijke hartstochten: 

Wass den Zorn, den Eifer, die Rache, die Wut, den Grimm, 
undd alle denselben anverwandte gewaltige Bewegungen 
dess Gemüths betrifft, so sind sie wircklich viel geschick-
terr allerley Erfindungen in der Ton-Kunst an die Hand zu 
geben,, als die sanfftmüthigen und angenehmen Leiden-
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schafften,, welche weit feiner behandelt seyn wollen (Mat-
thesonn 19692:18). 

Hijj  waarschuwt evenwel dat het niet genoeg is, 
wennn man bey jenen nur tuchtig hineinrumpelt, groben 
Lermm macht und tapffer raset: es wil l hier nicht blosz mit 
vielgeschwantztenn Klang-Zeichen ausgerichtet seyn, wie 
mancherr denckt; [...] (ibidem). 

Mett deze waarschuwing moet de componist het doen. Over de precie-
zee werkwijze bij de uitdrukking van dergelijke affecten laat Mattheson 
zichh verder niet uit. 

Vann Sulzer hoeft de componist helemaal geen richtlijnen, 
ookk geen vage, te verwachten: 

Ess ware ein sehr vergebliches Unternehmen, wenn man 
das,, was hiezu gehöret, in Regeln fassen wollte: wo nicht 
dass Gemüth des Künstlers von der Natur die Leichtigkeit 
bekommenn hat, sich selbst in jede Leidenschaft zu setzen 
undd jeden Charakter anzunehmen, da hilft ihm kein Un-
terrichtt (Sulzer 1774: 699). 

Voorr hem fungeert niet langer het intellect als norm: 
err [= der Tonsetzer] musz bedenken, dasz die Musik weder 
fürr den Verstand, noch fur die Einbildungskraft, sondern 
bloss fur das Herz arbeitet (idem: 739). 

Sulzerr distantieert zich dan ook van de conventionele categorieën ge-
stileerdee affecten die theoretici in de zeventiende en in de eerste helft 
vann de achttiende eeuw hadden opgesteld: 

Wirr wollen sie warnen bey den Empfïndungen, die sie er-
wekenn wollen, nicht allzu sehr nach einem allgemeinen 
Ideall  zu arbeiten (Sulzer 1771: 315). 

Hijj  benadrukt het belang van de individualisering van de emoties en 
daaromm vertegenwoordigt hij de laatste fase in de affectenleer: 

Derr Künstler trif t am gewissesten den Weg zum Herzen, 
derr einheimische Gegenstande schildert, und der das 
allgemeinee der Empflndung durch Localumstande fühl-
barerr und reizender macht (idem: 316). 

Kenmerkendd voor deze laatste fase - die zich al rond het midden van 
dee achttiende eeuw begint te manifesteren en die doorloopt tot ver in 
dee negentiende eeuw - is het belang dat theoretici en musici hechten 
aann een waarschijnlijke, dat wil zeggen realistische uitbeelding van de 
hartstochten.. Om dit doel te bereiken stellen componisten zichzelf 
tweee eisen: zij moeten zorgen voor een voortdurende wisseling van 
emotiess en zij moeten de hartstochten die zij willen uitdrukken eerst 
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i nn zichzelf oproepen. Met de eerste eis, de wisseling van emoties, dis-
tantiërenn theoretici en componisten zich van de traditionele opvat-
t ingg dat variatie ondergeschikt moet zijn aan de principes van een-
heidd en eenvoud, wat impliceert dat in een muziekstuk één hartstocht 
moett domineren. Quantz stelt zelfs voor per maat van affect te wisse-
len.. Hij schrijft, dat de componist 

sichh also, so zu sagen, bey jedem Tacte in einen andern Af-
fectt setzen musz, um sich bald traurig, bald lustig, bald 
ernsthaft,, u.s.w. stellen zu können; welche Verstellung 
beyy der Musik sehr nöthig ist (Quantz 19684:108). 

Ookk C.Ph.E. Bach schrijft iets dergelijks: 'Kaum, dasz er einen stillt, so 
erregtt er einen andern, folglich wechselt er bestandig mit Leiden-
schaftenn ab' (Bach 1957:122). 

Opp de tweede eis, het zich verplaatsen in de uit te drukken 
hartstochten,, anticipeert Mattheson, die nog standaardaffecten han-
teert.. Hij concludeert: 

daszz nehmlich ein Componist und Director, nebst seinen 
andernn Studiën, auch hauptsachlich die gereinigte Lehre 
vonn den Temperamenten wol inne habe. Denn niemand 
wirdd geschickt seyn, eine Leidenschafft in andrer Leute 
Gemüthernn zu erregen, der nicht eben dieselbe Leiden-
schafftt so kenne, als ob er sie selbst empfunden hatte, 
oderr noch empfindet (Mattheson 19692:108). 

Kortom,, de componist wekt alleen dan een hartstocht op bij zijn luis-
teraars,, als hij die hartstocht in zichzelf voelbaar weet te maken. Met dit 
standpuntt accentueert Mattheson het subjectieve element in de naboot-
singg van standaardaffecten. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
krijgtt de uitdrukking van hartstochten echter zo'n subjectief karakter, 
datt de nabootsing van standaardaffecten plaats gaat maken voor de 
expressiee van geïndividualiseerde gevoelens. Zo schrijft C.Ph.E. Bach: 

Indemm ein Musickus nicht anders rühren kan, er sey dann 
selbstt gerührt; so musz er nothwendig sich selbst in alle 
Affecktenn setzen können, welche er bey seinen Zuhörern 
erregenn will ; [...] (Bach 1957:122). 

Enn Sulzer schrijft: 'Er [= der Künstler] musz selbst alles fuhlen, was er 
ann andern schildern will ' (Sulzer 1774: 699). Voor Bach, Sulzer en een 
aantall  tijdgenoten zijn de esthetische normen dus verschoven van de 
muzikalee nabootsing van de externe wereld naar de muzikale expres-
siee van de interne belevingswereld. Deze conclusie geeft aanleiding tot 
eenn bezinning op het begrip 'expressie' in de achttiende-eeuwse mu-
ziektheorie. . 
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2.1.66 Muzikale expressie 

Dee achttiende-eeuwse muzikale expressie omvat drie aspecten: de uit-
drukkingg van hartstochten, de opwekking van hartstochten bij de luis-
teraarr en de zelfexpressie of spontane creativiteit (zie ook Neubauer 
1986:149-167).. Voor de meeste achttiende-eeuwse theoretici bestaat er 
geenn verschil tussen de uitdrukking (expressie) van de hartstochten en 
dee nabootsing ervan. Achttiende-eeuwse schrijvers doelen met de term 
'expressie'' op de communicatie van gevoelens tussen de componist en 
zijnn publiek. Met name Engelse schrijvers (o.a. Avison, Beattie, Jones) 
reserverenn de term 'expressie' voor de nabootsing/uitdrukking van 
hartstochten,, terwijl zij de term 'nabootsing' gebruiken voor de toon-
schilderingg van geluiden, bewegingen en objecten in de wereld om 
onss heen. Met dit onderscheid tussen beide termen bedoelen zij bo-
vendien,, dat de nabootsing van de externe wereld ondergeschikt moet 
zijnn aan de expressie van gevoelens en hartstochten. Dat laatste geldt 
overigenss ook voor de schrijvers die het begrip 'nabootsing' niet ver-
engenn tot toonschildering zoals de meeste Engelse schrijvers. 

Eenn van de bekendste achttiende-eeuwse verhandelingen over 
muzikalee expressie, An Essay on Musical Expression, wordt in 1753 gepu-
bliceerdd door de Engelse organist en componist Charles Avison (1707-
1770).. Volgens hem ontstaat de muzikale expressie uit de combinatie 
vann melodie en harmonie: 

[Expression]]  "arises from a combination of the other two 
[== air and harmony]; and is no other than a strong and 
properr application of them to the intended subject". From 
thiss definition it wil l plainly appear that air and harmony 
aree never to be deserted for the sake of expression: becau-
see expression is founded on them (Avison 17753: 49). 

Hijj  ziet expressie als een derde basiselement dat moet worden toege-
voegdd aan melodie en harmonie om hartstochten te kunnen opwek-
kenn in de luisteraar: 

Yett when to these [= air and harmony] is added the force of 
musicalmusical expression, the effect is greatly increased; for then 
theyy assume the power of exciting all the most agreeable 
passionss of the soul (idem: 3). 

Afwijkendd van de voorkeur van zijn tijdgenoten voor melodie en mo-
nodie,, prefereert Avison harmonie en polyfonie. Verder verschillen 
zijnn muziekesthetische opvattingen niet van die van de meeste acht-
tiende-eeuwsee muziektheoretici en musici. Ook Avison beschouwt het 
uitdrukkenn van hartstochten als het hoogste doel van de muziek: 'As 
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thee aim of Music is to affect the passions [...]' (idem: 59). Ook hij vindt 
dee nabootsing van natuurgeluiden en woordbetekenissen onderge-
schiktt aan de expressie van gevoelens en hartstochten: 'As imitation is 
onlyy so far of use in Music, as when it aids the expression; [...]' (ibidem). 
Verderr verwijst Avisons begrip 'expressie' evenmin als het begrip 'na-
bootsing**  in de eerste plaats naar de gevoelens van de kunstenaar. In-
tegendeel,, evenals bij de muzikale nabootsing gaat het bij de achttien-
de-eeuwsee muzikale expressie juist om de gevoelens van het publiek 
vann de kunstenaar. 

Hoewell  de achttiende-eeuwse muzikale expressie niet wezen-
lij kk blijk t te verschillen van de achttiende-eeuwse muzikale naboot-
sing,, ziet Abrams de muzikale expressie aan het einde van de acht-
tiendee eeuw toch als een beweging van de mimesis af: 

Music,, by its nature the weak spot in the theory of imita-
tion,, as this theory was usually interpreted in the eigh-
teenthh century, was thus the first of the arts to be severed 
fromm the mimetic principle by a critical consensus 
(Abramss 1971:92). 

Neubauerr gelooft daarentegen dat de muzikale expressie de muzikale 
mimesiss eerder bevestigt, dan deze loslaat: 

thee shift from this kind of musical representation in the 
seventeenthh and early eighteenth century to what came 
too be called musical expression in the later eighteenth 
centuryy is in no way a movement away from mimesis in 
Abram'ss sense. It was, just the other way around, a move 
towardd greater verisimilitude in representation, for com-
poserss were now asked to portray finely shaded, individu-
alized,, and personal emotions instead of stock affects 
(Neubauerr 1986: 7). 

Neubauerr acht het fundamenteel, dat expressie altijd een bepaalde uit 
tee drukken inhoud veronderstelt. Expressie is een wijze van imitatie, 
waarbijj  de bron niet van buitenaf komt maar van binnenuit: niet de 
externee wereld wordt uitgebeeld, maar de indruk die deze op ons 
maakt.. De nabootsing heeft zich verinnerlijkt (idem: 6). 

Inn 1780 definieert J.J. Engel (1741-1802) als eerste die verinner-
lijkin gg van de nabootsing in een klein essay, getiteld 'Über die musika-
lischee Malerei. Geschrieben 1780.'38 Engel analyseert niet alleen het 
onderscheidd tussen nabootsing ('Malerei') en expressie ('Ausdruck'), 

388 Engel 1802 (dl. 4): 297-342. Neubauer spreekt over een ten onrechte verwaarloosd essay 
(Neubauerr 1986: 74-75). 



HOOFDSTUKK 2 | 59 

maarr laat expressie ook onder mimesis vallen: 
Nunn heisst man Malen in der Singmusik: das Objective dar-
stellen;; hingegen das Subjective darstellen, heisst man 
nichtt mehr Malen, sondern Ausdrücken. 

lmm Grunde zwar faïït beides unter unsern obigen Be-
grifff  von Malerei. Ausdruck könnte man erklaren durch 
Malereii  des Subjectiven, Malerei der Empfindung. Doch 
mögt'' ich nicht gerne sagen: Empfindung: eben weil das, 
wass Empfindung ist, nicht immer das Subjective ist, 
nehmlichh die itzt in der Seele herrschende Empfindung. 
-- Subjectives, sagte ich oben, kann zu Objectivem werden; 
ebenn so, sage ich itzt, kann Ausdruck zu Malerei werden. 
Nehmlich:: wenn Empfindung Gegenstand einer Empfin-
dungg ist, und der Musiker drückt jene, den Gegenstand 
aus,, nicht diese; so malt er. [...] 

Hiedurchh nun, hoffe ich, ist die Regel völlig bestimmt 
undd erklart, die man dem Sïngecomponisten so oft wie 
derholtt hat: Er soil ausdrücken, nicht malen (Engel 1802 
(dl.. 4): 327-328). 

Mett Engel en Neubauer noem ik de muzikale expressie in de late acht-
tiendee eeuw een vorm van muzikale mimesis. 

2.1.77 De relatie tussen dichtkunst en muziek 

Dee opvattingen over muzikale nabootsing en muzikale expressie wor-
denn met name geventileerd in de achttiende-eeuwse beschouwingen 
overr de relatie tussen dichtkunst en muziek. Ten grondslag aan die be 
schouwingenn ligt de ontevredenheid over de expressieve kracht van de 
taal.. Men ziet muziek als de oorspronkelijke en natuurlijke wijze van 
expressiee voor de mens. Muziek drukt gevoelens uit in klanken. Mu-
ziekk heeft dus een nieuwe waarde gekregen: zij drukt uit wat niet in 
taall  is uit te drukken. Haar expressieve kracht maakt haar rijker en 
universelerr dan een taal in woorden. JA. Winn meent, dat 

thesee treatises, in their fascination with the emotive 
powerr of music, point the way toward the developing 
Romanticc attitude: [...] (Winn 1981: 201). 

Inn weerwil van hun mimetische visie op muziek en dichtkunst hebben 
dee schrijvers van de verhandelingen over de relatie tussen dichtkunst 
enn muziek de weg gebaand voor negentiende-eeuwse normen. Dat zij 
niett langer de schilderkunst maar de muziek beschouwen als zuster-
kunstt van de dichtkunst getuigt al van een nieuw esthetisch gevoel. 
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Bovendienn heeft de fascinatie voor de expressieve kracht van de mu-
ziekk haar positie van dominantie voorbereid in relatie tot de dicht-
kunst.. Ten slotte heeft de vergelijking van de twee kunsten het inzicht 
verscherptt in de eigen aard van de muziek, wat uiteindelijk leidt tot de 
waarderingg van instrumentale muziek als autonome kunst die haar 
normenn in zichzelf draagt. 

All ee achttiende-eeuwse beschouwingen over de relatie tussen dicht-
kunstt en muziek gaan ervan uit, dat muziek oorspronkelijk een een-
heidd heeft gevormd met de dichtkunst en dat het ontstaan van toon-
enn dichtkunst samenvalt met de geboorte van de taal zelf. Al in de 
vroegee achttiende eeuw postuleert Dubos in zijn Reflexions Critiques 
dezee oertaaltheorie, waarin de oorsprong van de taal in verband wordt 
gebrachtt met het uiten van emoties. Zoals alle aanhangers van die 
theoriee beschrijft hij de oertaal als expressieve, natuurlijke klanken 
vann hartstocht die universeel worden begrepen: 

Touss ces sons, [...], ont une force merveilleuse pour nous 
émouvoir,, parce qu'ils sont les signes des passions, insti-
tuézz par la nature dont ils ont re û leur énergie, [...] 
(Duboss 17556 (dl. 1): 469). 

Ookk een andere toonaangevende Franse schrijver, Rousseau, ziet het 
uitenn van emoties als de oorsprong van de taal. Op Rousseaus visie ga 
ikk wat dieper in, omdat verschillende schrijvers daarop hebben gere 
flecteerd.. Tijdgenoten konden kennisnemen van Rousseaus opvattin-
genn over het ontstaan en de ontwikkeling van dichtkunst en muziek 
inn diens artikelen over muziektheorie in de Encyclopédie, in diens Dic-
tionnairetionnaire de Musique en in diens Lettre sur la Musique Francoise. Bovendien 
heeftt Rousseau zijn interpretatie van de oertaaltheorie breed uitgeme-
tenn in zijn, in 1781 postuum gepubliceerde, Essai sur l'origine des lan-
gues.gues.3939 Daarin beschrijft hij het ontstaan van de taal als volgt: 

D'oüü peut done venir cette origine? Des besoins moraux, 
dess passions. Toutes les passions rapprochent les hommes 
quee la nécessité de chercher a vivre force a se fuir. Ce n'est 
nii  la faim, ni la soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la 
colère,, qui leur ont arraché les premières voix. Les fruits 
nee se dérobent point a nos mains; on peut s'en nourrir 

399 Zie Rousseau 1979:157-250. Dit Essai heeft een complexe ontstaansgeschiedenis. De stof 
voorr de hoofdstukken 18 en 19 is afkomstig van een fragment, getiteld 'L'origine de la melo-
die',, dat oorspronkelijk een lange uitweiding vormde in het Examen de deux principes avances 
parpar M. Rameau (Rousseau 1979: 336-369), een van Rousseaus polemische geschriften in zijn 
strijdd met Rameau ten tijde van de 'querelle des bouffons'. Zie ook Neubauer 1986: 97-101. 
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sanss parier; on poursuit en silence la proie dont on veut se 
repaitre:: mais pour émouvoir un jeune coeur, pour re-
pousserr un agresseur injuste, la nature dicte des accents, 
dess cris, des plaintes. Voila les plus anciens mots inventés, 
ett voila pourquoi les premières langues furent chantantes 
ett passionnées [..] (Rousseau 1979:168-169). 

Uitt die gepassioneerde, zangerige oertaal zijn volgens hem zowel 
dichtkunstt als muziek voortgekomen: 

Avecc les premières voix se formèrent les premières articu-
lationss ou les premiers sons, selon Ie genre de la passion 
quii  dictoit les uns ou les autres. [...] Ainsi la cadence et les 
sonss naissent avec les syllabes: la passion fait parier tous 
less organes et pare la voix de tout leur éclat; ainsi les vers, 
less chants, la parole, ont une origine commune. [...], les 
premierss discours furent les premières chansons: les re-
tourss périodiques et mesurés du rhythme, les inflexions 
mélodieusess des accents, firent naïtre la poésie et la musi-
quee avec la langue; [...] (idem: 219). 

Wiee muziek wil begrijpen, zo schrijft Rousseau, moet de oorsprong 
vann melodie kennen. Hij gaat ervan uit, dat de toonhoogte en het ritme 
inn de muziek oorspronkelijk, zoals bij de Grieken, correspondeerden 
mett het accent en het ritme van de spreektaal (idem: 220-221). 

Neubauerr ziet Rousseaus Essai als een filosofisch antwoord op 
dee Traite de l'harmonie van Rameau. De aanvallen op de mathematische 
benaderingg van de muziek stimuleren zijns inziens een bezinning op 
dee oorsprong van de muziek en bevorderen het geloof in een oertaal 
waarinn dichtkunst en muziek een eenheid vormen (Neubauer 1986: 
97-102). . 

Rousseauu gelooft dat deze eenheid verloren is gegaan, door-
datt onmuzikale volkeren uit het noorden die Europa overheersten, de 
melodiee van het ritme hebben beroofd: 

L'Europe,, inondée de barbares et asservie par des igno-
rants,, perdit a la fois ses sciences, ses arts, et 1'instrument 
universell  des uns et des autres, savoir la langue harmoni-
eusee perfectionnée. Ces hommes grossiers que Ie nord 
avoitt engendrés accoutumèrent insensiblement toutes les 
oreilless a la rudesse de leur organe: leur voix dure et dé 
nuéee d'accent étoit bruyante sans être sonore. [...], il est 
surr au moins qu'on chanta les vers comme la prose, et 
qu'ill  ne fut plus question de pieds, de rhythme, ni d'aucu-
nee espèce de chant mesurée (Rousseau 1979: 245-246). 
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Al ss tweede oorzaak van de teloorgang van de eenheid van toon- en 
dichtkunstt ziet Rousseau de invloed van de harmonie op de muziek. 
Berekendee intervallen nemen de plaats in van subtiele stembuigingen, 
waardoorr de taal haar affectieve kracht verliest (idem: 229). Rousseau 
noemtt harmonie 'une invention gothique' (idem: 240) die van de mu-
ziekk een schril lawaai heeft gemaakt en haar alle expressiviteit heeft 
ontnomen: : 

Enn quittant 1'accent oral et s'attachant aux seules institu-
tionss harmoniques, la musique devient plus bruyante a 
1'oreillee et moins douce au coeur. Elle a déja cessé de par-
Ier,, bientöt elle ne chantera plus; et alors avec tous ses ac-
cordss et toute son harmonie elle ne fera plus aucun effet 
surr nous (idem: 239-240). 

Hierr verwerpt hij dus het mathematische principe waarop hij zijn Dis-
sertationsertation sur la musique moderne baseerde (zie 2.1.1). Dat de oorsprong 
vann melodie in de oertaal is gelegen, maakt muziek naar de mening 
vann Rousseau tot een mimetische kunst. Vanuit die visie karakteriseert 
hijj  muziek in de eerste plaats als melodie en als meer dan een combi-
natiee van aangename klanken. Het gaat om de expressie in de melo-
die.. Harmonie heeft zijns inziens geen expressie: 

Laa seule harmonie est même insuffisante pour les expres-
sionss qui semblent dépendre uniquement d'elle. Le ton-
nerre,, le murmure des eaux, les vents, les orages, sont mal 
renduss par de simples accords (idem: 230). 

Muzikalee nabootsingen moeten klanken en objecten uit de externe 
wereldd transformeren. Musici die geluiden weergeven door geluiden, 
vergissenn zich. Wie het gekwaak van kikkers wil uitdrukken in mu-
ziek,, moet hen laten zingen. Melodieën zijn tekenen van onze harts-
tochtenn en gevoelens (idem: 230-231). 

Dee uitvoerigste en voor tijdgenoten bovendien bekendste ver-
handelingg over de oerfunctie van dichtkunst en muziek is: A Disserta-
tiontion on the Rise, Union, and Power, [...]  of Poetry and Music, i n 1763 gepubl i-
ceerdd door de Engelse geestelijke John Brown (1715-1766). In 1782 
verschijntt hiervan een Nederlandstalige samenvatting in het Taai-
Dicht-Dicht- en Letterkundig Kabinet (Brown 1782: 297-319). Evenals Rousseau, 
enn zo'n veertig jaar eerder Dubos, schrijft Brown over muziek als over 
eenn taal voor de communicatie van emoties: 'a Kind of natural and ex-
pressivee Language of the Passions' (Brown 1763: 29). Muziek, dicht-
kunstt en dans vormen volgens hem één samenhangende kunst. Hij 
noemtt muziek in de oorspronkelijke, ruime betekenis van het woord 
'Melody,, Dance and Song' met als doel dramatische expressie (idem: 
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30).. Deze oude natuurtoestand acht hij kenmerkend voor 'the savage 
Tribess of every Climate', zoals voor indianenstammen, Kelten en Noor-
mannenn en ook voor de eerste beschavingen als die van Chinezen, He-
breeën,, Egyptenaren en Grieken (idem: 20-35). 

Inn zijn Dissertation beschrijft Brown de ontwikkeling die mu-
ziek,, dans en dichtkunst in de loop der eeuwen hebben doorgemaakt. 
Hijj  meent, dat de oorspronkelijke oermuziek in de Romeinse tijd ver-
lorenn is gegaan als gevolg van de kolonisatie die mengculturen deed 
ontstaan.. Daardoor heeft muziek haar functie van dramatische ex-
pressiee verloren en is zij, aldus Brown, verworden tot louter amuse-
mentt (idem: 147-157). In de laatste twee hoofdstukken van zijn verhan-
delingg pleit hij voor een hereniging van dichtkunst en muziek. Met de 
stichtingg van 'A Poetic and Musical Academy' hoopt hij dit doel te be-
reiken.. De volmaakte natuurtoestand zoals bij de Grieken ziet hij niet 
terugkeren,, omdat beide kunsten als gevolg van hun zelfstandige ont-
wikkelingg zo complex zijn geworden. Toch dringt hij aan op pogingen 
dezee toestand enigszins te benaderen (idem: 181-204). 

2.1.88 De opera: veracht en aanbeden 

Dee fusie tussen dichtkunst en muziek in de opera heeft achttiende 
eeuwsee dichters, componisten en filosofen der schone kunsten gefas-
cineerd.. De opera blijkt een mislukking als reconstructie van de 
Grieksee tragedie, maar een succes als unieke, nieuwe theatervorm. De 
operaa bloeit namelijk in de achttiende eeuw als geen ander genre. De 
enormee populariteit bij verschillende lagen van de bevolking heeft 
ertoee bijgedragen, dat de opera vooral in Frankrijk, maar ook in Enge-
landd en Duitsland een schier onuitputtelijke inspiratiebron is ge-
weestt voor beschouwingen over de relatie tussen dichtkunst en mu-
ziek. . 

Inn Nederland ligt dat anders. In ons land is in de achttiende 
eeuww maar één verhandeling over de opera gepubliceerd en daarin is 
geenn aandacht besteed aan de verhouding tussen woord en toon. Daar-
omm komt deze verhandeling in de volgende hoofdstukken niet meer 
aann de orde. In deze historische context acht ik echter een korte be-
sprekingg op zijn plaats, omdat het onderwerp van de verhandeling 
-- een afweging van argumenten voor en tegen het genre opera - een 
roll  heeft gespeeld in het internationale muziekesthetische discours 
overr dichtkunst en muziek dat Lustig, Van Alphen en Robbers tot hun 
respectievee verhandelingen heeft geïnspireerd. Bovendien heeft de 
verheerlijkingg van de opera als zuiver amusement bijgedragen aan een 
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herzieningg van het strenge, moraliserende principe van de nabootsing 
derr natuur.40 

Philocalus,, de schrijver van de Nederlandse verhandeling over de 
opera,, begint zijn voorbericht aldus: 

Menn heeft ons zedert vierjaaren opgehoopt met Geschriften over 
enen voor en tegen den SCHOUWBURG. Men heeft, en had zelfs al 
langlang te vooren die stof afgezongen en als dood geschreeven. Tot 
mynemyne grootste verwondering egter, is 'er zoo verre ik weet, nog by 
diedie gelegenheid, noch zelfs vroeger, ooit over de OPERA'S iets by 
onsons op 't papier gestelt, hoeveel nieuws, hoeveel goeds daar ook 
overover tezeggenware (Philocalus 1775: 9). 

Philocaluss vindt dat de opera in Nederland een verdediging behoeft, 
omdatt 'stroeve Hollanders, die haatte [sic] zonder haar te kennen' (idem: 11). 
Dee recensent die Philocalus' vertoog over de opera bespreekt in de He-
dendaagschedendaagsche Vaderlandsche Letter-Oefeningen (1775 (dl. 4, eerste stuk): 521-
524),, oordeelt dat Philocalus er niet in is geslaagd een overtuigend 
pleidooii  voor de opera te voeren: 

Hett Geschrift is in alle deelen zo oppervlakkig, de denk-
beeldenn zyn zo onbepaald, en de manieren van voorstel-
lingg loopen dikwerf zo in 't wilde, dat men 'er in 't wee 
zenlykee der zaake niets aan hebbe, en 't zeer naar 
wildzangg gelyke. Dit gaat zelfs zo verre, dat het ons wel 
eenss heeft doen denken, of de Schryver ook in een ande-
renn zin verstaan wil weezen, dan hy schynt te schryven; 
[...]]  en dat men het gantsche Schrift heeft te houden voor 
eenee Satyre, waar in de Schryver, onder den schyn van de 
Operaa te verdeedigen, dezelve op eene belachelyke wyze 
poogtt ten toon te stellen. Intusschen is 'er egter de geheele 
inhoudd niet naar ingerigt, en de Stukjes behelzen te veel 
terr weezenlyke begunstiginge van de Opera als eene ver-
maaklykee uitspanning. Hoe het ook zy, en wat de Schryver 
bepaaldlykk op 't oog gehad hebbe, de manier van voorstel-
lenn voldoet niet, noch ter beschimpinge noch ter verdee 
diginge;; des de Autheur niets afdoe (p. 522, 524). 

Ikk deel de opvatting van deze recensent dat Philocalus de opera verde-

400 Zie Neubauer 1986: 137-148. Zie ook Flaherty 1978, waarin wordt aangetoond dat ge-
schriftenn die de opera verdedigen tegen rationalistische veroordelingen, anticiperen op de 
artistiekee waarden, filosofische standpunten en kritische methodes in de vroege negen-
tiendee eeuw. 
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digt.. Er is geen enkel signaal dat op een satire wijst.41 Philocalus 
begintt met een lofzang op de opera, gevolgd door een voorbericht. De 
eigenlijkee verhandeling bestaat uit drie delen. Eerst beschrijft hij een 
'Zinnebeeldigee Reize naar de Opera'. In dat reisverslag toont hij het 
zielsverrukkendee van de opera aan en ontkracht hij bezwaren tegen 
ditt genre. In het tweede deel geeft hij de ontstaansgeschiedenis van de 
opera.. Daarin prijst hij het genre wederom aan. Ten slotte volgt er een 
brief,, waarin hij de argumenten tegen de opera nog eens weerlegt, het 
nutt van de opera verdedigt en pleit voor de vestiging van een perma-
nentee instelling voor opera in Amsterdam. In geen van de drie delen 
bespeurr ik ook maar iets van ironie. 

Ikk beschouw Philocalus' argumentatie als de neerslag van een 
internationalee achttiende-eeuwse visie op het fenomeen opera. Niet al-
leenn in Nederland, maar ook in de landen om ons heen vormt de 
opera,, ondanks zijn enorme populariteit, voor verschillende achttien-
de-eeuwsee schrijvers een bron van kritiek. Die kritiek richt zich in de 
eerstee plaats op de losse moraal van met name Italiaanse operagezel-
schappenn die berucht waren om hun zedeloze levensstijl en om het ge-
bruikk van castraten voor sopraanstemmen. Men kan echter, aldus Phi-
localus,, de opera niet verketteren 

omm de hoerenverleidselen en het oogentoveren van één 
enkelee doorsleepen Actrice die door eenige gekken wierd 
aangebeden;; [...] niets is goed of kwaad in zig zelve, het 
wordd alleen goed of kwaad door het Gebruik of Misbruik 
datt 'er van gemaakt word (Philocalus 1775: 87). 

Kritiekk van geheel andere orde dan die op het zedelijk gedrag van ac-
teurss en actrices en bovendien veel interessanter voor de esthetische 
theorievormingg is het gebrek aan waarschijnlijkheid in de opera. Wie de 
normenn van de tragedie hanteert, beschouwt de opera als mislukt, want 
zowell  de regel van de drie eenheden als het algemene esthetische princi-
pee van de nabootsing der natuur worden in de opera geweld aangedaan. 
Philocaluss verwijst onder meer naar Saint-Évremond (1614-1703) en 
Annee Dacier (1654-1720) die om deze reden de opera hekelen. Inderdaad, 
zoo betoogt Philocalus, is de waarschijnlijkheid in de opera ver te zoeken: 

hett is daar dat men het tragicqste Geval, zingend behan-
delt,, men zugt 'er op de maat, en men dreigt, smeekt, 
klaagtt en wanhoopt 'er muzicaal; men danst 'er rondom 
eenn graf, men doodt 'er neuriënde; men zingt Ariëtten by 

411 De Man karakteriseert Philocalus' betoog - mijns inziens dus ten onrechte - als een 
'satirischee beschrijving van de opvattingen over de opera' (De Man 1993:132). 
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dee verwoesting van een geheel Koningryk, en men heft 
CantatenCantaten aan by de Vernieling van eene Stad; men bouwt 
'err al Zingende een Koninglyk Hof, en vernielt het op het 
oogenblikk al zingende; [...] (idem: 29-30). 

Terr verdedig ing voert hij echter aan dat ook in de tragedie tegen de 
regell  van de waarschi jnl i jkheid gezondigd wordt: 

waarr sprak ooit een Vorst of Held in Alexandrynsche Vaer-
zen,, en op rym? en waar declameerden die ooit? In alle 
Schouwburgenn egter doen zy het zekerlyk, en men is het 
'err gewoon: daar moet dus een weinig tegen de probabili-
teitt gezondigt worden, zal men 'er behaagen; En dit myn 
heer!!  moet u in de Opera's niet stuiten, gy moet 'er slegts 
aann gewent zyn, en dan zullen uwe vergenoegingen niet 
dann te grooter wezen (idem: 79). 

Vergelijkbaree argumenten ter verdediging trof ik al aan in het midden 
vann de achttiende eeuw bij Krause die de opera niet onwaarschijnlij-
kerr noemt dan sprekende dieren in fabels of landschappen op linnen 
(Krausee 1753: 373). 

Inn de laatste decennia van de achttiende eeuw neemt de ver-
dedigingg van de opera een belangrijke wending: de regel van de waar-
schijnlijkheidd wordt aangevallen, de eeuwige geldigheid van Aristote-
lischee normen wordt betwist. We mogen de opera niet verachten, 
omdatt Aristoteles dit genre niet kende. We moeten de opera zien als 
eenn kunst van illusie waarop we geen regels van het verstand mogen 
toepassen,, of, in de woorden van Philocalus: 

Weett gy niet dat 'er een menigte dingen zoowel in onze 
NatuurlykeNatuurlyke als Zeedelyke Waereld zyn welke niet altoos by het 
lichtt der reeden willen bezien wezen, en die nogtans goed 
zyn?? [...] 
menn is 'er in het Land der bekooringen en der Tovergodin-
nen:: en men heeft daar weinig met de reeden en het ge-
rymdee te doen, als men 'er slegts pragtig is, en behaagt; 
enn het is hier op, dat men zig daar toelegt, en 'er in gelukt. 
EENN OPERA voldoet alleen aan dit oogmerk, en niet het 
minstee aan dat der Treur- en Btyspeelen, en ze behoeft zulks 
ookk niet te doen; men eischt alleen van haar dat zy streele 
enn verrukke, en doetze dit, zoo is ze gelyk zy behoort te 
zynn (Philocalus 1775: 28,30). 

Kortom,, de opera wordt dus verheerlijkt als amusement. Onder in-
vloedd daarvan komt de normatieve esthetica ter discussie te staan en 
moetenn gevestigde normen worden herzien. 
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2.22 De praktijk : het achttiende-eeuwse samenspel van 
dichtkunstt  en muziek in opera en cantate 

Dee opera heeft achttiende-eeuwse Engelse, Franse en Duitse schrijvers 
geïnspireerdd tot verhandelingen over de relatie tussen dichtkunst en 
muziek,, terwijl voor de drie Nederlandse schrijvers de cantate deze rol 
vervult.. Voor hun argumentatie baseren de Nederlanders zich echter 
opp Engelse, Franse en Duitse muziekesthetische betogen die zich toe-
spitsenn op tegenstellingen tussen de Franse en Italiaanse opera. De 
wisselwerkingg tussen theorie en praktijk vraagt derhalve om een 
schetss van de ontwikkeling die zowel opera als cantate in de zeven-
tiendee en achttiende eeuw hebben doorgemaakt.42 

2.2.11 De Italiaanse Opera 

Dee opera dateert uit het einde van de zestiende eeuw. Toen trachtte de 
'Camerataa Fiorentina' de antieke Griekse tragedie, die men zich ge 
heell  gezongen voorstelde, te reconstrueren. De Griekse tragedie kent 
hett principe van 'monodos' en 'choros', begrippen die de Camerata 
naarr eigen inzicht interpreteert. De 'monodos' of eenstemmigheid 
kendee men al uit het gregoriaans in de rooms-katholieke kerk. Volgens 
dee Camerata kregen de zangers in de tragedie instrumentale begelei-
ding.. Daarom beschouwt zij de 'monodos' of monodie als een een-
stemmigg gezang, begeleid door een akkoordinstrument zoals luit, 
clavecimbel,, orgel of harp. De term 'choros' kende men uit het madri-
gaal.. De 'choros' of het koor, het tweede element in het nieuwe genre 
'opera',, ontwikkelt zich als een solomadrigaal, waarbij de bovenste 
stemm wordt gezongen, terwijl de overige drie of vier stemmen in een of 
meerr akkoordinstrumenten worden samengebracht en afgevlakt. De 
polyfoniee raakt in diskrediet. 

Dee Camerata meent, dat vocale en instrumentale delen el-
kaarr moeten afwisselen. De instrumentale 'ritornello's' versterken de 
muzikalee eenheid. Zo ontstaat er een vocaal-instrumentaal stuk, waar-
inn een verteller een gezongen verhaal presenteert. De verhalende pas-
sages,, vergelijkbaar met de Griekse 'monodos', hebben een recitativi-
schee stijl die het mogelijk maakt de grootste aandacht te besteden aan 
dede natuurlijke dictie en verstaanbaarheid van de tekst. De bespiege-
lendee passages, vergelijkbaar met de Griekse 'choros', onderscheiden 

422 Voor deze schets baseer ik mij voornamelijk op Grout 19803. Excerpering daarvan acht 
ikk noodzakelijk voor een goed begrip van hoofdstuk 4. 
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zichh van de recitatieven door hun ariosokarakter, dat wil zeggen dat 
zijj  streng metrisch worden gezongen. In de eerste helft van de zeven-
tiendee eeuw maakt de ariosovorm plaats voor aria's die op den duur 
steedss virtuozer worden. In navolging van de Griekse tragedie kiest de 
Camerataa voor het libretto mythologische verhalen met goden en half-
goden,, helden, koningen, prinsessen, nimfen, herders en herderinne-
tjes.. Tot in de negentiende eeuw blijf t de Griekse mythologie inspira-
tiebronn voor met name de Italiaanse en Franse opera. 

Dee eerste opera, Euridice, wordt in 1600 in Florence opgevoerd 
terr gelegenheid van het huwelijk van Hendrik IV van Frankrijk en 
Mariaa de Medici. Ottavio Rinuccini (1562-1621) schrijft voor deze opera 
eenn pastoraal-mythologisch drama dat Jacopo Peri en Giulio Caccini 
opp muziek zetten. In 1601 schrijven Peri en Caccini ieder een eigen ver-
siee van deze eerste Euridice-opera. Peri kiest voor een dramatische stijl 
tussenn spreektaal en lied in, terwijl Caccini's opera een melodieuze en 
lyrischee stijl heeft. 

Dee opvoering in 1607 van de opera VOrfeo van Claudio Monte-
verdii  (1567-1643) wordt meestal beschouwd als het eigenlijke begin 
vann de lange operageschiedenis. Alessandro Striggio ) werkt Ri-
nuccini'ss kleine pastorale uit tot een drama van vijf akten. De Floren-
tijnsee Euridice-opera's hebben voor Monteverdi's Orfeo model gestaan, 
zowell  wat onderwerp als stijl betreft. Monteverdi's behandeling van 
hett orkest wijkt echter af van de Florentijnse opera's, waarin alleen 
eenn paar luiten of vergelijkbare instrumenten voor de begeleiding zor-
gen.. Monteverdi gebruikt daarentegen zo'n veertig instrumenten, zij 
hett nooit allemaal tegelijk, waaronder fluiten, trompetten, cornetten, 
trombones,, strijk- en continuo-instrumenten. Hij schrijft op verschil-
lendee plaatsen precies voor welke instrumenten gebruikt moeten wor-
denn om de dramatische situatie te verlevendigen. De partituur bevat 
bovendienn 26 korte, orkestrale nummers. 

Rondd 1630 beginnen Romeinse componisten, onder wie Ste-
fanoo Landi , opera's te schrijven over gewijde en pastora-
lee onderwerpen. De Romeinse opera kent een veel duidelijker onder-
scheidd tussen de twee soorten solozang dan de Florentijnse opera's. De 
semi-melodischee 'monodos' uit de Florentijnse opera is in de Romein-
see opera een 'recitativo secco' geworden en het ariosokarakter van de 
'chorus'' is veranderd in een melodieuze aria. 

Alss in 1637 in Venetië voor het eerst een voor iedereen toe-
gankelijkk commercieel geëxploiteerd operatheater wordt gesticht, ziet 
menn af van koren en groot orkest. In de Venetiaanse opera legt men 
zichh toe op een spannende intrige en een gedifferentieerde muzikale 



HOOFDSTUKK 2 | 69 

karakteruitbeelding.. Tot het einde van de zeventiende eeuw blijf t 
Venetiëë de belangrijkste Italiaanse operastad. Monteverdi schrijft zijn 
laatstee twee opera's - Tl ritorno dVlisse (1641) en L'incoronazione di Poppea 
(1642)) - voor Venetië. Zijn leerlingen Pietro Francesco Cavalli (1602-
1676)) en Pietro Antonio Cesti (1623-1669) leggen steeds meer het 
accentt op de muziek ten koste van het dramatisch geheel. Terwijl de 
Florentijnenn muziek beschouwen als bijkomstig bij de dichtkunst, be 
handelenn de Venetianen het libretto als nauwelijks meer dan een con-
ventionelee stellage voor de muzikale structuur. 

Tott diep in de negentiende eeuw kenmerkt de Italiaanse 
operaa zich door de strenge scheiding van aria en recitatief en door de 
concentratiee op de solozang, met in verhouding verwaarlozing van en-
sembless en van instrumentale muziek. Twee eeuwen lang regeert de 
ariaa de Italiaanse opera. Het originele operarecitatief van de Florentij-
nenn en van Monteverdi verdwijnt uit de aandacht, terwijl voor de aria 
nieuwee stijlen en patronen worden ontwikkeld. De componisten van 
dee nieuwe aria veronachtzamen de tekst niet helemaal, maar be-
schouwenn deze slechts als uitgangspunt. Hun interesse gaat uit naar 
dee muzikale constructie. Materiaal hiervoor halen zij uit ritmes en 
melodieënn van populaire muziek. Italiaanse aria's drukken meestal 
sterkee gevoelens uit van droefheid en pijn en ook wel van woede en 
wraak.. Gebruikelijk voor deze aria's is de driedelige ABA-vorm, voorlo-
perr van de volledig ontwikkelde achttiende-eeuwse da capo-vorm. 

Inn de late zeventiende en vroege achttiende eeuw brengen Ita-
liaansee componisten de Venetiaanse operastijl over naar de vorstenho-
venn in München, Dresden en Wenen. De Italiaanse opera domineert in 
dee eerste helft van de achttiende eeuw dan ook zowel in Duitsland als 
inn Oostenrijk. Weliswaar worden er pogingen gedaan een eigen Duitse 
operaa te stichten, maar die lopen uiteindelijk op niets uit. Alleen Ham-
burgg bezit van 1678 tot 1738 een eigen opera die van 1692 tot 1702 een 
grotee bloeitijd doormaakt. Mattheson maakt hier furore als tenor. Bo-
vendienn componeert hij, evenals Georg Friedrich Handel (1685-1759), 
voorr Hamburg enkele Duitse opera's. 

Inn de achttiende eeuw zwaait niet langer Venetië maar Napels 
dee scepter over de Italiaanse opera. Hier wordt weer een nieuwe stijl 
ontwikkeldd die zich kenmerkt door concentratie op de enkele melodi-
schee lij n van de solostem, ondersteund door aangenaam klinkende 
harmonieën.. De Napolitaanse operastijl doet eerder elegant dan dra-
matischh aan. Het zwaartepunt in deze Napolitaanse 'opera seria' ligt 
opp de driedelige da capo-aria, waarin virtuositeit troef is en het castra-
tendomm zijn kansen krijgt. Van gedifferentieerde karakteruitbeelding 
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iss nog nauwelijks sprake. De handeling wordt vaak stilgezet om de so-
listenn de gelegenheid te geven tot emotionele of filosofische bespiege-
lingen. . 

Dee invloed van de Napolitaanse school doet zich in heel Euro-
paa gelden. Ook Handel, die in Engeland de Italiaanse opera tot bloei 
brengt,, behoort tot de Napolitaanse school. Dat de aria de muzikale 
spill  is geworden van de opera, leidt tot misbruik. Beroemde Italiaanse 
castratenn eisen van dichters en componisten wijzigingen en toevoegin-
genn zonder respect voor de dramatische of muzikale opvatting. De me-
lodischee versieringen en cadensen zijn vaak een smakeloos vertoon 
vann vocale acrobatiek. 

Eenn van de belangrijkste librettisten van de 'opera seria' is de 
dichterr Pietro Metastasio (1698-1782). In 1730 wordt hij in Wenen tot 
hofdichterr benoemd als opvolger van de Italiaanse dichter en librettist 
Apostoloo Zeno (1668-1750). De drama's van Metastasio zijn honderden 
kerenn op muziek gezet door achttiende-eeuwse componisten, ook door 
Mozart.. De Napolitaanse opera is een spektakelstuk geworden, waarin 
dee vorst de gelegenheid krijgt zijn rijkdom te demonstreren. Elke vorst 
heeftt zijn eigen operagezelschap. In de loop van de achttiende eeuw 
gaatt echter het belang van de vorst als cultureel leidinggevende instel-
lingg verloren. De cultuur is niet langer een zaak van hofkringen al-
leen,, maar ook van de gegoede burgerij, die haar eigen culturele be-
hoeftenn begint te verzorgen. De culturele emancipatie van het 
burgerlijkk individu maakt een einde aan een lange klassieke traditie, 
waarinn kennis van de klassieke normen en van de mythologie centraal 
heeftt gestaan, en zij beïnvloedt de ontwikkeling van een nieuwe muzi-
kalee stijl en een nieuwe operavorm. 

Dee nieuwe muzikale stijl, een 'style bourgeois', een stijl voor 
dee middenklasse, is een expressieve stijl. De versieringen hebben 
plaatsgemaaktt voor een nadrukkelijke eenvoud. Parallel met de op-
komstt van de expressieve stijl lopen de hervormingen van de 'opera 
seria'' door componisten als Niccolö Jomelli (1714-1774), Tomasso Traet-
taa (1727-1779) en Johann Christian Bach (1735-1782). Zij stellen zich ten 
doell  de opera natuurlijker te maken, dat wil zeggen flexibeler van 
structuurr en expressiever van inhoud. Aria's en recitatieven wisselen 
elkaarr vaker af om de actie sneller en realistischer te laten verlopen. 
Dee da capo-aria wordt gewijzigd. Solozangers krijgen weinig ruimte 
voorr coloratuur. Er worden meer koren gebruikt en het orkest wordt 
belangrijker. . 

Tochh is de machtspositie van de 'opera seria' ondergraven. 
Eenn nieuwe, realistischer operavorm blijkt namelijk een geduchte con-
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current:: de 'opera buffa'. Deze is ontstaan uit de intermezzi tussen de 
driee bedrijven van de 'opera seria'. De 'opera buffa' heeft een sterk 
parodistischee inslag. De onderwerpen zijn alledaagser dan die van de 
'operaa seria', soms op het kluchtige af. Er komen vaste typetjes in voor, 
ontleendd aan de 'commedia dell' arte': de oude vrijgezel die flir t of 
juistt afkerig blijkt van vrouwen, de doctor die overal met zijn kennis 
pronkt,, de gehaaide bediende die zijn meester te slim af is en het 
jongee verliefde stelletje. In muzikaal opzicht onderscheidt de 'opera 
buffa'' zich door eenvoudige, liedvormige melodieën, waarin voor or-
namentiekk en coloratuur, de wezenlijke kenmerken van de 'opera 
seria',, geen plaats meer is. 

Inn de eerste decennia van de achttiende eeuw bouwt de 
'operaa buffa' in Italië een grote populariteit op. Giovanni Pergolesi 
(1710-1736)) heeft een van de bekendste opera's in dit genre op zijn 
naamm staan: La serva padrona. Vanaf zijn première in 1733 staat deze 
operaa tientallen jaren op het repertoire van een rondreizend Italiaans 
operagezelschapp dat in verschillende Europese steden hiermee triom-
fenn viert. Deze populaire opera vormt de aanleiding tot de 'querelle 
dess bouffons' (zie 2.2.3). 

Inn de tweede helft van de achttiende eeuw wordt de komische 
operaa steeds belangrijker, omdat deze, veel meer dan de 'opera seria', 
beantwoordtt aan de eis van natuurlijkheid. De Italiaanse dramaturg 
Carloo Goldoni (1707-1793) verfijnt het libretto van de komische opera. 
Naastt komische plots komen er plots van een serieus, sentimenteel of 
pathetischh karakter. In samenhang met deze verandering vervangt 
menn de benaming 'opera buffa' door 'dramma giocoso', dat wil zeggen 
eenn min of meer vrolijk drama met goede afloop, dus een soort blij-
spel.. Niccolö Piccini (1728-1800) componeert in 1760 op een libretto 
vann Goldoni de eerste opera in dit nieuwe genre: La buona figliuola, ook 
well  La Cecchina genaamd. Dit libretto is geïnspireerd op de succesvolle 
eerstee Engelse karakterroman Pamela, or virtue rewarded (1740-1741, 2 
din.)) van Samuel Richardson (1689-1761). 

Aann het einde van de achttiende eeuw geven de opera's van 
Wolfgangg Amadeus Mozart (1756-1791) een synthese te zien van alle 
achttiende-eeuwsee operavormen en stijlen. Mozart stijgt uit boven de 
Italiaansee stijl en assimileert Italiaanse, Franse en Duitse elementen 
tott een internationale operastijl. Hij breekt met het verstarde schema 
vann de 'opera seria', 'semi seria' en 'buffa' en in plaats van de traditio-
nelee typen en stereotiepe situaties worden in zijn opera's individuele 
figurenn met hun hoogst persoonlijke conflicten ten tonele gebracht. 
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2.2.22 De Franse opera 

Dee Italiaanse opera heeft aan het begin van de achttiende eeuw bijna 
heell  Europa veroverd, behalve Frankrijk. Rond het midden van de ze-
ventiendee eeuw zijn wel enkele Italiaanse opera's in Parijs opgevoerd, 
maarr de Italiaanse opera krijgt er geen vaste voet. Als Lodewijk XIV in 
16699 de 'Académie Nationale de Musique et de Danse' opricht, heeft de 
Italiaansee opera in Frankrijk een geduchte concurrent in de nationale 
Fransee opera. Deze heeft speciale kenmerken die tot het midden van 
dee achttiende eeuw onveranderd blijven. Die kenmerken zijn te herlei-
denn tot twee machtige tradities in de Franse cultuur: het schilderach-
tigee ballet, dat sinds het einde van de zestiende eeuw bloeide aan het 
koninklijkk hof, en de klassieke Franse tragedie van Pierre Corneille 
(1606-1684)) en Jean Racine (1639-1699). 

Jean-Baptistee Lully, Florentijn van geboorte, is de eerste Fran-
see operacomponist van formaat. Op jeugdige leeftijd vestigt hij zich in 
Parijs.. In de loop der jaren weet hij zich in de gunst van de koning te 
dringenn en zichzelf tot muzikaal dictator van Frankrijk te maken. Hij 
verenigtt elementen van ballet en drama en schept zo de 'tragédie lyri-
que'.. Met zijn librettist Jean-Philippe Quinault (1635-1688), een geacht 
dramaturgg in die tijd, produceert Lully tussen 1673 en 1687 zo'n ze-
ventienn grote opera's, waaronder Cadmus et Hermione (1673), Armide 
(1686)) en Acts et Galathée (1687). Quinault heeft zijn teksten gebaseerd 
opp mythologische thema's. Vele lange tussenspelen van dansen en 
koorzangg wisselen die teksten af. Het geheel is vermengd met vleierij 
aann het adres van de koning, verheerlijking van de Franse natie, lange 
discussiess over de liefde en episodes van romantische en wonderbaar-
lijk ee avonturen. Voor deze libretto's componeert Lully muziek die de 
prachtt en praal van het Franse koninklijk hof weergeeft en bevestigt. 
Inn Lully's recitatief bepaalt het versmetrum de muzikale ritmiek (zie 
2.1.3).. Verder gebruikt hij voor de aria de oude ariosovormen uit de 
eerstee Florentijnse opera's, zodat er slechts een minimaal onderscheid 
bestaatt tussen recitatief en aria. 

Lullyy heeft met zijn opera's veel roem geoogst. In de jaren 
tachtigg van de zeventiende eeuw ziet hij ze niet alleen in Frankrijk uit-
gevoerdd maar ook in Engeland, Duitsland en de Nederlanden. Met zijn 
'tragédiee lyrique' heeft Lully een traditie geschapen die een eeuw lang 
inn stand is gebleven, dankzij zijn opvolgers André Campra (1660-1744), 
Andréé Cardinale Destouches (1672-1749) en Rameau, wiens Castor et Pol-
luxlux (1737) en Dardanus (1739) tot de Revolutie toe de hoffeesten hebben 
opgeluisterd. . 
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Naa Lully richt de Franse opera zich op de ontwikkeling van 
decoratievee elementen: scenisch spektakel en ballet, koren en liede-
ren.. Dit gaat ten koste van de dramatische kwaliteit. Een operaballet 
bestaatt uit ballet en spektakel. Continuïteit tussen de scènes ont-
breekt.. Les Indes galantes (1735) van Rameau is zo'n operaballet. Ieder 
vann de vier aktes heeft een eigen plot en speelt zich af in een ander 
deell  van de wereld. Daardoor ontstaat gelegenheid voor verschillende 
exotischee scènes en dansen, waarvan het achttiende-eeuwse Franse pu-
bliekk zo hield. 

Rameauu behandelt het recitatief zoals Lully dat deed, maar 
zijnn melodische lij n contrasteert met die van zijn grote voorganger. De 
componistt Rameau brengt namelijk de doctrine van de theoreticus 
Rameauu in praktijk: iedere melodie is geworteld in harmonie. Veel van 
zijnn melodische frases hebben het karakter van drieklanken. Anders 
dann Lully gebruikt Rameau zuiver harmonische middelen voor ex-
pressievee doelen. Zijn harmonieën zijn meestal diatonisch, maar hij 
gebruiktt ook wel chromatische en enharmonische modulaties.43 Hij 
toontt zich het meest origineel in de instrumentale delen van zijn ope-
ra's:: de ouvertures, de dansen en de beschrijvende symfonieën die de 
handelingenn op het toneel begeleiden. Rameau is voornamelijk toon-
schilder:: zijn muziek beeldt zowel gracieuze taferelen uit als donder, 
stormm of een aardbeving. 

Inn de jaren dertig van de achttiende eeuw krijgen Rameaus 
opera'ss veel kritiek. De intelligentsia van Parijs splitst zich op in twee 
kampen:: pro en contra Rameau. De tegenstanders van Rameau verwij-
tenn hem, dat hij breekt met de oude Franse operatraditie van Lully. Zij 
noemenn zijn muziek diepzinnig, moeilijk, geforceerd en onnatuurlijk. 
Rameauu verdedigt zich in het voorwoord bij Les Indes galantes: hij heeft 
Lullyy juist nagevolgd, omdat hij hem beschouwt als de natuur zelf. On-
dankss de kritiek van zijn tegenstanders groeit Rameaus populariteit. 
Rondd het midden van de achttiende eeuw wordt hij zelfs het idool van 
dede groep die hem twintig jaar eerder had verweten dat hij niet compo-

433 Zie over diatonie en chromatiek ook p.293-294 (noot 273). Met de diatonische modula-
tiee kan hetzelfde akkoord in meer dan één harmonisch verband worden gebruikt. Zo'n ak-
koordd kan dus als schakel fungeren tussen verschillende toonsoorten. De chromatische mo-
dulatiee daarentegen maakt gebruik van de verstorende werking die chromatische tonen op 
dee tonaliteit uitoefenen. Als men in C-groot bijvoorbeeld een 'c' tot cis verhoogt, ontstaat 
eenn leidtoon naar 'd' die de tonaliteit van 'c' kan aantasten. Enharmonische modulatie wil 
zeggenn dat alle of sommige tonen van een akkoord worden omgewisseld van mollen naar 
kruisenn of omgekeerd. Als alle tonen worden omgewisseld, houdt het akkoord dezelfde be-
tekenis.. Als slechts enkele tonen worden omgewisseld, krijgt het akkoord een totaal andere 
betekenis. . 
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neerdee zoals Lully. Rond 1750 blijkt Rameau als belangrijkste Franse 
componistt de representant bij uitstek van de Franse muziek en in die 
hoedanigheidd een van de strijdende partijen in de 'querelle des 
bouffons'. . 

2.2.33 De 'querelle des bouffons'44 

Dee animositeit tussen aanhangers van de Franse en die van de Itali-
aansee opera heeft meer dan een eeuw de Parij se operawereld beheerst 
enn komt in de achttiende eeuw twee keer tot een langdurige uitbar-
sting:: eerst in de periode van 1752 tot 1754 tijdens de 'querelle des 
bouffons'' en vervolgens in de periode van 1774 tot 1779 als Gluck en 
Piccinii  tegen elkaar worden uitgespeeld. 

All  toen Francois I in 1515 de troon besteeg, waren Italianen in 
Fontainebleauu werkzaam. De Italiaanse invloed groeit aanzienlijk 
doorr de huwelijken van Henry II en Henry IV met telgen uit het Medi-
ci-geslacht.. In 1634 komt de Siciliaan Giulio Mazarini (1602-1661), 
ofwell  Jules Mazarin, als pauselijk gezant naar Parijs. Hij neemt na Ri-
chelieuss dood in 1642 de taken van premier op zich. Hij introduceert 
dee Italiaanse opera in Parijs en haalt talrijke Italianen naar de Parij se 
theaters.. Daarmee jaagt hij vele chauvinistische Franse theaterliefheb-
berss tegen zich in het harnas. 

Aann het begin van de achttiende eeuw komt het tot een eerste 
hevigee uitbarsting. In 1702 publiceert abbé Francois Raguenet (1660-
1722)) namelijk zijn Parallelle des Italiens et des Francais en ce qui regarde la 
musiquemusique et les operas, waarin hij de Franse opera aanvalt. Raguenet had 
inn 1698 Rome bezocht en zich daar bekeerd tot de Italiaanse opera. Hij 
ontkentt de verdiensten van zijn landgenoten geenszins, al helemaal 
niett op het gebied van het ballet, maar hij heeft grote bezwaren tegen 
dee Franse compositiestijl. Als reactie hierop voert Jean Laurent Lecerf 
dee la Viévill e (1647-1710) in 1704 een pleidooi voor de Franse stijl in het 
eerstee deel van zijn Comparaison de la musique italienne et de la musique 
francaise. francaise. 

Rondd het midden van de achttiende eeuw is het klimaat rijp 
voorr een ware pamflettenoorlog. De Duitse diplomaat en criticus 
Friedrichh Melchior Grimm (1723-1807), sinds 1750 in Parijs werkzaam, 
zett de toon. In een open brief van januari 1752, getiteld Lettre sur Om-

444 Zie voor de inhoud van een aantal belangrijke teksten uit deze pamflettenstrijd: Strunk 
1950:: 617-654. Zie voor een chronologisch overzicht van publicaties in de strijd tussen 
Rameauu en de encyclopedisten: Neubauer 1986: 211-212. Zie verder over de buffonisten-
strijd:: Neubauer 1986:93-97 en Josephs 1989: 531-536. 



HOOFDSTUKK 2 [ 75 

phale,phale, spreekt Grimm zijn ongenoegen uit over de Franse opera 
(Grimmm 1968 (dl. 16): 287-309). Aanleiding is de heropvoering van 0m~ 
phalephale (1701), een opera van Destouches. In deze brief bekritiseert 
Grimmm niet alle Franse muziek. Een van de weinige componisten die 
hijj  waardeert, is Rameau. Diens 'comédieballet' Platée (1745) valt bij 
Grimmm in de smaak evenals diens Pygmalion (1748). Maar de meeste 
Fransee muziek noemt Grimm, zoals Omphale van Destouches, te ge-
kunsteldd en gezocht. Grimm vindt de Franse behandeling van het reci-
tatieff  te monotoon en te langzaam. Het Italiaanse recitatief prijst hij 
echterr aan als een recitatief dat vurig en snel de taal van alle harts-
tochtenn kan spreken (idem: 305). 

Tweee anonieme schrijvers reageren op Grimms aanval op de 
Fransee opera. Naar later blijkt, is een van hen Jean Jacques Rousseau. 
Dezee is het in grote lijnen met Grimm eens, maar in tegenstelling tot 
Grimmm betrekt hij in zijn kritiek ook Rameau. Overigens neemt ook 
Grimmm in een later stadium van de strijd een vijandige houding aan 
tegenn Rameau. Rousseau stelt vast, dat Rameaus genie verstikt wordt 
doorr zijn kennis van de akkoordomkeringen en van allerlei muzikale 
effecten: : 

Ill  faut reconnoitre dans M. Rameau un tres grand talent, 
beaucoupp de feu, une tête bien sonnante, une grande con-
noissancee des renversements harmoniques et de toutes les 
chosess d'effet; [...] plus de savoir que de génie, ou du moins 
unn génie étouffé par trop de savoir; [...] (Rousseau 1979: 
447). . 

Opp 1 augustus 1752 - zo'n halfjaar na de kritische pennenvruchten 
vann Grimm en Rousseau gericht tegen de Franse opera - boekt een Ita-
liaanss operagezelschap, 'Bouffons' genoemd, een enorm succes met de 
opvoeringg van La serva padrona, de 'opera buffa' van Pergolesi die sinds 
zijnn première in 1733 een ware zegetocht door Europa had gemaakt. 
Inn 1746 hadden de Parij zenaars al kennisgemaakt met deze beroemde 
opera,, maar reacties bleven toen uit. Bij de heropvoering in 1752 is dat 
well  anders: de Parij se intellectuele elite splitst zich op in voor- en te 
genstanderss van de Italiaanse opera en de 'querelle des bouffons' barst 
los. . 

Omdatt de Italiaansgezinden zich bij de loge van de koningin 
(Mariee Leszczynska) ophielden, terwijl de voorvechters van de Franse 
stijll  zich verzamelden bij die van de koning (Louis XV), wordt de 
'querellee des bouffons' ook wel aangeduid als de 'guerre des coins'. 
Dezee polemiek levert zo'n zestigtal pamfletten op, waarvan de meeste 
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L E T T R E E 
S UR R 

LALA MUSIQUE 
F R A N « ? O I S E . . 

P A R R 

JEAN-JACQUE SS ROUSSEAU. 

SuntSunt vtrka tt roctt, prattrtstut, ni/aL 

M.. D C C. L U I 

Afb.Afb. 3 Titelpagina 'Lettre sur la Musique Franchise', Rousseaus 
geruchtmakendee hekelschrift dat een centrale rol speelde in de 
'querellee des bouffons' en internationaal reacties losmaakte, 
waaronderr die van Lustig, Van Alphen en Robbers. 
(Zie(Zie Rousseau 1776, exemplaar KB 2104 DW.) 
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anoniemm zijn gepubliceerd. In 1753 mengt Grimm zich opnieuw in de 
strijd,, nu met een satire, Le petit prophete de Boehmischbroda, die hij pre-
senteertt als een fragment uit het Oude Testament. In dit pamflet be-
schrijftt een Praagse muziekstudent een visioen waarin de decadente 
staatt van de Franse opera wordt gehekeld {Grimm 1968 (dl. 16): 313-
336,, zie ook Strunk 1950: 619-635). Grimm behoort evenals Rousseau 
tott de encyclopedisten die zich manifesteerden als de felste critici van 
dee opera's van Rameau en Lully. 

Centraall  in de 'querelle des bouffons' staat de discussie tus-
senn Rameau en Rousseau. In november 1753 publiceert Rousseau zijn 
LettreLettre sur la Musique Francoise die internationale bekendheid verwerft, 
niett in de laatste plaats vanwege zijn geruchtmakende uitspraken over 
dee onmuzikaliteit van de Franse taal. In zijn Lettre formuleert Rous-
seauu bezwaren tegen de muziek en de theorie van Rameau. Al eerder 
hadd Rousseau in zijn artikelen in de Encyclopédie kritische kanttekenin-
genn geplaatst aan het adres van Rameau, maar nu klinken de bezwa-
renn fundamenteler. In deze brief introduceert hij als tegenhanger van 
Rameauss begrip 'harmonie' het concept van Tunité de melodie'. Dat 
houdtt in, dat muziek één enkele melodische lij n moet hebben (zie ook 
2.1.1). . 

Rameauu antwoordt in 1754 in zijn Observations sur nótre instinct 
pourpour la musique et sur son principe en in 1755 in zijn anoniem gepubli-
ceerdee Erreurs sur la musique dans VEncyclopédie. Volgens Rameau moeten 
wee voor onze opvattingen over muziek de natuur raadplegen. Hij 
noemtt het 'corps sonore' (grondtoon en meetrillende boventonen) de 
natuurlijkee bron van de muziek. Alleen harmonie, de moeder van me-
lodie,, kan affecten oproepen, omdat melodieën emotioneel onbepaald 
zijn.455 Ter illustratie geeft hij een analyse van de beroemde monoloog 
uitt de Armide van Lully (zie ook 2.1.1), waarmee hij wil demonstreren 
watt Lully intuïtief had gedaan, namelijk het uitbeelden van emoties 
doorr middel van akkoordreeksen en modulaties. Rousseau reageert in 
17555 met zijn Examen de deux principes avances par M. Rameau. Dit pamf-
lett wordt echter veel later, postuum, gepubliceerd. 

Inn maart 1754 vertrekt het Italiaanse operagezelschap 'Bouffons' uit 
Parijs.. Dat betekende niet direct een overwinning voor de 'tragédie ly-
rique',, de traditionele Franse opera van Lully en Rameau. Integendeel, 
hett Parij se verblijf van de Italiaanse buffo nisten had de productie van 
dee 'opéra comique', de Franse variant van de 'opera buffa', juist gesti-

455 Ik besprak reeds Matthesons reactie op dit standpunt van Rameau (zie 2.1.1). 
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muleerd.. Deze beleeft in de tweede helft van de achttiende eeuw een 
grotee bloei, ook in Nederland (zie 1.1.3). In 1752 had Rousseau met zijn 
LeLe devin du village de trend gezet voor dit nieuwe Franse operagenre, 
hoewell  hij eenjaar later de Franse taal ongeschikt verklaart voor mu-
ziek.466 Le devin du village beleeft tal van opvoeringen in binnen- en bui-
tenlandd en houdt in Frankrijk zestig jaar repertoire.47 

Inn tegenstelling tot de Italiaanse 'opera buffa' wordt de Franse 
'opéraa comique' niet geheel gezongen. De recitatieven maken plaats 
voorr gesproken monologen en dialogen. Airs of ariettes - de tegenhan-
gerss van de Italiaanse aria's - en koren en ensembles onderbreken de 
gesprokenn tekst. In alle 'operas comiques' spelen ensembles, meestal 
canonischh getoonzet, een grote rol. Als belangrijkste componisten 
noemm ik Francois André Danican Philidor (1726-1795), Pierre Alexan-
dree Monsigny (1729-1817) en de in zijn tijd zeer beroemde André Ernest 
Modestee Grétry (1741-1813) die ruim vijfti g van deze opera's compo-
neert.. Zijn Zémire et Azor (1771) op een libretto van Jean Francois Mar-
montell  (1723-1799) wordt in 1783 in het Nederlands bewerkt door 
componistt Bartholomeus Ruloffs (1735-1801) en tekstdichter Pieter Pij-
perss (1749-1805) die hiermee veel succes oogsten. De 'opéra comique', 
diee zich ontwikkelt als een burgerlijke komedie over sociale en morele 
misstanden,, beleeft zijn hoogtepunt in het Napoleontische tijdperk. 
Ditt genre blijkt dan een geduchte concurrent van de 'tragédie lyrique'. 

2.2.44 De hervormingen van Gluck 

Christophh Willibald Gluck (1714-1787) weet met het doorvoeren van 
eenn aantal hervormingen in de periode van 1772 tot 1779 de 'tragédie 
lyrique'' weer bemind te maken bij het publiek. Die hervormingen 
gavenn echter wel aanleiding tot een jarenlange strijd tussen zijn voor-

466 Rousseau is niet altijd zijn anti-Franse mening toegedaan geweest. Als twintigjarige pro-
beerdee hij enkele opera's te schrijven in de stijl van Lully. Bovendien baseerde hij in 1743 
zijnn Dissertation sur la musique moderne (zie 2.1.1) op de Traite de Vharmonie van Rameau. In 
1752,, na een verblijf in Venetië als secretaris van de Franse ambassade, verandert Rousseau 
zijnn standpunt echter radicaal. Vanaf die tijd toont hij een grote minachting voor de Franse 
stijl.. Dat Rousseau inmiddels gebrouilleerd was geraakt met Rameau, heeft deze minach-
tingg ongetwijfeld gevoed. Die brouille zal wel in verband staan met Rameaus vernietigende 
oordeell  over Rousseaus operaballet Les muses galantes (1745), dat Rousseau componeerde 
naarr het model van Rameaus Les Indes galantes. 
477 De Engelse muziekhistoricus, organist en componist Charles Burney (1726-1814) maakt 
onderr de titel Cunning man in 1766 een Engelse bewerking van Rousseaus 'opéra-comique'. 
Ookk Mozart laat zich in 1768 bij het schrijven van zijn Bastien und Bastienne inspireren door 
dezee opera van Rousseau. 
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enn tegenstanders.48 

Gluck,, Duitser van geboorte, studeert in Italië bij G.B. Sam-
martinii  (1698-1775), bezoekt Londen, reist in Duitsland als dirigent 
vann een operagezelschap en wordt in 1754 benoemd tot hofkapel-
meesterr in Wenen, waar Marie-Antoinette zijn leerlinge is. Van 1772 
tott 1779 verblijft hij in Parijs. Daar verwerft hij een belangrijke positie 
dankzijj  de protectie van Marie-Antoinette die in 1774 - na de kroning 
vann Lodewijk XVI - koningin van Frankrijk is geworden. In 1779 keert 
dezee muzikale kosmopoliet naar Wenen terug, waar hij in 1787 sterft. 

Sindss 1750 heeft Gluck - evenals de eerder genoemde Jomelli 
enn Traetta - zich beziggehouden met de hervorming van de Italiaanse 
'operaa seria'. Meer dan deze Italiaanse collega's laat Gluck de oude 
idealenn van de Camerata herleven. In het voorwoord bij het libretto 
vann zijn opera Alceste (1769), geschreven door Raniero da Calzabigi, pre 
senteertt Gluck zich als hervormer van de Italiaanse opera en zet hij 
zijnn ideeën over de ideale opera uiteen: ter will e van de dramatische 
expressiee moet de muziek beperkt worden tot haar ware functie, na-
melijkk het dienen van de dichtkunst (Strunk 1950: 673-675). Daarom 
will  hij breken met de heerschappij van de da capo-aria en in het alge-
meenn met alle van tevoren vaststaande vormschema's. Koren en dan-
senn moeten door de handeling gemotiveerd zijn. Hij laat zelfs het koor 
aann de handeling deelnemen. Het orkest moet zich aanpassen aan de 
dramatischee eisen en de ouverture moet integraal deel uitmaken van 
dede opera. Hij maakt het contrast tussen aria en recitatief kleiner, want 
dede 'secco'-recitatieven verdwijnen, terwijl de dialoog orkestbegelei-
dingg krijgt. 

Inn Wenen krijgt Gluck echter niet veel gehoor voor zijn her-
vormingsopvattingen.. Omdat zijn ideale opera sterk aanleunt tegen 
dede 'tragédie lyrique', verplaatst hij in 1772 zijn werkterrein naar Parijs. 
Duu Roullet bewerkt een tragedie van Racine tot een libretto voor 
Gluckss eerste reformopera: Iphigénie en Aulide. De opvoering van deze 
operaa op 19 april 1774 geeft aanleiding tot een vijfjaar durende strijd 
tussenn voor- en tegenstanders van Gluck. 

All  in oktober 1772 had Du Roullet in de Mercure de France (p. 
169-174)) aandacht gevraagd voor Iphigénie in zijn 'Lettre a M.D [d'Auver-
gne],, un des directeurs de 1'Opéra de Paris*. Hierin vraagt hij de direc-

488 Bijna alle belangrijke pamfletten die tijdens deze twist verschijnen, zijn door Gaspard 
Leblondd opgenomen in een verzamelbundel onder de titel Mémoires pour servir a ITiistoire de 
lala revolution opérée dans la musique par M. Ie Chevalier Gluck. Zie ook voor teksten die een rol heb-
benn gespeeld in deze Franse muziekesthetische discussie: Strunk 1950: 655-683. Zie verder 
Neubauerr 1986:143-148 en Josephs 1989: 531-536. 
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tiee van de 'Académie de Musique' deze opera in haar repertoire op te 
nemen,, omdat de opvoering van Iphigénie zal bewijzen dat een goede 
operaa wel degelijk in het Frans geschreven kan zijn, in tegenstelling 
tott wat bepaalde schrijvers hebben beweerd. Hij doelt hier op Rous-
seauu (Strunk 1950: 676-680). Enkele maanden later laat Gluck zelf een 
brieff  plaatsen in de Mercure de France (p. 182-184), getiteld 'Lettre de M. 
Iee Chevalier Gluck, sur la musique'.49 Daaruit blijk t dat hij op diplo-
matiekee wijze - hij negeert de zinspeling op Rousseaus Lettre van 1753 
inn de brief van Du Roullet - Rousseau voor zijn hervormingsopvattin-
genn tracht te winnen. Gluck benadrukt dat zijn muzikale stijl beant-
woordtt aan de muzikale opvatting van Rousseau (zie 2.1.7). Hij had 
Rousseauu willen raadplegen en met hem willen samenwerken om de 
natuurlijkee melodie te vinden, die de declamatie van de dichtkunst 
kann versterken, geschikt is voor de prosodie van iedere taal en past bij 
hett karakter van ieder volk. Het onderscheid tussen nationale stijlen 
noemtt hij belachelijk. Daaraan moet maar eens een einde worden ge-
maakt.. Hij eindigt zijn brief met de complimenten voor Rousseaus 
analysee van de monoloog in de Armide van Lully. Op het oude libretto 
vann Quinault zou Gluck in 1777 zijn reformopera Armide componeren. 

Dee pogingen van Gluck dichtkunst en muziek te verenigen in 
eenn stijl die correspondeert met de Florentijnse 'stile rappresentativo', 
dagenn verschillende theoretici uit - onder wie Marmontel - het belang 
vann de melodie te verdedigen. Marmontel vindt de schoonheid van de 
melodiee belangrijker dan de expressie van gevoelens en hartstochten 
(ziee 4.4.3). Ook Rousseau prefereert melodie boven expressie, zoals 
blijk tt uit zijn Lettre A Ai Burney, sur la musique, avec fragments d'observa-
tionstions sur VAlceste ïtalien de M. Le Chevalier Gluck (1774).50 Neubauer wijst 
eropp dat Rousseau in zijn commentaar op Alceste van Gluck zich voor 
hett eerst bewust is van het conflict tussen retorische accentuatie en 
melodiee en dat hij de voorkeur geeft aan melodie (Neubauer 1986: 
145): : 

J'oseraii  même dire que Ie plaisir de 1'oreille doit quel-
quefoiss 1'emporter sur la vérité de 1'expression; car la mu-
siquee ne sauroit aller au coeur que par Ie charme de la me-
lodie;; et s'il n'étoit question que de rendre 1'accent de la 

499 Zie voor de inhoud van deze brief Gluck 1971. Zie ook: Strunk 1950: 681-683 en Le 
Huray/Dayy 1981: 148-149. 
500 Zie Rousseau 1979: 371-412. Rousseaus commentaar op Alceste van Gluck is incompleet 
enn postuum gepubliceerd, evenals zijn commentaar op l'Orphée van Gluck: Extrait d'une ré-
ponseponse du petit faiseur a son prête-nom, sur un morceau de l'Orphée de M. le Chevalier Gluck (Rousseau 
1979:: 413-420). 



HOOFDSTUKK 2 | 81 

passion,, 1'art de la declamation suffïroit seul, et la musi-
que,, devenue inutile, seroit plutot importune qu'agréa-
ble:: voila 1'un des écueils que Ie compositeur, trop plein de 
sonn expression, doit éviter soigneusement (Rousseau 
1979:: 389-390). 

Hett eeuwenoude dilemma of de muziek dan wel de dichtkunst moet 
dominerenn in de opera vormt een belangrijke kwestie in de strijd met 
Gluck.. In 1776 haalt de invloedrijke maïtresse van Louis XV, Madame 
Duu Barry, de gevierde Italiaanse componist Piccini naar Parijs als ri-
vaall  van Gluck. Zonder eigen toedoen - Piccini neemt namelijk niet 
zelff  actief deel aan de strijd tussen Gluckisten en Piccinisten - krijgt 
Piccinii  veel aanhangers in de kringen van hen die zich verzetten tegen 
dee revolutionaire denkbeelden van Gluck over de vernieuwing van de 
Fransee opera. Pogingen om Piccini tegen Gluck uit te spelen, misluk-
kenn omdat ook Piccini een hervorming van de Napolitaanse 'opera 
seria'' nastreeft en in zijn 'tragédie lyrique' Roland (1778) zelf aan 
Gluckss idealen beantwoordt. 

Inn 1779 schrijft Gluck zijn laatste succesvolle Franse reform-
opera,, Iphigénie en Tauride, op een libretto van Guillard. Nog in hetzelf-
dee jaar komt zijn opera Echo et Narcisse gereed, maar deze slaat niet 
meerr aan. Dat betekent het einde van zijn Parij se loopbaan en hij keert 
naarr Wenen terug. In zijn reformopera's heeft Gluck Duitse, Franse en 
Italiaansee stijlelementen tot een synthese gebracht. Toch krijgt hij niet 
veell  navolgers. 

Dee grote vernieuwingen komen niet van de 'tragédie lyrique' 
maarr van de opera's van Mozart, zoals van Don Giovanni (1787) en Die 
ZauberflöteZauberflöte (1791). 

2.2.55 De opera in Nederland 

Lustig,, Van Alphen en Robbers spitsen hun uiteenzettingen over de re-
latiee tussen dichtkunst en muziek toe op de cantate, maar - zo stelde 
ikk reeds vast - zij baseren zich in hun betoog voornamelijk op verhan-
delingenn over de verhouding tussen woord en toon in de Franse en Ita-
liaansee opera. Ik vraag mij afin hoeverre zij de opera's hebben gekend 
diee de aanleiding vormden voor al die door hen geraadpleegde ver-
handelingen.. Gegevens daarover ontbreken nagenoeg. Misschien heb-
benn ze in ons land operavoorstellingen bijgewoond. In ieder geval is 
hett interessant eens na te gaan welke opera's zij hier hadden kunnen 
bezoeken.. Daarom geef ik een indruk van wat zo rond de achttiende 
eeuww in de Republiek aan opera's wordt vertoond. Bovendien sta ik 
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evenn stil bij de pogingen die hier in de zeventiende en achttiende 
eeuww zijn ondernomen om opera's op de planken te brengen.51 

Inn tegenstelling tot de ons omringende landen krijgt de opera in de Ne-
derlandenn pas aan het einde van de zeventiende eeuw enige betekenis. 
Hett ontbreken van een grootse hofcultuur speelt daarbij ongetwijfeld 
eenn grote rol. Immers, de opera is een kostbaar genre dat aanvankelijk 
alleenn gefortuneerde vorstenhoven in stand kunnen houden. 

Dee eerste pogingen om in de Republiek opera's op te voeren, 
daterenn van 1680. Toen kreeg Theodoro Stryker52 van de regenten van 
hett Amsterdamse Burgerweeshuis en Oudemannenhuis het recht om 
opera'ss in de schermschool te vertonen. Later besluit men aan de 
Leidsegrachtt een nieuw theater te bouwen. De opening daarvan ge-
schiedtt op oudejaarsavond 1680 met Ie Fatiche d'Ercole per Deianira van 
dee Venetiaanse componist Pietro Andrea Ziani (1616-1684). Deze opera 
valtt zo in de smaak, dat hij weken achtereen wordt opgevoerd. Stad-
houderr Willem III en zijn echtgenote Mary Stuart komen in februari 
16811 naar Amsterdam om een voorstelling bij te wonen. 

Overr de samenstelling van Strykers ensemble is weinig be-
kend,, maar in ieder geval heeft het in het gebouw aan de Leidsegracht 
vollee zalen getrokken met ten minste twee opera's: Helena rapita da Pa-
ride,ride, gecomponeerd door de Venetiaan Giovanni Domenico Freschi 
(1640-1690)) en in opdracht van Stryker muzikaal bewerkt door een an-
deree Venetiaan: Pietro Antonio Fiocco (1650-1714), en De Triomfeerende 
Min:Min:  een opera van de Vlaamse componist Carolus Hacquart -

)) op een libretto van de dichter Dirk Buysero (1644-1708).53 On-
dankss het artistieke succes moet Stryker al in 1682 de deuren van zijn 
operagebouww sluiten. De financiële verplichtingen aan de regenten 
vann de Amsterdamse schouwburg - aan wie op grond van een over-
eenkomstt een deel van de recette moet worden afgedragen - zijn hem 
bovenn het hoofd gegroeid. 

511 Voor dit overzicht baseer ik mij op Scheurleer 1909, Nederlandsch muziekleven 1936, Bot-
tenheimm 1946, Thijsse 1949, Balfoort 19812, Reeser 19862, Beijer 1989 en Rasch 1997. 
522 Hij heet eigenlijk Dirk Stryker en is Amsterdammer van geboorte (geboorte en sterfda-
tumm zijn onbekend). Hij groeit op in Venetië, de belangrijkste zeventiende-eeuwse opera-
stad,, waar zijn vader Jacob Stryker toen consul was van de Republiek. 
533 Buysero heeft lang in Parijs gewoond waar hij de Franse opera leert kennen. Evenals 
Strykerr is hij actief in de operalobby. Zijn bekendste werk, De vryadje van Cloris en Roosje 
(1688),, is op muziek gezet door S. de Koning (1654-1701). Deze partituur is verloren gegaan. 
Aann het einde van de achttiende eeuw maakt Bartholomeus Ruloffs van deze tekst een 
toneelstukk met liedjes. De Triomfeerende Min is een allegorisch vredespel, geschreven naar 
aanleidingg van de vrede van Nijmegen (1678) en opgedragen aan Constantijn Huygens. 
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Naa de sluiting van Strykers operagebouw vertrekken verschil-
lendee ensembles naar Buiksloot, aan de overkant van het IJ, om daar 
inn een klein theater hun voorstellingen te geven. In Amsterdam zelf 
werdd toen namelijk aan buitenlandse ensembles zelden toestemming 
verleendd opera's op te voeren. In deze periode manifesteren Thomas 
Arentss (1652-1701), lid van 'Nil Volentibus Arduum', en Govert Bidloo 
(1649-1713)) zich in Amsterdam als de grote voorvechters van opera's in 
dede 'Nederduitsche' taal. Zij willen de Franse opera van Lully navolgen. 
Arentss vertaalt een aantal Franse libretto's van Quinault: in 1686 Roe-
land,land, in 1687 Amadis en Cadmus en Hermione, alle op muziek van Lully. 

Inn de zeventiende en achttiende eeuw zijn in ons land trou-
wenss maar weinig echte opera's geschreven. In plaats daarvan worden 
zogenaamdee 'zangspelen' vervaardigd, dat wil zeggen toneelstukken 
mett muziek. Johan Schenk ) componeert in 1687 op een li-
brettoo van Govert Bidloo wel een echte Nederlandse opera: De Opera van 
Bacchus,Bacchus, Ceres en Venus. 

Overr zeventiende-eeuwse operavoorstellingen in andere ste-
denn in de Republiek zijn slechts schaarse aanwijzingen voorhanden. 
Strykerr heeft, na de mislukking in Amsterdam, zijn werkterrein naar 
Haarlemm verlegd. Gegevens over uitvoeringen van opera's in deze stad 
ontbrekenn echter. Verder moeten in die jaren in Den Haag enkele 
Fransee operagezelschappen actief zijn geweest, maar of het tot uitvoe-
ringenn is gekomen, is niet bekend. 

Inn de achttiende eeuw ontwikkelen Den Haag en Amsterdam 
zichh als de belangrijkste centra voor opera in de Republiek. Hier wordt 
eenn groot aantal nieuwe, buitenlandse opera's op de planken ge-
bracht.. In de hofstad verblijft in de Casuariestraat gedurende de hele 
achttiendee eeuw een Frans operagezelschap met een orkest van onge-
veerr twintig musici, de 'Opéra de la Haye' of 'Comédie Francaise de la 
Haye**  genoemd, dat voornamelijk 'operas comiques' vertoont van 
Gluck,, Monsigny, Philidor en Grétry. Dit gezelschap brengt ook Rous-
seauss Le devin du village en de befaamde 'opera buffa' La serva padrona 
vann Pergolesi. 

Naastt de gezelschappen die het theater in de Casuariestraat 
bespelen,, verblijven in het achttiende-eeuwse Den Haag tijdelijk ook 
anderee operagezelschappen. Tussen 1732 en 1742 treft men er bijvoor-
beeldd het gezelschap aan van de rijke Portugees-joodse zakenman 
Jacobb Lopez de Liz, dat elders in de stad Franse opera's uitvoert. Verder 
heeftt in Den Haag van 1760 tot 1761 een Italiaans gezelschap gespeeld. 
Bovendienn hebben een joods gezelschap en het Vlaamse operagezel-
schapp van J.D.F. Neyts voorstellingen in de hofstad gegeven. Over het 
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algemeenn namen de operagezelschappen het niet zo nauw met de oor-
spronkelijkee taal van een opera. In ons land werden Italiaanse en Fran-
see opera's vaak vertaald in het Nederlands, maar een Italiaanse opera 
werdd ook wel in het Frans opgevoerd en een Franse opera in het Itali-
aans,, afhankelijk van de herkomst van het operagezelschap. 

Tenn tijde van het stadhouderschap van Willem V (1751-1795) 
blijk tt er in de Republiek zoveel vraag naar de nieuwste opera's, dat 
menn spoedig na de première zowel in Den Haag als in Amsterdam kan 
kennismakenn met de kassuccessen in bijvoorbeeld Parijs, Wenen of 
Praag.544 Voor Van Alphen, die lange tijd in Utrecht maar ook in Leiden 
enn Den Haag heeft gewoond en gewerkt, moet een bezoek aan deze 
opera'ss zeker tot de mogelijkheden hebben behoord. Dat zal ook gel-
denn voor de Rotterdammer Robbers, maar Lustig moet helemaal uit 
Groningenn komen. Hij oriënteert zich trouwens voornamelijk op zijn 
geboortestadd Hamburg (zie 3.1.1). 

Amsterdamm heeft gedurende de achttiende eeuw niet, zoals 
Denn Haag, permanent een operagezelschap binnen zijn stadsmuren. 
Dee schouwburg aan de Keizersgracht, het belangrijkste Amsterdamse 
theater,, blijf t vooral bestemd voor toneel. In de eerste helft van de 
achttiendee eeuw verzorgt de schouwburg ook zangspelen maar geen 
opera's.. Onder druk van de gereformeerde kerk, die opera's associeert 
mett verval van zeden, werken regenten de uitvoering van opera's 
meestall  tegen. Rond 1750 komen Italiaanse, Franse, Vlaamse en Duitse 
gezelschappenn naar Amsterdam. Zij krijgen soms toestemming opera's 
inn de schouwburg op te voeren, maar hun tenten moeten ze, net als in 
dee zeventiende eeuw, opslaan aan de rand van de stad. 

Inn 1752 krijgt de schouwburg aan de Keizersgracht concur-
rentiee van 'Blankenburg', een nieuw theater aan de 'Overtoomschen 
Weg'' in de gemeente Amstelveen. Naast toneeluitvoeringen brengt 
menn hier ook Franse opera's, totdat het gebouw in 1754 door brand 
wordtt verwoest. Vlakbij het afgebrande theater voert het gezelschap 
vann Frederic Sluyter tussen 1754 en 1758 Franse opera's op in een tent. 
Hett repertoire vertoont grote overeenkomsten met dat van de Haagse 
gezelschappen.555 Vanwege doorslaand succes krijgt Sluyter in 1762 de 
beschikkingg over een permanent theater eveneens op de 'Overtoom-
schenn Weg'. Financiële problemen dwingen hem echter al in 1763 zijn 
opvoeringenn aldaar te staken. 

544 In Den Haag zijn twee verzamelingen tekstboekjes uitgegeven die een overzicht geven 
vann de gespeelde opera's: Nouveau Theatre de La Haye 1759-1761 en Theatre de Société 1768. 
555 Een overzicht van het repertoire biedt de bundel Theatre d'Amsterdam 1763. 
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Inn de periode van 1768 tot 1772 mag het Vlaamse operagezel-
schapp van J.D.F. Neyts na de sluiting van het toneelseizoen vanaf begin 
meii  tot het einde van de zomer opera's opvoeren in de schouwburg 
aann de Keizersgracht. Ook Neyts oogst veel succes met hetzelfde reper-
toiree als dat van Sluyter en de Haagse gezelschappen. Weer staan de 
'operass comiques' van Monsigny, Philidor, Grétry en Gluck op het pro-
gramma.. Een van de populairste opera's blijk t Le deserteur van Monsig-
ny,, waarvan Neyts het libretto in het Nederlands had vertaald. Bij een 
uitvoeringg hiervan in 1772 brandt de Amsterdamse schouwburg af. 

Dee nieuwe schouwburg verrijst in 1774 op het Leidseplein. De 
componist,, violist en organist Bartholomeus Ruloffs wordt benoemd 
tott muziekdirecteur. Onder Ruloffs beleeft de opera in Nederland een 
zekeree bloei. Hij vertaalt verschillende Franse operalibretto's en voert 
naastt de bekende 'operas comiques' ook de belangrijkste opera's uit 
vann Mozart, Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799), Paul Wranitzky 
(1756-1808)) en Rudolf Kreutzer (1766-1831). Ondanks publieke waarde-
ringg voor de opera's die hij op de planken brengt, slaagt Ruloffs door 
tegenwerkingg van de schouwburgregenten er niet in een permanent 
operagezelschapp in Amsterdam te vestigen. 

Tenn slotte heeft ook de in 1787 opgerichte 'Hoogduitsche 
Tooneell  Sociëteit' een belangrijke rol gespeeld in de achttiende-eeuw-
see Amsterdamse operawereld. Dit gezelschap krijgt in 1791 een eigen 
gebouww in de Amstelstraat. Hier voert het in 1794 verschillende ope-
ra'ss van Mozart uit: Die Entfïïhrung aus dem Serail, Le nozze di Figaro, Don 
GiovanniGiovanni en Die Zauberflöte. Toch zijn uiteindelijk alle pogingen in de ze-
ventiendee en achttiende eeuw om een nationale opera te vestigen op 
nietss uitgelopen door tegenwerking van de overheden en door gebrek 
aann financiële middelen. Scheurleer ziet nog een andere oorzaak voor 
diee mislukking: 

Hett land was klein en dat kleine publiek was nimmer 
eensgezind.. De een wilde een Duitsch, de ander een 
Fransen,, een derde een Italiaansch tooneel. Nooit werd 
hett nationaliteits-bewustzijn sterk genoeg om eensgezind 
err krachtig naar te streven al het vreemde in het Neder-
landsenn bijeen te brengen. Alles stuitte af op verbrokke-
lingg en versnippering van krachten (Scheurleer 1909: 
291). . 
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2.2.66 De Italiaanse cantate 

Dee meeste operacomponisten hebben ook cantates geschreven. In 1620 
wordtt in Italië voor het eerst gesproken over 'cantata' ter aanduiding 
vann korte zangstukken voor sopraansolo met begeleiding van een 
akkoordinstrument.. Aanvankelijk kon alle instrumentaal begeleide 
kamermuziekk op lyrische of dramatische teksten cantate worden ge-
noemd,, maar in de loop van de zeventiende eeuw ontwikkelt de can-
tatee zich tot een vocale compositievorm met twee typen strofen: de 
ariaa en het recitatief. 

Nett als in de opera heeft de aria in de cantate een lyrische in-
houdd en een gebonden vorm die gekenmerkt wordt door een strenge, 
overzichtelijkee maatindeling, een regelmatig gebouwde ritmiek, het 
gebruikk van terugkerende motieven en tekstherhalingen. Het recita-
tieff  heeft, precies zoals in de opera, een verhalende inhoud en een 
vrijee vorm. Cantates kunnen verder in vorm zeer van elkaar verschil-
len,, maar karakteristiek blijf t altijd de zorgvuldige scheiding tussen 
dee stijlen van aria en recitatief. 

Inn de zeventiende eeuw dient de Italiaanse cantate tot amuse-
mentt van de aristocratie. De meestal wereldlijke teksten hebben een 
amoureuss karakter. Cantatecomponisten lieten zich inspireren door 
gedichtenn van literair begaafde schrijvers als Petrarca (1304-1374) en 
Tassoo (1544-1595). Deze verfijnde en elegante cantate kan zonder 
toneelscèness en kostuums worden uitgevoerd. Tussen 1650 en 1750 
maaktt de Italiaanse cantate een bloeitijd door. In de zeventiende eeuw 
vormtt Venetië niet alleen het centrum voor de opera maar ook voor de 
cantate,, terwijl Napels in de achttiende eeuw die positie heeft. Rome 
heeftt in de zeventiende en achttiende eeuw betekenis als centrum 
voorr opera's en cantates over geestelijke onderwerpen. Een 'geestelij-
ke'' cantate wordt in de tweede helft van de achttiende eeuw ook wel 
oratorium566 genoemd. 

Niett alleen in de zeventiende maar ook in de achttiende eeuw 
onderscheidenn cantates zich van elkaar in stijl en vorm. De scheiding 

566 De cantates van Bach vormen hierop een uitzondering. Een oratorium is een groots op-
gezettee vocaal-instrumentale compositie over een ernstig, veelal episch, meestal oudtesta-
mentischh gegeven. Medewerkenden zijn solisten, een of meer koren en een begeleidend en-
semble,, vaak een orkest. Muzikaal-technisch zijn oratorium en opera lange tijd nauw met 
elkaarr verwant geweest. In tegenstelling tot de opera wordt de handeling in een oratorium 
echterr nooit uitgebeeld maar verteld door een testo of verteller. In Duitsland is Heinrich 
Schützz (1585-1672) de wegbereider geweest van het oratorium en in Engeland heeft Handel 
hett oratorium gevoerd naar een absoluut hoogtepunt. Wat Bach is voor de cantate, is Han-
dell  voor het oratorium. 
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vann aria en recitatief neemt men echter altijd in acht. Het aantal aria's 
enn recitatieven kan sterk wisselen, evenals de bezetting waarmee men 
eenn cantate uitvoert. Zo kan het vocale deel worden verzorgd door een 
off  meer koren (koorcantate), door een solist (solocantate), door meer 
solistenn of door solisten en koor. De instrumentale begeleiding kan va-
riërenn van basso continuo (akkoordinstrument met ondersteunende 
bas)) tot een ensemble of zelfs een groot orkest. 

Dee aria ontwikkelt zich van een eenvoudige vocale vorm, 
waarbijj  de melodiestructuur de tekststructuur op de voet volgt, tot 
eenn virtuoos doorgecomponeerd lied, waarbij de melodiestructuur 
zichh naar eigen wetten richt. Een grote invloed op de achttiende-eeuwse 
muziekk in het algemeen en op de opera en de cantate in het bijzonder 
heeftt de in Napels ontwikkelde bel canto-stijl gehad. Deze kenmerkt 
zichh door gracieuze melodieën, ondersteund door simpele harmo-
nieënn in een langzame driedelige maat met een enkel ritmisch motief. 
Eenn hoogtepunt in deze Napolitaanse school vormen de cantates van 
Alessandroo Scarlatti (1660-1725). De strenge scheiding tussen de ele-
gante,, melodieuze aria en de declamatorische stijl van het recitatief 
typeertt de honderden cantates die hij schreef. 

Dee cantates van Handel, waarvan Van Alphen in de 'Aanmer-
kingen'' enkele noemt, bevatten een mengeling van verschillende Itali-
aansee stijlkenmerken. Tussen 1700 en 1750 verovert de Italiaanse can-
tatee de Duitse vorstenhoven. Naast Handel is Karl Heinrich Graun de 
belangrijkstee en meest populaire Duitse componist van Italiaanse can-
tates.. Van Alphen verwijst naar Graun als componist van Der Todjesu, 
eenn cantate op een tekst van Karl Wilhelm Ramler (1725-1798). Van Al-
phenn heeft een grote bewondering voor zowel de muziek van Graun 
alss de gedichten van Ramler. 

Naa 1750 verburgerlijkt de Italiaanse cantate zich. Dat houdt 
inn dat ze voor burgers wordt gecomponeerd en uitgevoerd. Vooral de 
felicitatiecantatee en de geestelijke cantate waren populair. In plaats 
vann bescheiden slotkoren heeft deze 'burgerlijke' cantate omvangrijke 
koorpartijen.. De meest gebruikelijke bezetting is voor drie solo's, koor 
enn orkest. De nabloei in de tweede helft van de achttiende eeuw dankt 
dede cantate aan Pietro Metastasio, die behalve een beroemd librettist 
ookk een zeer vruchtbaar tekstdichter van cantates is geweest. 
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2.2.77 De Franse cantate 

Inn Frankrijk kent de cantate een korte maar hevige bloei die duurt van 
ongeveerr 1705 tot 1750. Hier schept Jean-Baptiste Rousseau (1671-1741) 
dee cantate als dichtvorm. De meeste van zijn cantates zijn op muziek 
gezet.. Van Alphen citeert bij zijn cantate 'De Starrenhemel' enkele 
dichtregelss van hem als motto. Stilistisch gezien lijken Franse cantates 
scèness uit een opera. Zo typeert ook Jean Jacques Rousseau de cantate 
inn zijn Dictionnaire de Musique (Rousseau 1781 (dl.1): 150-151). 

Tekstinhoudelijkk zijn de Franse cantates te verdelen in we-
reldlijkee en geestelijke cantates. Houdard de la Motte (1672-1731) heeft 
faamm als dichter van geestelijke cantates. In de 'Aanmerkingen' ver-
wijstt Van Alphen naar hem. Na 1740 raakt de Franse geestelijke canta-
tee in verval. Ze maakt plaats voor het uit Italië ingevoerde oratorium. 
Hett verval van de cantate gaat samen met de opkomst van de cantatil-
le:: een korte cantate met een recitatief en twee of drie aria's. Aan het 
eindd van de achttiende eeuw verdwijnt de cantate in haar oorspronke-
lijk ee vorm. De term leeft nog voort als aanduiding voor een hymne 
voorr koor en orkest. 

2.2.88 De lutherse kerkcantate 

Rondd 1700 ontstaat in Duitsland een nieuw type cantate: de lutherse 
kerkcantate,, bedoeld om systematisch te gebruiken in godsdienstoefe-
ningenn in het kerkelijk jaar. Deze lutherse cantates hebben in de acht-
tiendee eeuw een grote praktische betekenis voor het kerkelijk leven en 
spelenn ook daarbuiten een belangrijke rol. In opdracht schreven vele 
cantors577 en organisten een cantate voor iedere zon- en feestdag van 
hett kerkelijk jaar en voor bijzondere gelegenheden als vorstelijke ver-
jaardagen,, jubilea en dergelijke. 

Dee terminologie is niet eenduidig. Lang niet altijd krijgen 
kerkcantatess de naam 'cantate'. Vaak wordt volstaan met de naam van 
zon-- of feestdag, bijvoorbeeld 'Vijftiende zondag na Pinksteren' of 
'Feestdagg van de geboorte van Christus'. Verder noemt men een canta-
tee met koor ook wel 'concerto'. Ook hier gebruikt men de termen 'ora-
torium'' en 'cantate' door elkaar. 

Inn veel cantates is sprake van dogmatische belering, maar 
onderr invloed van dichters als Gellert (1715-1769), Ramler en Klopstock 

577 Een cantor is als kerkelijk ambtsdrager belast met het algeheel toezicht op de kerkmu-
ziekk in een stad. De beroemdste cantor, johann Sebastian Bach, is tevens organist. 
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(1724-1803),, juist de dichters die Van Alphen zo bewondert, komt het 
accentt steeds meer te liggen op ontroerende beschouwingen over Gods 
goedheid.. Karakteristiek voor deze kerkcantate is het gebruik van poë-
tischee invoegingen als een emotionele inkleuring van bijbelse passa-
ges.. Dat komt neer op devote meditaties met een piëtistisch karakter. 
Dee componist behandelt de toegevoegde poëtische tekst als een arioso 
off  een aria, gewoonlijk in da capo-vorm en vaak met een inleidend re 
citatief.. De recitatieven zijn meestal doorvlochten met koraalregels.58 

Normaall  gesproken wordt deze cantate ingeleid en begeleid door or-
gelspel.. Sinds Mendelssohn in de dertiger en veertiger jaren van de ne-
gentiendee eeuw hernieuwde belangstelling voor Johann Sebastian 
Bachh wist te kweken, staat deze te boek als de grootste meester van de 
luthersee kerkcantate. 

2.2.99 De cantate in Nederland 

Inn Nederland zijn in de achttiende eeuw slechts enkele cantates ge 
schreven.. Van Alphen kan zich in 1783 met 'De Doggersbank', 'De Star-
renhemel'' en 'De Hoope der Zaligheid' als de eerste Nederlandse can-
tatedichterr beschouwen. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
wordenn weliswaar verschillende gedichten 'cantates' genoemd, maar 
daarinn ontbreken de voor de cantate kenmerkende recitatieven (zie 
1.1.3).. Zo schrijft J.P. Kleyn (1760-1805) in 1786 een feestzang met de 
titell  'Cantate voor het derde jubelfeest van de Utrechtsche Hooge 
Schoole'.. Het gaat hier echter om een gedicht dat niet de vormken-
merkenn van een cantate heeft, maar dat wel op muziek is gezet. Dat 
heeftt Frederik Nieuwenhuysen (1758-1841), stadsorganist van Utrecht, 
gedaan. . 

Naa Van Alphen komt Rutger Schutte (1708-1784) met één klei-
nee cantate: 'Christus' bloedzweet in Gethsemané', in 1787 postuum ge-
publiceerdd in het vierde deel van diens Stichtelijke Gezangen. Dit vierde 
deel,, dus ook de cantate, is van muziek voorzien door de Boheems-
Italiaansee klavierspeler en componist Johannes Andreas Kauchlitz/ 
Giovannii  Andrea Colizzi , die verschillende jaren in Den 
Haagg heeft gewerkt als hofcomponist en muziekleraar van prinses 
Louise,, dochter van stadhouder Willem V (Van Heuvel [1997]: 88-96). In 
dede cantate wisselen solozang, recitatief en koorzang elkaar af. Vanwe-

588 Een koraal is een geestelijk lied in de vorm van een eenvoudig coupletlied in homofone 
zettingg met de melodie in de bovenste partij. Het koraal ontstaat begin zestiende eeuw en 
hoortt thuis in de protestantse kerkmuziek. Veel koraalmelodieën hebben zo'n grote popu-
lariteitt gekregen, dat zij kunnen dienen als symbool voor religieuze gevoelens. 
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gee de onbekendheid met het recitatiefin de Nederlanden schrijft Co-
lizzii  in Schuttes vierde deel van de Stichtelijke Gezangen een 'inleiding 
tott het accompagneren der recitativo's' (Bosch 1996: 295). Zijn karak-
teristiekk van het recitatief correspondeert met het Italiaanse recitatief 
zoalss Van Alphen en Robbers dat later in navolging van Rousseau heb-
benn gedefinieerd (zie 4.4.3 en 4.4.4). Colizzi pleit ervoor de begeleiding 
soberr te houden zonder versieringen. De begeleider moet het ritme 
vann de gereciteerde tekst volgen en de melodie die in de zangstem 
klink tt met een enkel akkoord ondersteunen (Bosch 1996: 130, 294-
297). . 

Voortss moet Christian Friedrich Ruppe (zie 3.3.3) in 1796 een 
cantatee hebben gecomponeerd op de geboorte van Christus. Dat blijk t 
uitt een programmaboekje van een Leids kinderkerstfeest. De partituur 
iss echter niet overgeleverd (zie Bosch 1996: 271-273). Bosch wijst op 
nogg enkele door Ruppe gecomponeerde cantates uit 1798. In datzelfde 
jaarr publiceert de dichter Rhynvis Feith (1753-1824) twee cantates: 'Het 
Onweder'' en 'De Menschlievendheid' (Feith 1798: 65-94). In 1802 volgt 
A.C.W.. Staring (1767-1840) met 'Cantate voor het natuurkundig gezel-
schapp te Zutphen' (Staring 186313: 320-322) en in 1815 met 'Ariadne' en 
mett 'De Zee' (idem: 317-320, 322-324). 

Dee geringe weerklank van Van Alphens pionierswerk staat 
mogelijkk in verband met het feit dat hij de cantate in de Republiek in-
troduceertt als de bloeitijd van dit genre in de omringende landen al 
voorbijj  is. Verder wil ik erop wijzen, dat de cantate in de eerste helft 
vann de achttiende eeuw vooral tot grote bloei is gekomen in landen 
mett een lutherse kerkcultuur. Dan heerst in de Nederlanden echter de 
calvinistischee kerk die in diverse synodebesluiten niet alleen het ge-
bruikk van het orgel verbiedt maar ook het vocaal en/of instrumentaal 
musicerenn tijdens de 'godsdienstoefening'.59 Uiteraard is een cantate 
inn de eerste plaats bestemd om in de kerk of in de concertzaal te wor-
denn uitgevoerd. Als een dichter geen zekerheid heeft, dat het tot een 
uitvoeringg komt, zal hij waarschijnlijk minder geïnspireerd zijn tot 
hett schrijven van cantates. Zo heeft Van Alphen, die de cantate toch als 

599 Zandt stelt vast, dat de 'gemiddelde vormgeving van de calvinistische godsdienstoefe-
ning'' een kerkelijk musiceren nog steeds nauwelijks toelaat.Hij verwijt de hervormde kerk, 
datt zij door de hier genoemde synodebesluiten de ontwikkeling van de toonkunst in de Ne-
derlandenn 'in algemeen muzikaal opzicht en in het bijzonder in kerkmuzikaal opzicht*  in 
dee weg heeft gestaan. Hij noemt het schrijnend, dat jonge mensen nog steeds 'theologisch 
enn kerkmuzikaal dusdanig worden geïndoctrineerd en "voorgeprogrammeerd", dat zij op 
lateree leeftijd het "valse" voor het "ware" verslijten'. Hij bedoelt daarmee, dat zij als ker-
kenraads-- of kerkvoogdij leden het gebruik van muziek in de hervormde eredienst negatief 
zullenn benaderen (Zandt 1995:15-16). 
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eenn ideale dichtvorm ziet, het bij drie cantates gelaten, wellicht omdat 
tweee van de drie cantates, althans in zijn tijd, leesgedichten zijn geble-
ven.. Hoewel Frederik Nieuwenhuysen Van Alphen had toegezegd alle-
driee zijn cantates te toonzetten {Van Alphen 18023: 299), heeft hij dat 
alleenn met 'De Doggersbank' gedaan (zie 3.2.1). De weinig ontwikkelde 
muziekcultuurr in het achttiende-eeuwse Nederland zal daaraan debet 
zijnn geweest. 
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Hoofdstukk 3 Drie Nederlandse schrijvers 

enn hun verhandelingen over 

dee relatie tussen dichtkunst 

enn muziek 

Eenn Componist van zangmuziek 
staatt gelyk met een' portraitschilder, 
wienss hoofdwerk in het 
nauwkeurigg treffen bestaat, [...] 

LustigLustig 17712: 63 
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3.11 Jacob Wilhel m Lustig en zijn 'Muzikaal e Digtkunde' 

3.1.11 Lustig en de muziek60 

Alss 'de Edele Mogende H. Heeren Burgermeesteren ende Raadt der 
Stadtt Groningen' Jacob Wilhelm Lustig op 22 juli 1728 benoemen tot 
organistt van de Martinikerk in Groningen, begint voor hem een zeer 
vruchtbaree muzikale carrière die bijna zeventig jaar zal duren. Lustig 
blijf tt tot aan zijn dood in 1796 - hij is dan bijna negentig jaar - werk-
zaamm als organist van de Martinikerk. Hij heeft zijn hart verpand aan 
hett fraaie orgel waarover deze kerk beschikt.61 Zelf schrijft hij daar-
overr in een 'Gedenkschrift' van 24 februari 1777: 

Ditt Orgel, hoewel zonder geëischten eed my opgedragen, 
hangtt my zodanig aan 't hart, dat, by aldien een van beide 
volstrektt geschieden moest, veel liever alles, wat in de we-
reldd bezit, zoude zien in rook verdwynen dan dit puik-
juweel,, my toebetrouwd (Van Veen 1896:196-197).62 

Dee Engelse musicoloog Charles Burney, die door Europa trekt om ma-
teriaall  te verzamelen voor zijn General History of Music, hoort hem in 
17722 in Groningen spelen en noemt hem 'a very able and good orga-
nist'' (Burney 1969 (dl. 2): 283). Maar Lustig is meer dan een goed orga-
nist.. Hij is ook componist. Verder geniet hij tot op hoge leeftijd faam 
alss leraar, zowel in klavier- en orgelspel als in muziektheoretische vak-
ken.633 Bovendien treedt hij op als adviseur bij de restauratie en bouw 

600 De biografische gegevens over Lustig baseer ik op Enschedé 1912, Du Saar 1948, Vlam 
19800 en op eigen onderzoek in het gemeentearchief van Groningen. 
611 De organist Joachim Hess (1730-1811) noemt het orgel in de Martinikerk het fraaiste in 
dee stad en de provincie Groningen (Hess 1774: 39). Ook Charles Burney roemt dit orgel. Hij 
schrijft:: 'it is one of the most pleasing instruments I ever met with' (Burney 1969 (dl. 2): 
283).. Zie over de geschiedenis van dit orgel, dat stamt uit de vijftiende eeuw, Bouman 1941. 
Ziee ook Talstra 1979. 
622 In een psalmboek uit 1774, een van de eerste uitgaven van de 'Statenberijming' van 
1773,, heeft Lustig eigenhandig een 'Gedenkschrift' geschreven op de dag dat hij dit exem-
plaarr van de administratie van de kerk ontvangt, namelijk op 24 februari 1777. S.D. van 
Veenn heeft dit psalmboek teruggevonden en het 'Gedenkschrift*  gepubliceerd in Groning-
schesche Volksalmanak voor het jaar 1897 (Van Veen 1896:191-198). Zie ook Zandt 1995, waarin de 
tekstt van dit 'Gedenkschrift' als bijlage is opgenomen (Zandt 1995: 503-504). Het psalm-
boekk met het 'Gedenkschrift' van Lustig bevindt zich in het Gronings gemeentearchief (Ar-
chieff  van de Kerkvoogdij, inv. nr. afd. VI varia no. 1). 
633 Achttiende-eeuwse organisten maken weinig onderscheid tussen muziek voor orgel of 
voorr 'klavier'. In de kerk worden psalmen op het orgel gespeeld, terwijl dat thuis gebeurt 
opp het clavecimbel of op de diverse typen 'huysorgels' die in de tweede helft van de acht-
tiendee eeuw in zwang raken: het kabinet-, bureau- of secretaire-orgel (Oost 19813: 154). Er 
zijnn twee brieven en een nota overgeleverd die informatie geven over het muziekonderwijs 
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vann orgels. Zo heeft Lustig in 1768 geadviseerd bij de bouw van het 
orgell  in de Groote of St. Jacobskerk te Vlissingen (Bouwstenen 1971: 240-
248)) en in 1790 bij de bouw van het orgel in de Groote of St. Laurens-
kerkk in Rotterdam, waarvoor hij, samen met orgelbouwer Wolferts, 
ookk het bestek opstelde (Oost 19813: 163, 334; zie ook 3.3.1). Voorts 
hechtt hij in 1788 zijn goedkeuring aan een bestek voor de uitbreiding 
vann het orgel in de Bovenkerk in Kampen {Bouwstenen 1965: 166-168). 
Werkelijkk van betekenis acht ik hem echter als schrijver en vertaler 
vann muziektheoretische verhandelingen. 

Zijnn muzikale opleiding heeft Lustig genoten in Hamburg, 
eenn stad met een bloeiend muziekleven in de achttiende eeuw. Hij is er 
inn 1706 geboren als zoon van een organist. Vanaf zijn elfde jaar ver-
vangtt hij geregeld zijn ziekelijke vader achter het orgel, zodat hij al 
vroegg met het instrument vertrouwd raakt. Daarnaast volgt hij lessen 
inn muziektheorie en compositieleer bij leermeesters met - voor acht-
tiende-eeuwerss - klinkende namen als Johann Mattheson, Georg Phi-
lippp Telemann (1681-1767) en Johann Paul Kunzen (1696-1757).64 Zijn 
kenniss op het gebied van de orgelbouw vergaart hij spelenderwijs 
doorr zijn vriendschap met het gezin van de beroemde orgelbouwer 
Arpp Schnitger (1648-1719/20) die meer dan honderd orgels bouwde en 
restaureerdee in verschillende Europese steden, waaronder het orgel in 
dee Groningse Martinikerk. 

Dee eveneens uit Hamburg afkomstige meesterknecht van 
dezee familie, Albertus Antoni Hinsch (Hinsz) (1704-1785), vestigt zich 

vann Lustig. De twee brieven dateren van 19 oktober en 22 november 1747 en de nota gaat 
overr de periode van 21 augustus tot 22 november 1747. Brieven en nota zijn gericht aan J. 
vann Egten, schoolmeester en organist te Ferwerd (Friesland). In de brieven beschrijft Lustig 
hett programma aan muzieklessen dat hij voor een periode van drie maanden heeft samen-
gesteldd voor diens zoon. Als een vervolg op de clavichordles (voorloper van de piano) krijgt 
dee zoon orgelles. Hij moet zich oefenen in orgelstukken met pedaal. Verder laat Lustig hem 
eenn bas schrijven bij een gegeven psalmmelodie, psalmwijzen transponeren en onderwer-
penn uit de muziektheorie bestuderen. In het voorjaar van 1748 gaat Lustig de leerstof onder 
meerr uitbreiden met 'galante handstukken'. (De 'galante stijl', in de mode rond het midden 
vann de achttiende eeuw, kenmerkt zich door helderheid, eenvoud en sierlijkheid. Deze stijl-
richting,, met een voorkeur voor homofonie, is een reactie op de 'geleerde' contrapuntische 
stijll  van de late barok). De brieven en de nota van Lustig, door Zandt opgenomen in zijn stu-
diee over organisten, orgelspel en kerkzang, stammen uit het familie-archief Van Egten dat 
zichh bevindt in het rijksarchief in Leeuwarden (Zandt 1995: 495-498). 
644 In tegenstelling tot Telemann is Kunzen voor de twintigste-eeuwer geen bekende com-
ponist.. Dat bijna al zijn werk verloren ging, zal daar de oorzaak van zijn. Mattheson roemt 
hemm als een van de grootste componisten van zijn tijd. Kunzen werkt van 1723-1732 in 
Hamburgg als operacomponist. In 1732 wordt hij organist in Lübeck waar hij in 1757 sterft. 
Inn 1728 bezoekt hij met zijn achtjarige zoon Karl Adolph, een muzikaal wonderkind, ons 
landd en Engeland (zie Riemann 192210: 692-693). 
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ookk in 1728 in Groningen, waar hij tot aan zijn dood als orgelbouwer 
werkzaamm blijft . Lustig heeft Hinsch verschillende keren als adviseur 
bijgestaan.. Talstra spreekt over de vrienden Lustig en Hinsch die 
-- door de lange periode dat zij in het noorden werkzaam zijn geweest 
enn door hun vele leerlingen - een enorme invloed hebben gehad. (Tal-
straa 1979: 30-31). Meteen na zijn benoeming in 1728 tot organist 
neemtt Lustig het initiatief tot verbetering en uitbreiding van het orgel 
inn de Martinikerk. Franz Caspar Schnitger (1693-1729), een zoon van 
Arpp Schnitger, voert de werkzaamheden uit. Na diens overlijden in 
17288 voltooit Hinsch het werk. 

Kortom,, Lustig brengt op 22-jarige leeftijd een aanzienlijke 
muzikalee bagage mee naar Groningen. Dat zijn werkgever al spoedig 
eenn hoge dunk heeft van zijn muzikale kwaliteiten, moge onder meer 
blijkenn uit het langdurige verlof dat Lustig in 1734 krijgt - hij is dan 
zess jaar in dienst - om in het belang van zijn muzikale ontwikkeling 
naarr Londen te gaan.65 Die stad behoort in de achttiende eeuw tot de 
belangrijkstee Europese muziekcentra. Musici vestigen zich graag in 
Londen,, want zij worden er volgens Lustig goed betaald. Hij is onder 
dee indruk van de opera's van Handel. Zelf tracht hij orgelconcerten te 
geven,, maar het komt er niet van (Burney 1786: 24-25). Naast Handel 
konn Lustig in Londen vele buitenlandse musici van naam ontmoeten 
enn ook de Nederlandse componist Willem de Fesch (1687-1761) die van 
17322 tot zijn dood in Londen woont en werkt.66 

Alss organist van een hervormde kerk houdt Lustig zich inten-
sieff  bezig met het psalmgezang en het 'psalmspel', dat wil zeggen de 
orgelbegeleidingg van het psalmgezang.67 In de achttiende-eeuwse her-
vormdee kerken gebruikt men nog steeds de oorspronkelijke, zestiende 
eeuwsee psalmmelodieën van Geneefse componisten68 die, conform de 

655 Het is niet helemaal duidelijk of dit bezoek plaatsvindt in 1734 of in 1732 (zie Du Saar 
1948:: 35-36). In zijn vertaling van het muzikale reisdagboek van Charles Burney schrijft 
Lustigg in een noot dat hij in december 1732 in Londen aankomt en daar drie maanden is ge-
blevenn (Burney 1786:24 en Burney 1991:23). In andere bronnen vond ik echter 1734 als het 
jaarr van zijn bezoek aan Londen (GA-Groningen: 'Ordonnantiën [...]' 561 r.n.r. nr. 8; Lustig 
17712:: 76 en Enschedé 1908:156). 

666 £)e Fesch heeft verschillende liederen gecomponeerd op Italiaanse en Engelse teksten. 
Verderr heeft hij duetten geschreven voor twee violen en voor twee fluiten, alsmede sonates, 
concerti,, oratoria, een mis, een pastorale en een cantate. Zijn muziek verraadt de invloed 
vann Vivaldi. De Fesch verwerft in Londen ook bekendheid als concertviolist. 
677 Volgens Oost is de begeleiding van psalmen in Nederland door de eeuwen heen de be-
langrijkstee vorm van orgelspel geweest (Oost 19813:143). 
688 In het zogenaamde Geneefse Psalter - sinds de zestiende eeuw in Zwitserland, Frankrijk 
enn Nederland in gebruik - zijn de psalmmelodieën gecomponeerd door Louis Bourgeois 
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Afb.Afb. 5 Voorbeeld van isometrische muzieknotatie. 
Dee psalmmelodieën werden in het oorspronkelijk ritme genoteerd 
maarr isometrisch gezongen. 

eiss van Calvijn, aan het psalmgezang een ernstig en statig karakter 
hebbenn gegeven (Luth 19862 (dl. 1): 82-89). Die psalmmelodieën, ge-
toonzett in de oude kerktoonsoorten, zingt men - aldus Lustig in de 
tweedee druk van zijn Inleiding tot de Muziekkunde - in de meeste her-
vormdee kerken in de Nederlanden ongelijk, traag, slepend, vals en veel 
tee hard. Hoewel de melodieën ritmisch staan genoteerd, worden ze iso-
metrischh gezongen. Dat wil zeggen, dat de kerkgangers alle noten 
evenn lang maken. Bovendien zingen zij van regel tot regel voort zonder 
rustenn daartussen. Elke noot wordt zo lang gezongen en uitgerekt tot 
dee longen leeg zijn en er ademgehaald moet worden voor de volgende 
noot.. Als hoofdoorzaak van het schreeuwende isometrische zingen 
noemtt Lustig de onkunde van de gemeenteleden. Zij zien zich volgens 
hemm geconfronteerd met een groot aantal ongebruikelijke, moeilijke 
melodieën.. Wil de hervormde kerk deze handhaven, dan moet een 
goedd getraind koor van weeskinderen de ongeoefende kerkgangers on-
dersteunenn (Lustig 17712: 43-44).69 

,, Guillaume Franc ) en Maistre Pierre, een cantor in Genève (waar-
schijnlijkk Pierre Dagues of Pierre Davantès; zie De Bruijn/Heijting 1991: 216, 231) die het 
werkk van Bourgeois in 1557 voortzette, toen deze wegens een conflict zijn functie van Ge-
neefss cantor beëindigde. Verschillende bronnen noemen echter ook Claude Goudimel 
(1505-1572)) en Claude Ie Jeune (1528-1600) als componisten van diverse psalmmelodieën in 
hett Geneefse Psalter. De onjuistheid van die toeschrijving toont Luth aan (Luth 19862 (dl. 1): 
82-83).. Goudimel en Le Jeune hebben wel psalmmelodieën bewerkt. De bewerkingen van 
Goudimell  waren zeer populair. Daardoor is hij wel voor de componist van de melodieën 
aangezienn (De Bruijn/Heijting 1991: 223). 
699 Uit het onderzoek van Luth blijkt, dat zowel in de zeventiende als in de achttiende 
eeuww in de Republiek algemeen wordt geklaagd over het zeer trage, schreeuwende zingen 
inn de hervormde kerk (Luth 19862 (dl. 1): 186-209). Overigens is in ons land niet meer dan 
eenn dertigtal melodieën gebruikt van de 124 melodieën die voor de 150 psalmen zijn 
gecomponeerd.. Er bestaat enige voorkeur voor melodieën in de (hypo)dorische en (hypo)-
jonischee mode (Luth 19862 (dl. 1): 265). De dorische kerktoonladder heeft als omvang d-d', 
dee hypodorische A-d-a, de jonische c'-c" en de hypojonische g-c'-g'. In de praktijk breidt men 
dezee omvang zowel in stijgende als in dalende richting vaak uit om een melodische con-
trasttoonn te krijgen ten opzichte van de finalis. 
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Psalmen,Psalmen, [...].  Amsterdam: H. Brandt e.a., 1775. 
(Eigenn exemplaar). 
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Enkelee jaren later haalt Lustig in zijn 'Gedenkschrift' herin-
neringenn op aan het 'desperaat kerkzang' dat hij bij zijn aankomst in 
17288 in Groningen aantreft (Van Veen 1896: 192). Van meet af aan 
heeftt hij het als zijn belangrijkste taak beschouwd 'meer leven in deze 
Psalmvooisenn te brengen'. Vanaf 1738, zo blijkt uit zijn 'Gedenk-
schrift',, strijdt Lustig tegen de isometrie en tracht hij het zingen vol-
genss het oorspronkelijke ritme weer in te voeren (idem: 193-194). Zijn 
inspanningenn hebben evenwel niet het gewenste resultaat, 'daar de 
quaalykk en in yder weeshuis verschillend onderweezene, schreeuwen-
dee stemmen dier kinderen daar tegen aandruischten' (idem: 193). 
Daaromm schrijft Lustig in 1773 - hij werkt dan al vijfenveertig jaar in 
Groningenn - tweemaal aan de commissie voor de nieuwe psalmberij-
ming.. Hij dringt erop aan niet alleen de berijming van de psalmen 
maarr ook de muziek hierbij aan een kritisch onderzoek te onderwer-
pen.. Voor de toonzetting geeft hij aanwijzingen ter verbetering,70 

maarr de commissie doet er niets mee. Bij monde van Rutger Schutte 
antwoordtt zij hem: 

wyy zyn maar [slechts] gesteld over de Poëzy; het muzikaale 
zall  wel blyven zo als het is, naamlyk zeer elendig (idem: 
195). . 

Dezee reactie impliceert, dat de commissie Lustigs kritiek op de toon-
zettingg van de psalmen deelt maar het niet als haar taak ziet verande-
ringenn in de melodieën aan te brengen (zie ook Luth 19862 (dl. 1): 261-
262). . 

Tott op hoge leeftijd geeft Lustig er blijk van, 'dat hij niet vast-
geroestt [is] in het ouderwetsche' (Du Saar 1948: 44). Hij blijf t zich in-
zettenn voor de herziening van de psalmmelodieën en voor een muzi-
kale,, ritmische gemeentezang. Verder doelt Du Saar vooral op Lustigs 
pleidooii  voor liefdadigheidsconcerten in de voorrede bij zijn ver-
taling/bewerkingg van het muzikale reisdagboek van Charles Burney 
(1786:: XI). In tegenstelling tot Engeland kende men in de Republiek dit 
fenomeenn nog niet. Lustigs pleidooi is geïnspireerd op het contact dat 
hijj  in 1786 heeft met de dan razend populaire, veelzijdige Zuid-Duitse 
priester-musicuss George Joseph (abt) Vogler (1749-1814) die vooral als 
organistt internationale faam geniet met zijn spectaculaire manier van 

700 Enschedé en Du Saar wijzen erop, dat Lustig als enigee organist in de Republiek de moei-
tee neemt de commissie officieel te verzoeken een bijdrage te leveren aan een verbetering 
vann het muzikale klimaat in de hervormde kerk door de psalmmelodieën aan te passen aan 
dee nieuwe opvattingen. Zo stelt Lustig onder meer voor de altsleutel (c' op de derde lijn) te 
vervangenn door de vioolsleutel (g' op de tweede lijn). Dat gebeurt uiteindelijk ook, maar pas 
inn 1857 (Enschedé 1912: 854 en Du Saar 1948: 40-41). 
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concerteren:: op het 'orchestrion', een door hemzelf ontworpen inge-
nieuss mechanisch orgel, beeldt hij onder meer jacht- en strijdtaferelen 
uitt en allerlei vormen van natuurgeweld (Peeters/Vente 19842: 274-
276).. Als eerste Europese concertorganist bereist abt Vogler met zijn in-
strumentt verschillende landen, waaronder de Republiek der Verenig-
dee Nederlanden. Zijn populariteit dankt hij mede aan het feit dat hij 
eenn gedeelte van de opbrengst van zijn concerten afstaat voor een lief-
dadigg doel. 

Hoewell  Lustig de imiterende orgelspeelkunst van abt Vogler 
bewondert,, kritiseert hij dit genre ook, zeker als het om excessen gaat. 
Inn zijn vertaling/bewerking van de Orgelprobe van Andreas Werckmeis-
terr schrijft hij namelijk, dat men 'de liefhebbers van pauken, trom-
melss en trompetgedruisch beter naar de parade kan verwijzen, en hen 
diee den koekkoek begeeren te hooren naar 't geboomte kan verzenden' 
(Werckmeisterr [1755]: 132-133). De imiterende orgelmuziek staat vaak 
opp het programma van liefdadigheidsconcerten en van de concerten 
terr gelegenheid van de inwijding van een nieuw of gerenoveerd orgel 
(Oostt 19813: 150). Naast dit genre bestaat het repertoire van achttien-
de-eeuwsee concertorganisten gewoonlijk uit de traditionele orgelvor-
menn als preludium, fuga en koraalvariaties. Met name het fugaspel 
staatt hoog in het vaandel van de achttiende-eeuwse organist. Bij de be 
noemingg van een nieuwe organist behoort het improviseren van een 
fugaa tot de vaste onderdelen. Hess noemt de fuga de fraaiste vorm van 
orgelcompositiee (Hess 1807: 33), terwijl Lustig zorgelijk constateert dat 
hett fugaspel in ons land enigszins achteruitgaat (Lustig 1756: 161). 
Burneyy roemt daarentegen het fugaspel van de Amsterdamse organist 
Jacobb Potholt (1726-1782).71 Verder biedt het programma van concert-
organistenn ook wel delen uit sonates en suites. Op kerkelijke hoogtij-
dagenn en zeer feestelijke orgelinwijdingen wordt het orgel bespeeld in 
combinatiee met andere instrumenten, zoals violen, waldhoorns, trom-
pettenn en pauken. Volgens Oost heeft de lutherse kerkmuziekpraktijk 
inn Duitsland hierop grote invloed gehad (Oost 19813: 151). Lustig be-
schrijftt de Duitse kerkcantatepraktijk en propageert die kerkmuziek 
inn Nederland over te nemen (Lustig 17712:103-107). 

Overr publieke waardering voor Lustigs orgelspelkunst zijn 
weinigg gegevens bekend, maar ongetwijfeld was hij een uitstekend or-
ganist:: ik refereerde reeds aan Burneys lof voor diens spel. Du Saar 
(1948:: 39) wijst op Lustigs faam als orgelleraar, terwijl Francois Hage-
man,, directeur van de Maatschappij voor Toonkunst in Leiden, Lustig 

Burneyy noemt hem Pothoff. Zie Burney 1969 (dl. 2): 289-290. 
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inn 1864 - dus bijna zeventig jaar na zijn dood - prijst als 'de grootste 
organistt en bekwaamste musicus van zijnen tijd in ons Vaderland, zij-
nenn grooten leermeester MATTHESON volkomen waardig' (Hageman 
1864:6).. Uit de context blijkt evenwel, dat hij daarmee niet in de eerste 
plaatss Lustigs bekwaamheden als organist bedoelt, maar het pioniers-
werkk dat de Groninger heeft verricht voor de 'verbetering van het Pro-
testantschh kerkgezang' en voor de invoering van instrumentale mu-
ziekk in de hervormde kerk (idem: 5). 

Dee achttiende-eeuwse orgelspeelkunst blijkt in ons land, 
meerr dan bijvoorbeeld in Duitsland, improvisatiekunst (Oost 19813: 
139).. Daarom heeft Lustig zijn ruim zestig psalmzettingen niet laten 
drukkenn (Lustig 1756: 130-131). Daarom ook adviseert zijn tijdgenoot 
enn collega Joachim Hess 'om nu en dan, een goed gecomponeerd stuk 
tee spelen', dat moet dienen als 'voedsel ter fantasie', dus als voorbeeld 
voorr de improvisatie (Hess 1807: 34). Dat verklaart volgens Oost dat de 
achttiende-eeuwsee handleidingen voor het orgelspel theoretische on-
derwerpenn behandelen als transpositieregels, uitwerkingen van de 
bassoo continuo, vingerzettingstabellen en registratievoorschriften, 
maarr geen noot muziek geven (Oost 19813:139). 

Inn zijn autobiografische aantekeningen schrijft Lustig, dat hij in zijn 
Hamburgsee jaren heeft kennisgemaakt met Johann Sebastian Bach en 
datt hij van hem veel heeft geleerd over de compositietechniek van het 
contrapunt.722 Aan zijn leermeester Mattheson levert Lustig het bewijs 
vann zijn bekwaamheid op contrapuntisch gebied. Samen met een 
medeleerlingg lost Lustig namelijk de raadselcanon (BWV1074)73 op die 
Bachh in 1727 aan Mattheson opgeeft (Mattheson 19692: 412-413). Bo-
vendienn schrijft Lustig in zijn vertaling/bewerking van het muzikale 
reisdagboekk van Burney, dat hij thema's uit Bachs orgelwerken heeft 
gebruiktt voor zijn eigen 'Capricetten' (Burney 1786: 390-392). Verder 
blijk tt Lustig als eerste 'Bachs naam en faam [...] zowel in Nederland als 

722 Of het gaat om een persoonlijke kennismaking valt niet te zeggen. Bewijzen daarvan 
ontbreken.. Zie ook Enschedé 1908:156; idem 1912: 853 en Du Saar 1948: 50-52. Het contra-
puntt is de techniek van het schrijven in polyfone stijl, dus het tegelijk laten klinken van 
meerr dan één melodische lijn. 
733 Een raadselcanon is een bijzondere vorm van canon, vooral toegepast in de contrapun-
tischee schrijfwijze van de vijftiende en zestiende eeuw. Slechts één stem wordt genoteerd. 
Uitt een spreuk of ingewikkelde maataanduiding moet de canonstem of imitatie worden af-
gelezen.. De voorschriften van de raadselcanon slaan niet altijd op de gewone imitatie. Ze 
kunnenn erop wijzen dat een bepaalde melodie moet worden gezongen in kreeftengang (het 
themaa van achteren naar voren) of in spiegelbeeld, of dat één melodie door twee stemmen 
wordtt gezongen, door de ene gewoon en door de andere in kreeftengang. 
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buitenn het Duitse taal- en cultuurgebied' te verkondigen (Van der Hilst 
2000:: 96-97). 

Watt Lustig aan composities heeft geschreven, vermeldt hij-
zelf.. Tot drie keer toe stelt hij een overzicht samen van al zijn compo-
sitiess en zijn muziektheoretische geschriften.74 De eerste keer doet hij 
datt naar aanleiding van het verzoek van Friedrich Wilhelm Marpurg 
(1718-1795)) hem bio- en bibliografische aantekeningen toe te sturen 
overr Nederlandse musici en over buitenlandse musici die in Neder-
landd werken of wier werk in Nederland is uitgegeven.75 Zo'n acht jaar 
laterr geeft Lustig weer een overzicht van zijn werk, nu in de tweede 
drukk van zijn Inleiding tot de Muziekkunde (Lustig 17712) en het derde 
overzichtt volgt in zijn vertaling/bewerking van het muzikale reisver-
haall  van Burney (Burney 1786). 

Inn genoemde overzichten staan twee composities in druk ver-
meld.. De eerste bestaat uit zes suites voor klavier - in zijn autobiogra-
fischee aantekeningen spreekt hij van sonates76 - die hij in 1732 publi-
ceert,, dus in zijn eerste Groningse jaren, vóór zijn bezoek aan Londen. 
Dee uitgave van 1732 is echter niet overgeleverd. Wel bezit de Bibliothè-
quee Nationale in Parijs een publicatie uit 1742 met zes sonates van Lus-
tigg voor clavecimbel (Vm7 1902), terwijl Lustig zelf die uitgave in geen 
vann zijn bibliografieën vermeldt. Misschien gaat het om een herdruk 
vann de uitgave van 1732, want over andere dan de zes sonates (suites) 
uitt 1732 is niets bekend.77 In Der vollkommene Capellmeister verwijst Mat-
thesonn naar de klaviersuites van Lustig maar noemt geen jaartal (Mat-
thesonn 19692: 412-413). Ook Burney refereert in zijn muzikale reisver-

744 Zie voor deze overzichten respectievelijk: Marpurg 1763 (dl. 4): 470 en Enschedé 1908: 
156-158;; Lustig 17712: slotpagina en Burney 1786: 472. 
755 Onder de schuilnaam Conrad Wohlgemuth worden deze aantekeningen over 84 perso-
nenn onder wie Lustig zelf- in alfabetische volgorde en doornummerend op aantekeningen 
vann Marpurg - gepubliceerd in de 123e brief, gedateerd 11 december 1762, van een in brief-
vormm uitgegeven werk van Marpurg (Marpurg 1759-1764). J.W. Enschedé (1865-1926) neemt 
dezee aantekeningen van Lustig over en voorziet ze van toelichtingen (Enschedé 1908). In 
aantekeningg nummer 110 geeft Lustig een overzicht van zijn eigen leven en werk. 
766 Hier staat als eerste compositie vermeld: '6 Sonaten (cursivering van mij) fürs Clavier, zu 
Amsterdamm bey Witvogel gedruckt' (Marpurg 1763 (dl. 4): 470 en Enschedé 1908: 156-157). 
Inn zijn andere twee bibliografische overzichten lees ik echter: 'Anno 1732 Suites pour Ie Cla-
vecin.. By Witvogel' (Lustig 17712: slotpagina en Burney 1786:472). 
777 Zie ook bijlage III . Volgens het 'Avertissement' in de uitgave van 1742 hebben de zes 
sonatess in verschillende verzamelingen gestaan. Die verzamelingen zijn echter niet te 
traceren.. Omdat het net als in de uitgave van 1732 om zes stukken gaat, neemt ook Du Saar 
aann dat het een herdruk betreft (Du Saar 1948: 55-58). Naast de originele versie bezit de Bi-
bliothèquee Nationale een facsimile uit 1986, in Genève uitgegeven in de reeks Clavecinistes 
EuropéensEuropéens du XVIUe siècle (Vmg 25715(5)). 
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haall  aan die suites zonder eenjaartal te noemen. Ze doen volgens hem 
niett onder voor andere uit die tijd (Burney 1969 (dl. 2): 282). Mijns in-
zienss hebben de sonates technisch een behoorlijk niveau, maar Lustigs 
biograaff  Du Saar vindt juist, dat de sonates geen hoge eisen stellen aan 
dee techniek. Verder noemt hij ze harmonisch erg eenvoudig. Daarom 
slaatt hij Lustigs compositietalent niet hoog aan (Du Saar 1948: 58). Du 
Saarr oordeelt, dat Lustig 'toch, meer dan wel aan een mensch past, 
overtuigdd [is] van zijn voortreffelijkheid' (idem: 39), terwijl hij als com-
ponistt helemaal niet meetelt (idem: 131). Een bevestiging van die me-
ningg ziet Du Saar in het feit, dat Lustig er niet in slaagde zijn bewer-
kingenn voor orgel van viool- en fluitsonates in Londen ten gehore te 
(laten)) brengen. Du Saar ziet Lustig als een 'eenvoudige Groningsche 
organistt die geen wijdverbreide naam meebracht' en daardoor in Lon-
denn te midden van uitnemende kunstenaars geen schijn van kans 
maaktee (idem: 36). 

Voortdurendd benadrukt Du Saar in zijn biografie de zelfinge-
nomenheidd van Lustig. De Groninger laat, aldus zijn biograaf, 'niet na 
om,, naast het met nadruk vooropstellen van zijn eigen meening, ter 
verhoogingg van het effect daarvan vooral de meening van anderen, be-
nevenss vaak hun persoon, in dikwijl s onhoffelijke bewoordingen naar 
benedenn te halen' (idem: 39). Du Saar geeft enkele voorbeelden van sar-
castischee opmerkingen van Lustig over persoon en werk van collega-
musici,, alle geput uit diens bio-bibliografische aantekeningen in het 
boekk van Marpurg. Zo bestempelt Lustig een klavierstuk van de Haar-
lemsee organist Henricus Radeker ) als een 'olipodrigo' [al-
legaartje]]  vol afschuwelijke kattensprongen en de clavecimbelsuites 
vann de Alkmaarse organist Gerhardus Havingha (1696-1753) als ratten-
giff  (idem: 31, 84). Dit laatste voorbeeld brengt ook Clement ertoe Lus-
tigg te kwalificeren als 'een verwaand en onsympathiek man' (Clement 
1994:: 201). Mij lijk t een relativering van dergelijke negatieve oordelen 
overr Lustigs karakter op basis van zo weinig gegevens op zijn plaats. 

Dee tweede gedrukte compositie van Lustig bestaat uit drie ver-
volgafleveringenn van het Maendelyks Musikaels Tydverdryf. Het gaat hier 
omm een maandblad dat aanvankelijk verscheen van oktober 1751 tot 
junii  1752 en dat werd voortgezet met nog drie afleveringen, vervolg-
stukjess geheten. De eerste negen afleveringen geven ieder 11 of 12 lied-
jess voor één zangstem met becijferde bas. De muziek is van Antoine 
Mahaut.788 Lustig componeert de muziek voor de drie vervolgafleverin-

788 Mahaut , een Frans fluitist en componist, woont van 1737 tot 1760 in Am-
sterdam.. Om aan zijn schuldeisers te ontkomen, trekt hij zich omstreeks 1760 terug in een 
Franss klooster (zie Clement 1994:199). 
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Afb.Afb. 7 Titelpagina behorend bij het 'Eerste Stukje' van Vervolg van het 
MusïkaelsMusïkaels Tydverdryf, getoonzet door Lustig. 
(Facsimile-uitgave,(Facsimile-uitgave, Buren: Frits Knuf, eigen exemplaar.) 
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gen,, die per aflevering tien pagina's tellen met op elke pagina één lied-
je.. Daarna wordt de uitgave van dit maandblad stopgezet. Volgens 
Scheurleerr vallen de stukjes in de smaak (Scheurleer 1909: 89), maar 
Duu Saar noemt ze 

zelfss voor tijdverdrijf onbenullige producten, die geen 
hoogee dunk geven, noch van het compositietalent van 
Lustigg [...], noch van de muzikale eischen van onze toen-
maligee patriciërskringen, voor welke ze toch hoofdzake-
lij kk bestemd waren (Du Saar 1948: 61). 

Zijnn composities in handschrift noemt Lustig alleen in de aantekenin-
genn in zijn vertaling van het muzikale reisverhaal van Burney.79 

Volgenss die aantekeningen moet hij voor het collegium musicum in 
Groningen,, dat van 1683 tot 1771 heeft bestaan, verschillende instru-
mentalee en vocale werken hebben gecomponeerd. Deze zijn echter 
nergenss terug te vinden.80 

Lustigss betekenis voor het achttiende-eeuwse Nederlandse muziek-
levenn schuilt niet in de eerste plaats, zoals ik reeds constateerde, in 
zijnn verdiensten als organist en componist maar in zijn muziektheore-
tischee geschriften. Hij is 'buiten kijf de auteur, die in onze achttiende 
eeuww in de muziekwetenschap het meest naar voren treedt', aldus de 
toelichtingg op de prijsvraag over zijn leven 'met aantooning van de be-
teekeniss en den invloed zijner literaire werken en met aanwijzing in 
bijzonderhedenn van de bronnen, welke hij eventueel daartoe gebruikt 
heeft'.. In 1907 schrijft de Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziek-
geschiedeniss deze prijsvraag uit.81 Zelfs Du Saar erkent de betekenis 
vann Lustigs geschriften. Toch vindt hij, dat de prijsvraag Lustig te hoog 
aanslaat,, omdat deze in zijn oorspronkelijke werken 'geheel [steunt] 
opp hetgeen hij bij anderen las' (Du Saar 1948: 131-132). In het vierde 
hoofdstukk toon ik evenwel aan, dat Du Saar Lustig als muziektheoreti-
cuss onderschat. 

Overigenss blijf t de prijsvraag onbeantwoord. Was het te lastig 
voldoendee gegevens te verzamelen over leven en werk van de Groning-

799 Zie Burney 1786: 390, 429. Zie ook Burney 1991: 246-247 en 269. Overigens blijkt uit de 
formuleringg op p. 269 van Burney 1991 niet, dat Lustig de aldaar genoemde muziekstuk-
kenn heeft gecomponeerd. In deze passage wordt Lustig mijns inziens onjuist geparafra-
seerd.. Immers, Lustig schrijft: 'Toen (...] komponeerde [ik|' (Burney 1786:429), terwijl de mo-
dernee bewerking luidt: 'Toen [...] werden er [...] gecomponeerd' (Burney 1991: 269). 

soo Zie ook Du Saar 1948: 62-66. 
811 Zie Caecilia 1907 (LXIV): 144 en Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekge-
schiedenisschiedenis 1908 (dl. 8): 287-288. 
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see musicus en muziektheoreticus? Ik weet het niet. Wel weet ik, dat 
vann de grote bekendheid die hij tijdens zijn leven geniet, na zijn dood 
weinigg is overgebleven. Biografische woordenboeken, muziekencyclo-
pedieënn en andere werken over muziekgeschiedenis noemen hem wel 
altijd,, maar geven weinig informatie over hem. In de onlangs versche-
nen,, reeds door mij genoemde, studie over de historische relatie tus-
senn Johann Sebastian Bach en Nederland (Van der Hilst 2000) en in 
tweee studies over het psalmgezang van de calvinisten (Luth 19862 en 
Zandtt 1995) blijkt Lustig echter een frequent geciteerde bron. Zandt 
noemtt hem 'een boeiende figuur in het Nederlandse muziekleven van 
dee achttiende eeuw' (Zandt 1995: 258). Wie hem overigens nu wil 
traceren,, stuit in ieder geval op moeilijkheden. Zo is in Groningen, 
waarr hij toch bijna zeventig jaar heeft gewoond en gewerkt, weinig 
meerr over hem te vinden. Wel overgeleverd zijn evenwel de meeste van 
zijnn vertalingen en bewerkingen van muziektheoretische geschriften 
enn zijn oorspronkelijke verhandelingen.82 

Uitt lovende opmerkingen in werken van gerenommeerde tijd-
genotenn blijkt, dat zij de verhandelingen van Lustig waarderen. Zo 
schrijftt Rutger Schutte, toonaangevend dichter van religieuze poëzie 
(ziee 2.2.9 en 3.2.1), in de voorrede bij het tweede deel van zijn Stichtelij-
keke Gezangen: 'Ik heb de moeilijkheid der Muzikaale dichtstukken [...] 
nooitt klaarer begrepen, dan sint ik daar over den schranderen Hr. Lus-
tigg gelezen heb, in zijne Muziekadle Spraakkunst' (Schutte 1764: VI). 
Voortss schrijft de Goudse organist Joachim Hess dat de werken 'van den 
HeerHeer J: W: Lustig geene der geringsten zyn' en dat hij er veel steun aan 
heeftt gehad bij het concipiëren van zijn eigen verhandelingen (zie 
Hesss 17713,1772,1774 en 1807). Bovendien beveelt hij 'de onverbeeterlyke 
TheoretischeTheoretische werken' van Lustig dringend ter bestudering aan (Hess 
17713:: *2, *3 en 'Naberigt'). Ook de Vlissingse organist, componist en 
muziektheoreticuss Joos(t) Verschuere Reynvaan (1743-1809) heeft zich 
voorr zijn publicaties (zie Verschuere Reynvaan [1787] en 1795) laten 
inspirerenn door Lustig. Volgens hem heeft Lustig uitmuntende verhan-
delingenn over muziek gepubliceerd die de muziek zelf hebben bevor-
derdd (Verschuere Reynvaan 1795: 613). Verder toont de predikant 
Adrianuss Wolff, echtgenoot van Betje Wolff, zijn waardering voor Lus-
tigss oorspronkelijke verhandelingen door daarvan twee uittreksels te 

822 Du Saar geeft een overzicht van de belangrijkste vindplaatsen (Du Saar 1948:133-135). 
Mett name de oorspronkelijke verhandelingen van Lustig zijn goed vertegenwoordigd in de 
meestee Nederlandse universiteitsbibliotheken. Verder blijkt uit de catalogi van bibliothe-
kenn in Brussel, Berlijn, Hamburg. Leipzig, Dresden, München, Wenen, Londen en Washing-
ton,, dat deze beschikken over muziektheoretische werken van Lustig. 
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publicerenn (Wolff 1757). Ten slotte wijs ik nog op de eerder door mij 
vermeldee compilatie van Lustigs Inleiding tot de Muzykkunde en Twaalf 
RedeneeringenRedeneeringen die Gratiaen in 1792 heeft uitgegeven (zie 1.2.3). 

Lustigg publiceert drie oorspronkelijke, zeer lijvige boekwer-
kenn over muziektheoretische en muziekesthetische onderwerpen: In-
leidingleiding tot de Muzykkunde (1751), Muzykaale Spraakkonst (1754) en Twaalf 
RedeneeringenRedeneeringen over nuttige Muzikaale Onderwerpen (1756). Verder vertaalt 
enn bewerkt hij vijf toonaangevende Duitse handboeken voor het be-
spelenn van instrumenten: het handboek van JJ. Quantz voor de dwars-
fluit ,, van A. Werckmeister (1645-1706) voor het orgel, van T. Wodiczka 
(?-?)) voor de viool en van F.W. Marpurg voor het klavier. Bovendien ver-
taaltt hij het werk over de generaalbas van de Italiaanse violist Nicolo 
Pasqualii  (7-1757), de Musico-Theologia van J.M. Schmidt (1728-1799) en en-
kelee werken op het gebied van de theologie en de filosofie.83 In 1786 -
Lustigg is dan tachtig jaar - verschijnt zijn laatste publicatie: een ver-
taling/bewerkingg van het in 1773 voltooide, internationaal befaamde, 
muzikalee reisdagboek van Charles Burney. In 1991 verschijnt een mo-
dernee bewerking van Lustigs vertaling (Burney 1991). 

Naastt al deze publicaties heeft Lustig een aantal handschrif-
tenn nagelaten die hij vervaardigde ten behoeve van zijn leerlingen op 
hett gebied van de elementaire muziekleer en de harmonieleer en over 
dede beginselen van het klavierspel. Du Saar bespreekt de belangrijkste 
manuscriptenn (Du Saar 1948:120-132). 

Inn zijn Inleiding tot de Muzykkunde verklaart Lustig de term 'Muzyk' ach-
tereenvolgenss uit het Latijnse woord 'musica\ het Griekse woord 'musa' 
enn het Hebreeuwse woord 'Mosar'. De betekenis definieert hij als 'een 
volmaakt,, treffelyk, onverbeterlyk werk, voornamentlyk tot Gods eer 
uitgevondenn en bestemd' (Lustig 1751:13-14). Voor deze verklaring ver-
wijstt hij naar Praetorius en Mattheson.84 Vanwege die 'verheven bete-
keniss des woords muzyk' houdt voor Lustig de term 'musicus', net als 
inn het oude Griekenland, meer in dan: beoefenaar van de muziek. Hij 
beschouwtt de ware musicus tevens als 'een digter, en een wysgeef 
(idem:: 31). Derhalve zoekt hij de 'voornaamste gronden der muzyk [...]  in de 
WIJSGEERTE'.. In zijn Twaalf Redeneeringen definieert hij het begrip 
'wijsgeerte'' als volgt: 

833 Zie 3.1.3 voor de vertalingen van theologische en filosofische werken. Zie ook Du Saar 
1948:: 110-120. Zie voor een overzicht van het totale oeuvre van Lustig: Du Saar 1948: 134-
135. . 
844 Lustig volgt Mattheson op de voet: hij vertaalt letterlijk (zie Mattheson 19692:4). Op zijn 
beurtt citeert Mattheson als bewijsplaats Praetorius (zie Praetorius 1959 (dl. 1): 38). 
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'Wysheid'Wysheid in 't gemeen is een weetenschap van de geluk-
zaaligheid:: [...] Weetenschap betekent, grondige kennis van 
eenn zaak, [...]. Gelükzaaligheid is een staat van bestendig ver-
maak.. Het vermaak ontstaat uit het bespiegelen en uit het 
genott van volmaaktheid; [...]. En wysgeerte is een weeten-
schapp van de gelükzaaligheid der menschen (Lustig 1756: 
23-24). . 

Dee term 'wysgeerte' is voor Lustig synoniem met 'philosophie' (idem: 
24).. De 'muziekkunde' typeert hij in zijn Inleiding 'als een eigen soort 
vann een weetenschap, aan de wysgeerige faculteyt onderhoorig' (Lus-
tigg 1751: 25). Verder schrijft hij daarover: 

DeDe muzykkunde wordt hier in geen volstrekte zin voor een weeten-
schapschap uitgegeeven. ..]: wy hebben hier niet slegts met mathe-
matische,matische, maar inzonderheid met philosophische, en zelfs 
mett historische kennis te schaffen (idem: 33; zie ook Lustig 
1756:: 31-33)). 

Zoo komt hij in twee van zijn drie oorspronkelijke publicaties tot een 
aantall  filosofische beschouwingen over muziek. Daarmee heeft Lustig 
i nn Nederland pioniersarbeid verricht op het gebied van de muziekfilo-
sofie,, die overigens ook in de ons omringende landen nog in de kin-
derschoenenn stond. 

Lustigg publiceert de Inleiding tot de Muzykkunde in 1751 als zijn 
eerstee oorspronkelijke werk.85 Hierin wijdt hij wijsgerige beschouwin-
genn aan respectievelijk de muzikale geest, het algemene effect en nut 
vann muziek, de waarde, het oogmerk en het wezen van de muziek, 
aangenaamm en onaangenaam klinkende muziek en het nut van mu-
ziektheoretischee kennis.86 Bovendien wijdt hij een hoofdstuk aan de 
geschiedeniss van de muziek (zie 4.3.2) en aan de kerkmuziek. Verder 
biedtt hij aan muziektheoretische onderwerpen een algemene muziek-
leer,, een beknopte geluidsleer - toegespitst op de akoestische eigen-
schappenn van tonen, geproduceerd door de stem en door verschillen-
dee muziekinstrumenten - een harmonieleer met het accent op de 
eigenschappenn van intervallen en akkoorden en een uiteenzetting 
overr de tempering87 van de intervallen. 

855 In 1758 is de Inleiding opnieuw uitgegeven, maar deze uitgave is volkomen identiek aan 
diee van 1751. De drukfouten zijn zelfs blijven staan, alleen het titelblad is nieuw. Lustig zelf 
noemtt deze uitgave trouwens niet. 
866 Deze wijsgerige beschouwingen alsmede die in de tweede druk van de Inleiding en die in 
dee Twaalf Redeneeringen vormen het materiaal voor mijn analyse van de opvattingen van Lus-
tigg over muziek en haar relatie met de dichtkunst. 
877 Voor de tempering, temperatuur of stemming zijn in de loop der eeuwen verschillende 
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Lustigss belangrijkste bron blijk t zijn leermeester Mattheson. 
Inn de voorrede roemt hij hem als muziekgeleerde (Lustig 1751: *4V). Op 
dee voorrede volgen zeventien hoofdstukken van in totaal 340 bladzij-
denn en een register. Spoedig na de publicatie krijgt de Inleiding een 
kortee bespreking in de Boekzaal der geleerde Waerelt (1751 (dl. 73): 693) en 
enigee jaren later volgt een vermelding in het Naamregister van Neder-
duytscheduytsche boeken (Abkoude 1754: 98). 

Inn 1771 verschijnt de tweede, geheel herziene, druk. Ook deze 
krijgtt enige tijd na verschijning een vermelding in het Naamregister 
(Abkoude-Arrenbergg 1773: 269). Ter verantwoording van de tweede 
drukk schrijft Lustig in de voorrede, dat zijn 

Inleiding,, thans in de boekwinkels te vergeefs gezogt 
[wordtj:: des niettegenstaande zal het eenen iegelyke waar-
schynelykk voorkomen, dat men naa eene tusschentyd van 
twintigg jaaren, opmerkend doorgebragt, daar aan nog wel 
ietss zoude konnen verbeteren. Hier van my verzekerd hou-
dende,, scheen het onverantwoordelyk voor de nakome-
lingschap,, een uitverkogt werk naar de letter te laaten 
herdrukken;; [...] Alzo verschynt myn opstel hier in een an-
deree gedaante, en, by aldien ik my niet vergis, vaster in 't 
cementt gelegd: [...] (Lustig 17712: *6v-7r). 

Inderdaadd heeft Lustig de Inleiding van 1751 bijna volledig omgewerkt. 
Slechtss enkele hoofdstukken heeft hij min of meer ongewijzigd over-
genomen,, maar ze staan op een andere plaats dan in de eerste druk. In 
dee meeste hoofdstukken heeft hij de stof ingekort en anders geordend. 
Bovendienn heeft hij informatie verwerkt uit enkele toonaangevende 
verhandelingenn die tussen 1751 en 1771 zijn verschenen. Zijn hoofd-
bronn blijf t echter Mattheson. In de tweede druk volgen op de voorrede 
achtt (genummerde) hoofdstukken en een 'SLOTREDE over de NUTTIG-
HEIDD der MUZIEKKUNDE' die samen 301 bladzijden tellen. Bij het ter 
persee gaan van de nieuwe editie van de Inleiding verblijft Charles Bur-
neyy juist in Groningen. In zijn muzikale reisdagboek schrijft hij, dat 

systemenn ontwikkeld (o.a. de stemming van Pythagoras, de reine stemming, de midden-
toonstemmingg en de gelijkzwevende temperatuur). Elk systeem heeft zijn eigen verdeling 
vann het komma (het kleine verschil bij tonen van bijna dezelfde toonhoogte) over de inter-
vallenn in een octaaf om de twaalf tonen van de chromatische toonladder onderling zo zui-
verr mogelijk te stemmen. In de zeventiende eeuw is de gelijkzwevende of evenredigzweven-
dee temperatuur nauwkeurig berekend door Mersenne en toegepast door Andreas 
Werckmeisterr en Arp Schnitger, een van Lustigs Hamburgse leermeesters. Bij deze stem-
mingg wordt het komma gelijk verdeeld over alle twaalf kwinten (1/12 komma te klein). Alle 
tertsenn zijn 2/3 komma te groot. Op aandringen van Lustig past de orgelbouwer Hinsch 
dezee stemming vanaf 1750 in zijn orgels toe. 
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Lustigg hem een exemplaar ten geschenke heeft gegeven. Burney blijkt 
dee eerste druk van de Inleiding dan al te kennen. Die heeft hij tijdens 
zijnn bezoek aan Antwerpen aangeschaft (Burney 1969 (dl. 2): 282). 

Ikk vat de inhoud van de tweede druk kort samen. De behan-
deldee onderwerpen zijn dus grotendeels dezelfde als die in de eerste 
druk.. In het eerste hoofdstuk, 'Van de MUZIEK in 't gemeen', zet Lustig 
uiteenn hoe de kunsten in het algemeen en de muziek in het bijzonder 
zichh hebben ontwikkeld. Daarna definieert hij het wezen van de mu-
ziek.. Het tweede hoofdstuk, 'Van de NATUURLIJKE MUZIEK', handelt 
overr de muzikale begaafdheid. Lustig geeft de muziekleraar suggesties 
voorr de omgang met muzikaal begaafde leerlingen en met leerlingen 
zonderr muzikale aanleg. Verder gaat hij onder meer in op de werking 
vann de stembanden en op de muzikale smaak. In het derde hoofdstuk, 
'Van'Van ZANG- en SPEELMUZIEK in 't gemeen', houdt hij een algemeen be-
toogg over het nut van vocale en instrumentale muziek. In het vierde 
hoofdstuk,, 'Van de MUZIKAAL E INSTRUMENTEN', volgt Lustig Matthe-
sonn op de voet in diens bespreking van muziekinstrumenten in Das 
Neu-EröffneteNeu-Eröffnete Orchestre. 

Hett vijfde hoofdstuk heeft als titel 'Van STICHTELYKE, tot de 
STAATKUNDEE betrekkelyke en VERVROLYKENDE MUZIEK'. Deze begrip-
penn behoeven een kleine toelichting. Onder stichtelijke muziek ver-
staatt Lustig in de eerste plaats kerkmuziek en verder alle vocale en in-
strumentalee muziek die opwekt tot deugdzaamheid (Lustig 17712: 
93-94).. Op de kerkmuziek gaat hij wat dieper in. De categorie 'muziek 
vann belang voor de staatkunde' bestaat voor hem uit muziek die is ge-
componeerdd naar aanleiding van staatsaangelegenheden. Als voor-
beeldenn noemt hij kroningen, vorstelijke begrafenissen en vorstelijke 
hoogtijdagenn als geboortes, verjaardagen en jubilea, maar ook oor-
logsmuziekk en muziek ter gelegenheid van een vredesverdrag. Hij 
besteedtt apart aandacht aan de opera die hij zowel in de categorie 
'stichtelijkee muziek' als in de categorie 'muziek voor staatsaangele-
genheden'' en in de categorie 'vervrolykende muziek' laat vallen (idem: 
115).. De laatste categorie definieert hij als muziek die dient tot ver-
maak.. Het voornaamste doel is een 'geoorloofde verlustiging'. Tot de 'ver-
vrolykende'' muziek behoren 'tafel- en dansmuziek', de 'straat-muziek' van 
studenten,, de 'veldmuziek' tijdens de jacht, de 'nachtmuziek op de post-
wagens'' en 'de muziek by lustreizen'. Hoewel het bij deze muziek gaat 
omm het vermaak, adviseert Lustig 'de bevordering van deugd' niet geheel 
uitt het oog te verliezen (idem: 121-123). 

Hett zesde hoofdstuk wijdt Lustig aan de geschiedenis van de 
muziekk (zie 4.3.2). Het komt nagenoeg overeen met zijn muziekhisto-
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rischh overzicht in de eerste druk. Ook het zevende hoofdstuk, 'Van de 
TOONKUNDE',, heeft hij praktisch ongewijzigd overgenomen uit de 
eerstee editie. Lustig geeft hier een uiteenzetting over geluid en over de 
akoestischee eigenschappen van tonen en samenklanken. In het achtste 
hoofdstuk,, 'Van de MUZIKAAL E TWEE- en DRIEKLANKEN', bespreekt hij 
dee harmonieleer. Net als in de editie van 1751 besteedt hij vooral aan-
dachtt aan de eigenschappen van intervallen en akkoorden. Zijn slot-
beschouwingg over de nuttigheid van de muziekkunde komt overeen 
mett het laatste hoofdstuk in de eerste druk. Hij roept de muziekleraar 
opp zich te bekwamen in de muziektheorie ten behoeve van zijn eigen 
muziekpraktijkk en die van zijn leerlingen. Verder vindt hij kennis van 
dee theorie onmisbaar voor de algemene ontwikkeling en voor de be-
vorderingg van de goede zeden. 

Inn februari 1882, dus meer dan een eeuw na de publicatie, re-
censeertt Scheurleer, onder het pseudoniem D.F. Sigma, de Inleiding 
vann 1771 in het muziektijdschrift Caecilia (Sigma 1882: 33-37). Subtie-
lerr dan Du Saar wrijf t hij Lustig onbescheidenheid aan. Scheurleer ka-
rakteriseertt Lustig namelijk als een schrijver die 'gaarne wil weten, 
welkee boeken hij al geschreven of vertaald heeft' en die van 'eene ze-
keree mate van zelfvertrouwen niet vrij te pleiten [is]' (idem: 33). Hoe-
well  hij de Inleiding van 1771 'een allermerkwaardigst mengelmoes van 
wetenschappelijkk betoog en onderzoek, anecdoten en fantasiën' 
noemt,, geeft hij hoog op van Lustigs kwaliteiten als muziektheoreti-
cuss en muziekfilosoof. Veel meer dan Du Saar, die de neiging heeft 
twintigste-eeuwsee maatstaven aan te leggen voor de beoordeling van 
dee geschriften van Lustig, plaatst Scheurleer diens werk in het licht 
vann zijn tijd en komt zo tot lovende kritiek. Hij prijst Lustigs kennis 
vann 'de groote, oude schrijvers en wijsgeeren' en van de 'Fransche en 
Engelschee letterkunde' (ibidem). Scheurleer wijst erop, dat de Gro-
ningsee musicus en musicoloog weliswaar leunt op Mattheson, maar 
datt hij ook voortdurend blijk geeft 'van groote belezenheid. Agricola, 
Rousseau,, Luther, die allen schijnt hij goed te kennen, en gaarne voegt 
hijj  er eigen gedachten bij ' (idem: 35). Zijn algemene oordeel over de 
tweedee druk van de Inleiding luidt als volgt: 

Lustigg heeft er al zijn kennis en ervaring in neergelegd, en 
diee waren voor zijn tijd volstrekt niet gering. Hij is vooral 
beheptt met het vele smakelooze, dat zijn tijd op dit gebied 
inn vorm en wijze van uitdrukking aankleefde. 

Wijj  zien echter in hem een man, die vooruit streeft, 
diee gretig aangrijpt, wat de wetenschap aan het licht 
brengtt en blij is het zijne er toe te kunnen bijdragen, dat-
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genee te helpen bevorderen wat hem dierbaar en heilig is 
(idem:: 37). 

Inn 1754 publiceert Lustig zijn tweede oorspronkelijke werk: de Muzy-
kaalekaale Spraakkonst. Dit boek geeft een uitgebreide algemene muziekleer. 
Lustigg behandelt onder meer het toonsysteem, de notatie, de toonlad-
derss en de tonaliteit, de intervallen, de akkoorden, het metrum, het 
ritme,, de melodie, het juiste gebruik van de zangstem en verschillen-
dee vocale en instrumentale vormen. Met een groot aantal muziekvoor-
beeldenn verduidelijkt hij de tekst. In dit tweede werk geeft hij een 
theoretischh kader voor de praktische muziekbeoefening. In de voorre-
dee schrijft hij, dat hij 'eene spraakkonst1 wenselijk acht, omdat men mu-
ziekk ook wel 'toonspraak' noemt (Lustig 1754: *2r). Volgens hem heeft 
'tott nog toe niemand aan de Nederlandsche Muzykoeffenaars eene 
bruikbaaree muzykaale letterkonst voorgelegd' (idem: *2V).88 

Alss derde en laatste oorspronkelijk werk verschijnt in 1756 de 
TwaalfTwaalf Redeneeringen over nuttige Muzikaale Onderwerpen: een bundeling 
vann de 'Samenspraaken over Muzikaale Beginselen' die Lustig in dat 
jaarr in maandelijkse afleveringen publiceert.89 Elke samenspraak laat 
hijj  volgen door een 'aanhangzel' dat het als maandblad opgezette 
werkk het karakter van een muziektijdschrift geeft. Hoewel over het al-
gemeenn het negentiende-eeuwse Amphion (zie 1.2.2) wordt beschouwd 
alss het eerste Nederlandse muziektijdschrift, deel ik de visie van Van 
denn Hul, Van Huffelen en Johannes dat die kwalificatie toekomt aan 
Lustigss 'Samenspraaken'.90 In de aanhangsels informeert de Groning-
see schrijver zijn lezers namelijk over de contemporaine muziekprak-
tij kk en over contemporaine publicaties op muziekgebied. 

Zoo maakt Lustig onder andere melding van belangrijke muzi-
kalee gebeurtenissen, geeft hij een overzicht van opera's die in verschil-

888 Lustig negeert hier dus de in 1739 postuum gepubliceerde muziektheoretische verhan-
delingg van Quirinus van Blankenburg (1654-1739): Elementa Musica ofNiew Licht tot het weiver-
staanstaan van De Musiec en de Bas-Continuo. Of vond hij deze studie niet bruikbaar als basis voor de 
muziekpraktijk?? In ieder geval laat Marpurg zich in zijn Kritische Briefe - eerder door mij ge-
noemdd in verband met Lustigs bijdrage daaraan onder meer over zijn eigen leven en werk -
niett zo gunstig uit over de Elementa Musica (Marpurg 1761 (dl. 2): 463). 
899 Zie ook 1.2.3. G.J. Johannes en T. van Huffelen komen in navolging van D. van den Hul 
tott de onjuiste conclusie dat er maar acht afleveringen zijn geweest (Johannes 1995: 107, 
Vann Huffelen 1992: 37 en Van den Hul 1988:171-174). 
900 Van den Hul en met hem Van Huffelen en Johannes typeren de Samenspraaken over Muzi-
kaalekaale Beginselen - de bundeling onder de titel Twaalf Redeneeringen over nuttige Muzikaale On-
derwerpenderwerpen is hun kennelijk onbekend - als een typisch achttiende-eeuws tijdschrift naar het 
modell  van de Critica Musica (1722-1725) van Mattheson, omdat het geschreven is voor een se 
lectt kennerspubliek in dialoogvorm (Van den Hul 1988: 171-172, Van Huffelen 1992: 37 en 
Johanness 1995:107). 
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TtTAALFTtTAALF REDENEERINGEN 
O V E R.. N U T T I G E 

M U Z I K A A L E E 
ONDERWERPEN, , 

verhandelende: : 

i )) ^Algemeene begin felen; 
a)) Het waare^oogmerk >.(» "i »f 

re.re. mi enz. 
j \\ De grondtoonen der K^erk' 
4 // pfalmen; 
5)) Het regte gebruik-ran zang' 

muziekmuziek ; 
6)) Uw» oorJf rong der zangkonfl; 

7)) ffrt  veezen ier Muziek ; 
§)) Den muzikaalen fmaak; 
p)) De •mi'fanh dicltt kunde; 

lO11 £«• w«— intervallen-jjs-
teemteem; ; 

11)) Uf muzikaale harmony , en 
i i )) Z?' -volmaakte behandeling 

derder JQerkzangen. 
r , . » » ,, VV.JJ. . v . r £ . . . . a — V ' " V O 

Verryktt met eenige Atmbangzelen, die den tcgenwoor-
digenn flaat der Muziek bevattelyk maaken; 

MetMet 20 Cier/yke op Koper gefnedene N00TEN- PLAATEN , 
enen met een volleiig Regifter. 

Tenn onderzoek van Kenners, terverluitigtging van Geoef-
fende-- en ter pnderrigting van onkundige weetgie-

rigee Muziek-lief'hebbers, meerder klaar- en be-
valligheids-halvee in de form van Maande-

delykfcbcdelykfcbc Satiicnfpraaken, opgelleld 

J' ' 
/ A C A D D 
fiAinoo BAS 
\\ tiïiVL 

D O O R R 

WW L U S T I G , 
Orgam'/lOrgam'/l te Groningen. 

By y 
7VV AMSTERDAM, 

A.. OLOFSEN, Bock- en Muziek-Ver-
kooperr in de Gravertraac. 

Afb.Afb. 8 Titelpagina van de Twaalf Redeneeringen van Lustig (1756), de 
bundelingg van de twaalf afleveringen van het eerste Nederlandse 
muziektijdschrift. . 
(Exemplaar(Exemplaar UBL 2009 F 28.) 
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lendee Duitse steden en in Parijs91 worden gespeeld en stelt hij over-
zichtenn samen van gedrukte partituren en liederenbundels. Boven-
dienn vraagt hij aandacht voor recent verschenen buitenlandse werken 
opp het terrein van de muziek, waaronder de Lettre sur la Musique Francoi-
sese van Rousseau, door daarvan samenvattingen te geven en daaruit 
fragmentenfragmenten te publiceren in een Nederlandse vertaling. Een enkele 
keerr geeft hij een eigen oordeel over het betreffende werk. De stof voor 
dezee aanhangsels, en deels ook voor de samenspraken, put hij uit de 
muziektijdschriftenn van Mattheson, Scheibe, Mizler en Marpurg,92 

zoalss uit zijn verwijzingen blijkt. Met zijn selectie daaruit geeft Lustig 
eenn aardig beeld van de contemporaine muziekpraktijk en muziek-
theorie.. Daarmee legt hij de basis voor de Nederlandse muziekjourna-
listiek. . 

Inn de Boekzaal der geleerde Waerelt worden de maandelijkse 'Sa-
menspraaken'' vrij gauw na de publicatie besproken {1756 (dl. 82): 241), 
opp de voet gevolgd door een vermelding in het Naamregister (Abkoude 
1756:: 63). Een jaar later staat in de Boekzaal weer een bespreking, nu 
onderr de titel: Twaalf Maandelyksche Musikale Redevoeringen (1757 (dl. 84): 
315).933 Dat Lustigs Twaalf Redeneeringen tweemaal onder verschillende 
titelss staat beschreven, heeft tot het hardnekkige misverstand geleid, 
datt het om twee verschillende werken gaat (zie Du Saar 1948: 79-80). 
Ruimm anderhalve eeuw na de publicatie van de Twaalf Redeneeringen ver-
schijntt in het muziektijdschrift Caecilia nog een lovende recensie door 
J.H.. Garms (Garms 1911:103). 

911 Het lijk t merkwaardig dat Lustig geen informatie geeft over het Londense muziekleven, 
terwijll  Londen de enige buitenlandse stad is geweest die hij heeft bezocht. De berichten 
overr buitenlandse muzikale activiteiten neemt hij echter over uit Duitse tijdschriften die 
voornamelijkk informeren over het muziekleven in Duitse steden en over bijzondere muzi-
kalee activiteiten in Parijs. 
922 Met de Critica Musica publiceert Mattheson het eerste Europese muziektijdschrift. Als 
hett in 1725 ophoudt te bestaan, worden de afleveringen gebundeld. Mattheson heeft bo-
vendienn in zijn Grundlage einer Ehrenpforte (1740) biografische gegevens over de voornaamste 
componistenn van zijn tijd vastgelegd. Blijkens de vele verwijzingen heeft Lustig hieruit 
vaakk geput. Matthesons initiatief tot de oprichting van een muziektijdschrift krijgt enige 
jarenn later navolging van Scheibe (1708-1776) met Kritischer Musïkus (1738-1740). Daarna vol-
genn Mizler (1711-1778) met zijn Neu eröffnete Musikalische Bibliothek (1739-1754) en Marpurg 
mett Des critischen Musicus an der Spree enter Band (1750) en zijn Historisch-kritische Beytrage zur 
AufnahmeAufnahme der Musik (1754-1778, 5 dln.). Deze vrij onregelmatig verschijnende muziektijd-
schriftjess - later in boekvorm gepubliceerd - hebben slechts een paar jaar bestaan, maar ze 
bevattenn de eerste inventarisatie op theoretisch en biografisch gebied. Ze geven een goed 
beeldd van de achttiende-eeuwse muzikale opvattingen. Zie ook Paap 1978: 79-85. 
933 In februari 1756, dus al bij het verschijnen van de tweede aflevering van de 'Samen-
spraaken',, volgt in de Boekzaal een bespreking. In maart 1757 gaat het om een bespreking 
vann de bundeling van de twaalf samenspraken. 
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Dee Twaalf Redeneeringen handelen over de 'meer verhevene gedeel-
tenten der Muziekkunde'. Bovendien geven ze 'nadere opheldering [...], en uitvoe-
rigerriger verklaaring van eerste beginselen' (Lustig 1756: A2r). Lustig hoopt 
daardoor,, zo besluit hij zijn voorrede, 'NUTTIGE MUZIKAALE WAARHE-
DENDEN ALGEMEENER TE DOEN WORDEN' (idem: A3V). Met de 'meer verhe-
venee gedeelten' doelt Lustig ongetwijfeld op de vijf dialogen waarin de 
gesprekspartnerss van gedachten wisselen over filosofische thema's: 
overr het gebruik en misbruik van de 'zangmuziek' (vijfde samen-
spraak),, over de oorsprong van de 'zangmuziek' (zesde samenspraak), 
overr het wezen van de muziek (zevende samenspraak), over de muzi-
kalee smaak (achtste samenspraak) en over de muzikale dichtkunde 
(negendee samenspraak).94 De 'eerste beginselen' betreffen enerzijds 
enkelee grondbeginselen van de muziek en de muziektheorie (eerste sa-
menspraak),, alsmede enkele onderwerpen uit de contemporaine ele-
mentairee muziekleer (tiende en elfde samenspraak) en anderzijds de 
eerstee beginselen van het 'psalmspel', dat wil zeggen de orgelbegelei-
dingg van het psalmgezang (tweede, derde, vierde en twaalfde samen-
spraak). . 

Eenn aantal onderwerpen in de Redeneeringen had Lustig al be-
handeldd in zijn Inleiding en Spraakkonst, waarop hij de lezer met zijn 
verwijzingenn attendeert. Ten dele herhaalt hij zich, maar hij voegt ook 
ietss toe. De dialoogvorm biedt hem de gelegenheid de leergierige Au-
reliaa vragen te laten stellen aan de deskundige Musander, zodat hij 
vaktermen,, technische uiteenzettingen in de Spraakkonst en theoreti-
schee exposes in de Inleiding kan toelichten. Lustig wil met zijn Redenee-
ringenringen een breed publiek van muziekminnende leken bereiken, maar 
inn een aantal samenspraken heeft hij toch een specifieker doelgroep 
voorr ogen. Zo richt hij zich in de samenspraken over filosofische the-
ma'ss waarin de 'zangmuziek' centraal staat vooral tot de componist en 
dee dichter en in de samenspraken over het 'psalmspel' tot de organist. 
Dee meeste dialogen zijn kennelijk geïnspireerd op de muziekbeoefe-
ningg in de protestantse kerk. 

Aann muziektheorie geeft Lustig in de eerste samenspraak de-
finitiess van elementaire begrippen als 'muziek', 'muziekkunde', 'me-
lodie',, 'harmonie' en 'maatgezang'. Verder stipt hij kwesties aan als 
'dee muzikaliteit van een taal', 'het effect van vocale en instrumentale 
muziekk op het menselijk gemoed' en 'de gebrekkige zangcultuur in de 
Nederlanden,, met name in de protestantse kerk'. Aan onderwerpen 
uitt de contemporaine elementaire muziekleer behandelt Lustig in de 

944 Zie over al deze thema's hoofdstuk 4 en over de muzikale dichtkunde ook 3.1.2. 
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tiendee samenspraak de intervallen en de grondtonen,95 terwijl de 
elfdee samenspraak de muzikale harmonie tot onderwerp heeft. Net als 
inn de twee drukken van de Inleiding spitst hij zich toe op de akkoorden. 
Anderss dan in dat werk besteedt hij in de elfde samenspraak vooral 
aandachtt aan de 'generaal bas' of'basso continuo'.96 

Evenalss in de vier dialogen over het psalmspel heeft Lustig na-
melijkk in de tiende en elfde samenspraak de muziekpraktijk van de or-
ganistt voor ogen van wie bedrevenheid wordt verwacht in het uitwer-
kenn van becijferingen en het maken van bassen (zie ook Luth 19862 (dl. 
1):: 332). De achttiende-eeuwse basso continuo-praktijk kon, zeker voor 
dee amateur, een echte hinderpaal zijn. Als grondbeginsel worden bij 
dee basso continuo slechts die noten becijferd waar de uit te werken ak-
koordenn afwijken van de gewone drieklank in zijn eenvoudigste vorm. 
Dee begeleider dient dus kennis te hebben van de in zijn tijd geldende 
harmonischee uitwerking. 

Dee vele klachten in ons land over het slechte zingen en de ge-
brekkigee orgelbegeleiding vormen de aanleiding voor de dialogen over 
hett psalmspel (Lustig 1756: 105, 110-111). Een goed psalmspel defi-
nieertt Lustig als 'de goede behandeling der psalmen op 't clavier, met 
beidee handen, dat men 'er na zingen kan' (idem: 51). Een goede orgel-
begeleidingg van het psalmgezang ziet Lustig als een van de belangrijk-
stee taken van de organist. Hij noemt het diens voornaamste plicht 
'DERR GEMEENTE DE ZANGTOONEN ALS IN DEN MOND TE LEGGEN' 
(idem:: 181), omdat 'de zanggemeente altoos buiten den toon raakt' 
(idem:: 105). In zijn samenspraken over het psalmspel vormen de 
grondtonen,, waarover ook de tiende samenspraak handelt, het centra-
lee thema. De organist moet de grondtonen van de psalmen goed ken-
nenn vóór hij zich mag bezighouden met de 'cieraden'. Hij zal geregeld 
moetenn transponeren, omdat de toon voor de gemeentezang niet te 
hoogg of te laag mag zijn. Hij mag echter het geslacht van de toonlad-
derr nooit veranderen (idem: 110-113). 

955 De grondtoon of tonica is de hoofdtoon van de toonladder. Deze dient als basis. De ver-
houdingg van alle tonen van de toonladder tot de grondtoon, evenals de verhouding van alle 
tonenn onderling, bepalen het karakter van de toonsoort. 
966 Onder of boven de baspartij wordt met een bepaald cijfersysteem het harmonisch ver-
loopp van een compositie vastgelegd. Van het einde van de zestiende tot het einde van de 
achttiendee eeuw is deze baspartij voor de begeleider het uitgangspunt om zijn begelei-
dingspartijj  uit te werken. Om een al te grote vrijheid in de uitwerking van de bas tegen te 
gaan,, hebben verschillende achttiende-eeuwse componisten (Telemann, C.Ph.E. Bach, Ra-
meau)) handleidingen samengesteld die een toelichting geven op de regels voor een goede 
uitvoeringg van de basso continuo-partijen. In 1763 vertaalt Lustig zo'n handleiding van de 
Italiaansee violist Pasquali. 
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Verderr gaat Lustig uitvoerig in op de sterkte van het orgel bij 
dee begeleiding (idem: 188-192). Hij beschrijft in zijn 'Gedenkschrift' 
{Vann Veen 1896:193) een voor de Nederlanden nieuwe manier van be 
geleiden,, die in Duitsland en Engeland al sinds het begin van de acht-
tiendee eeuw wordt toegepast: het octaverend spelen van de melodie 
(eenn octaaf hoger of lager dan de muzieknotatie) met tussenspelen97 

opp een zachter geregistreerd manuaal. Het doel daarvan was aan het 
beginn van de psalm de melodie duidelijk herkenbaar te maken voor de 
kerkgangers.. Sinds zijn komst naar Groningen in 1728 heeft Lustig op 
dezee manier begeleid. Volgens Luth heeft een aantal organisten die 
methodee van Lustig overgenomen, maar pas vanaf 1771 staan de inter-
ludiaa in de koraalboeken genoteerd (Luth 19862 (dl. 1): 331). 

Opp 'het gedrukte Kerk-psalmboek', sinds de zestiende eeuw 
dee bron voor het zingen van psalmen, heeft Lustig veel kritiek en daar-
inn staat hij niet alleen.98 Naast zijn bezwaren tegen de psalmmelo-
dieën,, die ik reeds signaleerde, kritiseert hij ook de tekst van Petrus 
Datheenn ) als een al te letterlijke vertaling uit het Frans: 

Opp de eigenste geheele en halve nooten van voyzen, in 
eenee andere taal, bekwaame zangwoorden te maaken, 
daarr toe wordt een digter vereischt, die niet alleen een' 
grootenn rykdom van gevoeglyke woorden in voorraad 
heeft,, maar, ook ten minsten zo veel van de Muziek ver-
staat,, dat hy op de geheele en halve nooten, indien hy de-
zelvee behouden wil, al was het slegts in ieder eerste zang-
vaars,, stiptelyk acht geeft. Doch, voor 150 Jaaren kwam 
hett daar op, naar 't schynt, ook niet eens aan; hoe 't zy, 
menn heeft de geheele en halve nooten derwyze, als ze zig 

977 Een tussenspel of interludium wil hier zeggen een instrumentale 'inlas' tussen de cou-
plettenn van de door de gemeente gezongen en op het orgel begeleide psalmen. Zowel in 
Duitslandd als in Engeland zijn deze interludia in het begin van de achttiende eeuw inge-
voerd.. In Engeland verdwijnen ze weer aan het einde van de achttiende eeuw (Luth 19862 

(dl.. 1): 331). Oost wijst erop dat het interludium de toon van de volgende regel aan moet 
geven.. Het mag niet te lang zijn, omdat de zanger anders de toon verliest (Oost 19813:144). 
988 Het gaat om Datheens berijming - de eerste druk verscheen in 1566 - van het in 1562 
voltooidee Geneefse psalter, begonnen door Calvijn in samenwerking met Clément Marot 
(1495-1544)) en voortgezet door Theodore de Bèze (1519-1605). In de diensten in Genève zong 
menn de psalmen volgens daartoe opgestelde tabellen, zodat alle 150 psalmen in een half 
jaarr gezongen konden worden. Vanaf het begin ondervond Datheens berijming in ons land 
veell  kritiek. Die onvrede blijkt duidelijk uit de grote hoeveelheid psalmberijmingen die in 
dee zeventiende en achttiende eeuw op de markt kwam en uit de gewoonte van verschillen-
dee kerkgangers om hun favoriete berijming te gebruiken, zodat tegelijkertijd diverse berij-
mingenn werden gezongen, waaronder ook Franse. De hervormde kerk handhaaft echter de 
berijmingg van Datheen tot de invoering van de staatsberijming van 1773. Ook daarna 
wordtt Datheen op verschillende plaatsen nog gebruikt (Luth 19862 (dl. 1): 37-55, 401-407). 
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inn 't fransche Kerk Boek van Beza vertoonden, zonder eeni-
gee opmerking, of ze aldus op de nederduitsche woorden 
voegden,, dan niet, overgenomen; dit is de reden, waarom 
wyy in deezen zo verre ten achteren zyn, en, dat onze Kerk-
gezangen,, by aldien men zig naar dit onnozel voorschrift 
rigt,, walgelyk voortkomen, ja, allen nadruk 'er door ver-
liezenn moeten (Lustig 1756:185). 

Lustigg constateert, dat de kerkgangers in een zeer laag tempo isome-
trischh en schreeuwend zingen, omdat de 'psalmrymen van Dathenus' 
geenn zingbare tekst hebben opgeleverd. Datheen heeft namelijk de 
Fransee tekst van Marot en Beza zo letterlijk vertaald, dat hij de letter-
grepenn in zijn Franse voorbeeld heeft geteld maar geen rekening heeft 
gehoudenn met de plaats van de accenten (idem: 186-188). Men kan in 
hett Nederlands jamben nu eenmaal niet laten functioneren als tro-
cheeënn en omgekeerd. Volgens Luth legt de Groningse organist als eer-
stee een relatie tussen het trage, isometrisch zingen en de berijming 
vann Datheen (Luth 19862 (dl. 1): 407). 

Hoezeerr het onmuzikale taalgebruik in de berijming van Da-
theenn in de loop der eeuwen ook is gekritiseerd, toch blijf t ze populair. 
Volgenss Luth is die populariteit in de eerste plaats te danken aan het feit 
datt Datheens berijming verbonden is met de naam van Calvijn. Boven-
dienn sluit de taal van Datheen aan bij die van de doorsnee Nederlander 
inn tegenstelling tot het elitaire taalgebruik in andere, beter te zingen 
berijmingenn als die van Utenhove en van Marnix van St. Aldegonde. Ver-
derr verklaart Luth het vasthouden aan Datheen uit de behoudzucht van 
dee meeste mensen - men is met Datheen opgegroeid - en uit de synode-
besluitenn en de invloed van de boekhandelaren (Luth 19862 (dl. 1): 45-55). 

Zijnn kritiek dat in de psalmberijming van Datheen tekst en 
muziekk niet met elkaar correleren, zal voor Lustig zeker een motief 
zijnn geweest een samenspraak te wijden aan de relatie tussen dicht-
kunstt en muziek. 

3.1.22 De 'Muzikaale Digtkunde' 

Alss Lustig in september 1756 in de reeks Twaalf Redeneeringen over nutti-
gege Muzikaale Onderwerpen de samenspraak 'over de Muzikaale Digtkun-
de'' laat verschijnen (Lustig 1756: 441-492)," begint de stroom Engelse, 

999 Als 'AANHANGZEL' hierbij geeft Lustig het vervolg van zijn becommentarieerde ver-
talingg van een in Berlijn in 1748 anoniem gepubliceerde brief (het eerste deel van de brief 
vormtt het aanhangsel bij de achtste samenspraak) over de concurrentie tussen de Franse en 
Italiaansee opera (Lustig 1756: 492-509). Zie hierover 4.4.2. 
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SAMENSPRAAKEN N 
O V E R R 

MUZIKAAL E E 

BEGINSELEN; ; 
O N T W O R P E N N 

D O O R R 

J.. W. L U S T I G , 
OrganifiOrganifi cc Groningen. 

Voorr de maand S E P T E M B ER 1756. 

H E TT N E G E N DE STUK. 

tete AMSTERDAM, 

Byy A. O L O F S E N, Boek- en Muziek-Ver-
kooperr in de Graveftraat. 

Aft).Aft). 9 Titelpagina van de negende aflevering van de Twaalf Redeneeringen 
(Lustigg 1756). Deze samenspraak handelt over de relatie tussen 
dichtkunstt en muziek. 
(Exemplaar(Exemplaar UBL 2009 F 28.) 
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SAMENSPRAAKEN N 
O V E R R 

MVZIKAALEMVZIKAALE BEGINSELEN. 

NEGENDEE SAMENSPRAAK, 

fufcienfufcien JURELIA en MUS AND ER, ever 
dede Muz.ik.aaie Digtkunde. 

émlia.émlia. T^ \E vergelykingen uit de fchilderkonft 
I-JI-J afgeleid (f'am. 8. pag. 417.419), heb-

benn 't wezen der Muziek geeltig opgehelderd. Maat-
gezangen,, die hoor- en zigtbaarebeweegingen na-
bootfen,, en dus als landfehappen en profpecJen fchil-
deren,, zullen ter verlujtiging- en die, welke hans-
togtenn verwekken , en dus als hiltory-ftukken erl 
portraitenn uitbeelden , ter beweging desmenfcbely-
kenken gemoeds dienen. Het een en't ander, kan niet 
alleenn in zang- maar ook in fraaie fpeelmuziek ge-
fcbjedenfcbjeden : venwks de natuur ons in 't veritaan der 
toonfpraakk onderweezen heeft, zodatwy, volgens 
geheimee aandoeningen, de meening bevatten kon-
-Ben,, fchoon wy ze zelfs niet regtweeten tenoemen 
(ibid.. pag. 421). Inmiddels, 'er zyn vrolyke Mu-
liekftukken,, die'tgemoedverluiligen, maar, niet 
beweegen;; en, droevige, die 't beweegen, zonder 
tee verfiftigen; welke van beide zyn de volmaaktfle ? 

Muftndtr.Muftndtr. In een' eigentlyken zin is 'er nooit w 
foft'gitgfoft'gitg mogely k, zonder beweeging: want, 'er moet 
*ekerlykk iets in de verbeeldingskracht gaande ge-
«naaktt worden, aleer eene vcrluftiging haare geboor-
tee kan verkrygen: wy gebruiken die termen, flegts 

l ii  z kort-

A/b.. 10 De eerste pagina van Lustigs samenspraak over de relatie tussen 
dichtkunstt en muziek. 
(Zie(Zie lustig 1756, exemplaar UBL 2009 F 28.) 

http://Muz.ik.aaie
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Fransee en Duitse publicaties over de relatie tussen dichtkunst en mu-
ziekk juist op gang te komen. Zijn opvattingen over dit onderwerp heeft 
hijj  dan al kunnen toetsen aan die van enkele Franse en Duitse gere-
nommeerdee schrijvers. Zo kon hij de opvattingen van Dubos bestude-
renn in diens Reflexions (1719), een verhandeling die in het achttiende-
eeuwsee Europa inmiddels de status van standaardwerk had bereikt, 
terwijll  de Lettre sur la Musique Francoise (1753) van Rousseau en sommige 
vann diens artikelen in de Encyclopédie van D'Alembert en Diderot (1751-
1772)) internationaal reacties hadden losgemaakt. Ook Les Beaux Arts 
ReduitsReduits a un même principe (1746) van Batteux heeft internationale aan-
dachtt getrokken, alsmede Von der Musïkalischen Poesie: Krauses zeer lijvi -
gee verhandeling die in 1753 anoniem op de markt kwam. 

Vann de hier genoemde schrijvers en hun werken vermeldt 
Lustigg in zijn 'Muzikaale Digtkunde' als bron één keer Rousseaus Lettre 
mett weglating van de naam van de auteur (p. 471) en twee keer Bat-
teux,, echter zonder vermelding van de titel van diens werk (p. 441: de 
verwijzingg naar p. 417 in de achtste samenspraak en p. 454). Verder 
verwijstt hij naar andere bronnen: twee keer naar respectievelijk de Cri-
ticatica Musica (1722-1725) van Mattheson (p. 448, 449), Saint-Évremond, 
zonderr het betreffende werk te noemen (p. 229, 452), en Versuch einer 
CritischenCritischen Dichtkunst (1730) van Gottsched (p. 261, 452) en één keer naar 
respectievelijkk Boileau, zonder vermelding van bedoeld werk (p. 450), 
HistoireHistoire de la musique et de ses effets (1715) van Bonnet (p. 450), Plato, zon-
derr vermelding van het betreffende werk (p. 452), New eröffhete Musïkali-
schesche Bïbliothek (1739-1754) van Mizler (p. 491) en de Digt- Sang- en Speel-
KonstKonst (1692) van Van Til (p. 464). Een prominente plaats in zijn betoog 
krijgenn deze bronnen niet.100 

Lustigg beroept zich op Batteux bij zijn stelling, dat de uit-
drukkingg en opwekking van hartstochten het doel van de muziek 
moett zijn. Hij gebruikt argumenten van Plato en Van Til ter onder-
steuningg van zijn standpunt dat muziek een educatieve functie moet 
hebben.. Hij verwerkt in zijn betoog de opvatting van Bonnet, Saint-
Ëvremond,, Boileau, Gottsched en Mattheson over het dilemma van de 
prioriteitt bij het samenspel van dichtkunst en muziek. Rousseau en 
Mizlerr haalt hij aan in verband met hun opvattingen over de muzika-
liteitt van een taal. Met een zekere regelmaat verwijst hij ten slotte naar 
voorgaandee samenspraken, naar zijn Inleiding en voor vaktermen naar 
zijnn Spraakkonst. 

ïooo zie voor een algemene indruk van Lustigs bronnen 3.1.3 en voor een analyse van zijn 
bronnengebruikk 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2 en 4.5.2. 
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Inn de dialoog heeft de geleerde Musander de rol van de grote 
deskundigee die hoofdzakelijk uit eigen ervaring put en die de geraad-
pleegdee literatuur niet in detail verantwoordt, omdat hij de stof daar-
uitt heeft verwerkt tot een eigen visie. Kortom, in verhouding tot zijn 
InleidingInleiding en de aanhangsels bij de samenspraken met al die verwijzin-
gen,, citaten en commentaren in de vele en uitgebreide voetnoten lijk t 
Lustigg in deze samenspraak weinig bronnenmateriaal te hebben ver-
werkt,, wat overigens voor de meeste samenspraken geldt.101 Om Lus-
tigss verhandeling over de relatie tussen dichtkunst en muziek straks 
tee kunnen vergelijken met die van Van Alphen en Robbers geef ik een 
overzichtt van de inhoud. 

Inn de 'Muzikaale Digtkunde' karakteriseert Lustig dichtkunst en mu-
ziekk als de TAAL DER HARTSTOGTEN' (p. 471).102 Centraal staat de op-
vattingg dat het hoogste doel van dichtkunst en muziek is gelegen in de 
nabootsingg en opwekking van 'edele hartsto&eri' (p.445) en dat een opti-
maall  effect wordt bereikt bij een goed samenspel van dichtkunst en 
muziek:: de dichter 'bezielt' de muziek en de componist versterkt de 
betekeniss van de tekst (p. 451). 

Dee dialoog begint met een verwijzing naar de achtste samen-
spraakk waarin Lustig in navolging van Batteux twee soorten muziek 
onderscheidt:: muziek die 'verlustigt' (behaagt) en muziek die 'be-
weegt'' (ontroert) (p. 441). Hij noemt muziek volmaakt, als ze zowel het 
gehoorr streelt als ontroert (p. 442). Vervolgens weidt hij uit over de be-
grippenn 'hartstocht' en 'neiging'. Hartstochten dringen 'tot in 't bin-
nenstee der ziel' en slepen de mens mee, terwijl neigingen de 'ziel' 
slechtss oppervlakkig raken (p. 443). De mens mag zijn hartstochten 
niett in de kiem smoren, omdat ze in hem positieve krachten vormen. 
Hijj  moet de 'onedele' hartstochten neutraliseren en de 'edele' stimule 
ren.. Zo kweekt hij een deugdzaam karakter (p. 444-445). 

Lustigg ziet in de muziek het middel bij uitstek voor de regule-
ringg van de hartstochten (p. 446). Enerzijds vindt hij het regulerend ef-
fectt van vocale muziek optimaler dan van instrumentale muziek, 
omdatt woorden nodig zijn voor de beïnvloeding van het gedachtele-
venn van de mens. Anderzijds waarschuwt hij de kracht van instrumen-
talee muziek niet te onderschatten en haar waarde niet beneden die 

1011 Of Lustig inderdaad niet meer dan de aangehaalde passages in de genoemde bronnen 
heeftt gebruikt, zal blijken in de paragrafen over Lustig in hoofdstuk 4. 

io22 zie 4.5.2 voor een analyse van Lustigs visie op de 'hartstochten' en op de uitdrukking 
vann hartstochten in muziek. Zie ook 4.2.2 voor zijn visie op het effect van die uitdrukking 
inn vocale en instrumentale muziek. 
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vann vocale muziek of van poëzie te stellen (p. 446-449). Verder stelt hij 
inn deze samenspraak de vocale muziek centraal. 

Inn verband met het samenspel van dichtkunst en muziek 
komtt eerst het dilemma van de prioriteit aan de orde (zie 4.5.2). Lustig 
vindt,, dat in een ariatekst de dichter zich moet voegen naar de com-
ponist,, omdat het in een aria primair om de muziek gaat. Voor een re 
citatieff  geldt volgens hem het omgekeerde: daarin moet de muziek on-
dergeschiktt zijn aan de tekst die goed moet overkomen (p. 451-454). 
Verderr geldt echter in het algemeen, aldus Lustig, dat een dichter zich 
moett richten naar de componist, omdat de dichtkunst is ontstaan uit 
dede muziek. Hij doelt hier op de oertaaltheorie. Voor een uiteenzetting 
daaroverr verwijst hij naar de zesde samenspraak (p. 255-285; zie 4.3.2). 

Vervolgenss geeft hij zijn visie op de muzikale dichtkunde, in 
hett bijzonder op de cantate als muzikale dichtvorm (p. 455-460). Hoe-
well  muziek, en dus ook de muzikale dichtkunde, zich bij uitstek leent 
voorr de uitdrukking van hartstochten, noemt Lustig niet alle harts-
tochtenn even muzikaal. Hij geeft een opsomming van hartstochten die 
hett beste in muziek kunnen worden uitgedrukt en van hartstochten 
diee zich minder lenen voor de muzikale uitdrukking. De componist 
krijgtt adviezen voor de uitdrukking van hartstochten in beide catego-
rieënn (p. 461-467; zie 4.5.2). 

Inn de rest van de samenspraak richt Lustig zich tot de dichter 
vann de cantate. Hij spitst zich toe op het recitatief en de aria (p. 467-
492).1033 Zijn hoofdregel luidt: 'een muzikaal Dichter moet by de TAAL DER 
HARTSTOGTENN BLYVEN' (p. 471). Dat impliceert een muzikale woord-
keuss en muzikale hartstochten. Hij becommentarieert Rousseaus visie 
opp de muzikaliteit of onmuzikaliteit van een taal (p. 471-472; zie 
4.4.2).. Lustig analyseert de kenmerken van muzikale woorden en 
brengtt ze onder in categorieën (p. 472-474). Hij definieert de dichtkun-
digee verschillen tussen het recitatief en de aria en gaat kort in op het 
recitatieff  (p. 475-476). Hij vergelijkt het Franse en het Italiaanse recita-
tieff  en beargumenteert zijn voorkeur voor het Italiaanse. De tekstdich-
terr van het recitatief krijgt adviezen voor het metrum, het ritme, het 
rijmm en de regellengte (p. 475-476). 

Dee aria bespreekt hij veel uitvoeriger dan het recitatief {p. 
477-492).. Hij legt uit waarom de aria zich veel beter leent voor de toon-
zettingg dan de ode (p. 478). Hij raadt de dichter aan de keuze van de 
versvoetenn in de aria zorgvuldig te overwegen, omdat het metrum een 

1033 zie voor een analyse van Lustigs opvattingen over de aria 4.5.2 en over het recitatief 
4.4.2. . 
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grotee invloed heeft op de uitdrukkingskracht van de verwoorde harts-
tocht.. Van een achttiental versvoeten noemt hij dan het kenmerkende 
gevoelskarakter:: een jambe bijvoorbeeld heeft een vrolijk effect (p. 
477).. Verder heeft hij nog een aantal algemene adviezen voor de tekst-
dichterr van een aria die hij toelicht met voorbeelden. Daaruit blijkt, 
datt hij de muzikaliteit van een ariatekst associeert met een metafo-
rischh taalgebruik dat hij typeert als 'de taal der hartstogten'. De dich-
terr moet de prioriteit niet leggen bij de muzikaliteit van de woordkeus 
maarr bij de uit te drukken hartstocht. Daarom waarschuwt hij de 
dichterr geen woorden te kiezen die de componist verleiden tot toon-
schilderingg die de fantasie prikkelt zonder het hart te raken. Een aria-
tekstt moet een kort, afgerond geheel vormen en aanleiding geven tot 
gebarenn die de verwoorde hartstochten kunnen visualiseren. Een 
kortee ariatekst geeft bovendien ruimte voor coloratuur en cadensen, 
zodatt de zanger zijn virtuositeit kan tonen. 

Lustigg eindigt zijn betoog met een oproep aan de dichters in 
dee Nederlanden niet langer hun toevlucht te nemen tot Italiaanse 
aria's,, maar de Nederlandse taal net zo geschikt te maken voor canta-
tess en in het bijzonder voor aria's als het Italiaans. Hij beroept zich op 
eenn uitspraak van Mizler die erop neerkomt, dat een dichter altijd 
beterr in zijn moedertaal kan dichten dan in een vreemde taal (p. 491-
492). . 

3.1.33 De bronnen van Lustig 

Lustigg manifesteert zich als een erudiet musicoloog met een grote 
theologischee en filosofische belangstelling. Een bevestiging van die 
eruditiee en belangstelling zie ik in de inventarislijst van zijn boeken-
bezitt die Lustig in 1753 heeft opgemaakt na het overlijden van Alina 
Reckers,, zijn eerste vrouw (Vlam 1980: 117-128; zie ook Zandt 1995: 
499-502).. Het zal geen verwondering wekken, dat hij vooral thuis is in 
dee contemporaine Duitse literatuur over muziek: zijn afkomst verloo-
chentt zich niet. Zijn 'huismusicoloog' is Mattheson. Diens naam duikt 
steedss weer op in alledrie zijn oorspronkelijke verhandelingen.104 Uit 
dienss oeuvre vond ik vele passages in letterlijke vertaling bij Lustig 
terug.. Maar met Scheurleer constateer ik dat Lustig zeker geen 'bloot 
overschrijverr van zijn leermeester is geweest' (Sigma 1882: 35). Zijn be-
lezenheidd reikt aanzienlijk verder dan Mattheson, zijn hoofdbron voor 

1044 Ik trof formuleringen aan als: 'Tot dus verre myn Mattheson' (Lustig 1756:413) en 'ben en 
volhardd ik in het gevoelen van mynen doorluchtigen Voorganger, Mattheson' (Lustig 17712, 
Voorrede:: *8r). 
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dede Muzykaale Spraakkonst. Voor de Inleiding en de Twaalf Redeneeringen 
heeftt hij ook veel geput uit andere geliefde contemporaine Duitse 
bronnen:: de reeds door mij genoemde muziektijdschriften van JA. 
Scheibee (1708-1776), L.C. Mizler (1711-1778) en F.W. Marpurg. 

Zowell  Scheibe als Mizler verblijven in de tijd van J.S. Bach in 
Leipzig.. Mizler behoort tot diens leerlingen. Hij studeert in Leipzig, 
naastt muziek, wiskunde en filosofie. In 1738 richt hij in Leipzig de 
'Societatt der musikalischen Wissenschaften' op, waarvan ook Bach lid 
wordt.. Mizler behoort tot de aanhangers van de mathematische bena-
deringg van de muziek in tegenstelling tot zijn tijdgenoten Mattheson 
enn Scheibe. De laatste vestigt de aandacht van de muzikale wereld op 
zich,, als hij in zijn muziektijdschrift de polyfonie van J.S. Bach aan-
valt.. Scheibe verblijft van 1736-1740 in Hamburg en wordt in 1744 be-
noemdd tot koninklijk kapelmeester in Kopenhagen. Hij schrijft ver-
schillendee theoretische werken en componeert kerkmuziek, fluit- en 
vioolconcerten,, symfonieën, sonates en oratoria. Ook Marpurg schrijft 
verschillende,, voor zijn tijd toonaangevende, muziektheoretische wer-
ken,, onder meer over de kunst van het componeren en over de kunst 
vann het pianospelen. Verder heeft hij een aantal composities voor 
pianoo en orgel op zijn naam staan en hij heeft wereldlijke en geestelij-
kee liederen geschreven. Het grootste deel van zijn leven heeft hij in 
Berlijnn gewerkt en een korte tijd in Hamburg. Van 1746 tot 1749 ver-
blijf tt hij in Parijs als secretaris van generaal Rothenburg. Daar leert hij 
Rameauss harmonieleer kennen. De door D'Alembert gepubliceerde sa-
menvatting/bewerkingg daarvan vertaalt Marpurg in het Duits onder 
dee titel Systematische Einleitung in die musikalische Setzkunst nach den 
LehrsdtzenLehrsdtzen des Herrn Rameau (1757). 

Naastt zijn Duitse tijdgenoten voert Lustig klassieke schrijvers 
opp als bron: Plato, Aristoteles, Cicero, Boethius en Quintilianus. Verder 
refereertt hij herhaaldelijk aan drie zeventiende-eeuwse standaardwer-
kenn over muziek: Syntagma musicum (1615-1620) van Michael Praetorius 
(1571-1621),, Musicae Compendium van Descartes en Musurgia Universalis 
vann Kircher (zie 2.1.5). Voor zijn muziekhistorische uiteenzettingen in 
zowell  de eerste als de tweede druk van de Inleiding als in de Twaalf Re-
deneeringendeneeringen raadpleegt Lustig, naast natuurlijk Mattheson, onder meer 
HistoireHistoire de la musique et de ses effets van Bonnet, Historische Beschreïbung der 
edlenedlen Sing- und Kling-Kunst (1690) van W.C. Printz, Histoire ancienne (1730-
1738)) van Ch. Rollin en Musïkalisches Lexikon oder Musikalische Bibliothek 
(1732)) van J.G.Walther. 

Ikk wil opmerken, dat de muziekgeschiedenis als muziekwe-
tenschappelijkee discipline in de achttiende eeuw nog in haar kinder-
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schoenenn staat. Lustig heeft gerenommeerde bronnen gekozen. Bon-
nett en Rollin behoren tot de eersten met een muziekhistorische publi-
catie.. De muziekhistoricus Pierre Bonnet (1638-1708) en zijn broer Jac-
quess Bonnet voltooien en publiceren een muziekgeschiedenis 
waarvoorr hun oom, de Franse arts Pierre Bourdelot (1610-1685), het 
materiaall  had verzameld. De filosoof en theoloog Charles Rollin (1661-
1741)) heeft vooral naam als kenner van de Antieken. Met zijn Histoire 
ancienneancienne en Traite des Études (1726-1731) verwerft hij Europese faam. Als 
hoogleraarr aan het 'College de France' in Parijs, van 1688 tot 1736, 
steltt hij zijn leven in dienst van de opvoeding van de jeugd. De studie 
vann de Franse taal- en letterkunde en van het Grieks blaast hij nieuw 
levenn in. 

Johannn Gottfried Walther (1684-1748), stadsorganist in Wei-
mar,, vanaf 1720 hofmusicus en bevriend met J.S. Bach, publiceert met 
zijnn Musikalisches lexikon de eerste Duitse bio- bibliografische en 
muziektheoretischee encyclopedie. Mattheson noemt hem de tweede 
Pachelbell  om zijn meesterschap in de koraalbewerkingen voor orgel. 
Wolfgangg Caspar Printz (1641-1717) ten slotte is theoloog, cantor en 
schrijverr van een aantal muziektheoretische werken. Lustig is waar-
schijnlijkk op het spoor gekomen van Walther en Printz door Matthe-
sonn die hen als bronnen noemt. 

Inn tegenstelling tot de muziekgeschiedenis heeft de achttien-
de-eeuwsee geluidsleer een wetenschappelijke status. Al in de zeven-
tiendee en ook de gehele achttiende eeuw houden beroemde natuur-
kundigenn zich bezig met de geluidsleer. Zo kon Lustig zich voor zijn 
behandelingg daarvan baseren op onderzoeken van Joseph Sauveur (zie 
2.1.1),, Bernard Nieuwentyt (1654-1718), Pieter van Musschenbroek 
(1692-1761)) en Leonard Euler (1707-1783). Mij verbaast de opmerking 
vann Du Saar, dat 'uit niets blijkt dat Lustig van de werken van Euler op 
muzikaall  terrein iets gekend heeft' (Du Saar 1948: 117). Immers, in 
zijnn Inleiding, in het hoofdstuk 'Van de Toonkunde', dat over de ge-
luidsleerr handelt, verwijst Lustig vier keer naar diens Tentamen novae 
theoriaetheoriae musicae (Lustig 1751: 46, 51, 75 en 83). Aan de stemming van 
mett name klavierinstrumenten wijdt hij in de Inleiding een apart, 
kleinn hoofdstuk. Hij baseert zich hiervoor op een bekend contempo-
rainn werk: Die beste und lekhteste Temperatur des Monochordi (1706) van Jo-
hannn Georg Neidhardt (1685-1739). 

Naastt musicologische studies gebruikt Lustig in de Inleiding 
enn de Twaalf Redeneeringen theologische en filosofische werken als bron 
enn wel met name de werken die hij zelf heeft vertaald. Van de Gro-
ningsee hoogleraar theologie Antonius Driessen (1648-1748) heeft hij 
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waarschijnlijkk twee werken uit het Nederlands in het Duits vertaald. 
Terwijll  van het ene werk (De overwinnende leer der bezondere genade [...]) 
hett origineel bekend is maar niet de Duitse vertaling van Lustig, is van 
hett andere werk (Vöm Abendmdhle) juist alleen een exemplaar van de 
Duitsee vertaling van Lustig bekend. Verder heeft de Groningse mu-
ziektheoreticuss een juridisch-filosofisch werk van Jean Barbeyrac 
(1674-1744)) uit het Frans in het Duits vertaald [Traite du jeu [...]). Het gaat 
omm een verdediging van het hazardspel. Vervolgens noem ik nog drie 
vertalingenn van Lustig vanuit het Duits in het Nederlands: Inleiding tot 
dede Redenkunde (1769) van J.Ch. Gottsched (1700-1766) en twee werken 
vann J.G. Krüger (1715-1759), Dieet of levensorde (1769) en Experimentaal Zie-
lenleerlenleer (1769-1770). Du Saar bespreekt al deze vertalingen (Du Saar 
1948:110-120). . 

Eenn van zijn vertalingen heeft Lustig kennelijk geïnspireerd 
tott bestudering van de opvattingen van de beroemde 'Verlichtingsfilo-
sooff  Johann Christian von Wolff (1679-1754), blijkens de verwijzingen 
inn de Inleiding naar enkele van diens werken. Lustigs vertaling betreft 
eenn korte levensbeschrijving van Von Wolff door J.F. Stiebritz. De oor-
spronkelijkee versie is in de Nederlandse bibliotheken niet te vinden. 
Zijnn vertaling geeft Lustig als titel: Kortbondig Narigt van het Leven en 't 
ZaaligZaalig Einde des Hoogyvelgebooren Heeren Christiaan, Vryheer van Wolff [...] 
(1754).. Lustig duidt hem aan als Baron von Wolf. 

Uitt het voorafgaande blijkt, dat Lustig naast het Duits en het 
Nederlandss ook het Frans beheerst. Bovendien wekken de vele Latijnse 
citatenn in zijn drie oorspronkelijke werken de indruk, dat hij in ieder 
gevall  ook Latijn kan lezen. Die indruk zie ik bevestigd in de inventa-
rislijstt van zijn boekenbezit die verschillende Latijnse werken bevat. 
All ee bronnen die Lustig vermeldt, vind ik op deze lijst terug. Ik ver-
moedd dat zijn kennis van het Engels niet zo groot is geweest, omdat op 
dee inventarislijst slechts enkele Engelse titels staan. Bovendien heeft 
hijj  voor zijn vertaling/bewerking van het muzikale reisverhaal van 
Burneyy niet de oorspronkelijke versie, maar de Duitse vertaling van 
Ebeling/Bodee gebruikt.105 Verder heeft hij geen enkele Engelse verhan-
delingg vertaald en verwijst hij zelden naar Engelse bronnen. Zijn reis 
naarr Londen - de enige buitenlandse reis die hij in zijn lange leven 
maaktt - heeft hem dus niet geïnspireerd tot het bestuderen van de 
muziekesthetischee opvattingen van Engelse schrijvers. Misschien 
hangtt dat samen met het feit dat de meeste Engelse muziekestheti-

1055 C. Burney Tagebuch seiner musikahschen Reisen 1772/1773, door CD. Ebeling, directeur van de 
handelshogeschooll  in Hamburg. Na diens dood maakt J.J.C. Bode, boekhandelaar te Ham-
burg,, deze vertaling af. Bovendien zorgt hij voor publicatie ervan. 
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schee verhandelingen pas op de markt komen, als Lustig alledrie zijn 
oorspronkelijkee werken al heeft gepubliceerd. Alleen voor de tweede 
drukk van zijn Inleiding had hij een keur aan Engelse publicaties kun-
nenn raadplegen. 

Inn de 'Muzikaale Digtkunde' verwijst Lustig naar twee werken 
mett nieuwe en spraakmakende opvattingen over muziek en naar acht 
werkenn met min of meer gangbare achttiende-eeuwse opvattingen (zie 
3.1.2).. De visie van de respectieve schrijvers op muziek en haar relatie 
mett de dichtkunst bespreekt Lustig niet. Hij refereert slechts aan hun 
standpuntenn in bepaalde kwesties ter ondersteuning van zijn eigen 
argumentatie.. Zo kritiseert Lustig in deze samenspraak Rousseaus 
opzienbarendee uitspraken in zijn Lettre sur la Musique Francoise over de 
onmuzikaliteitt van de Franse taal (zie 2.1.7). Hij onderschrijft daaren-
tegenn het standpunt van Mizler in diens New eröffnete Musikalische Biblio-
thekthek (zie 3.1.1), dat inhoudt, dat men in elke taal kan zingen en dat het 
zingenn in de moedertaal altijd de voorkeur verdient. In het aanhangsel 
bijj  de elfde samenspraak gaat Lustig trouwens wel uitvoerig in op 
Rousseauss Lettre en hij doet dat zelfs als eerste in de Republiek (zie 
4.4.2). . 

Ookk als eerste in ons land bespreekt Lustig het standpunt van 
Batteuxx over de toepassing van het nabootsingsprincipe op alle schone 
kunstenn in Les Beaux Arts Reduits a un même principe. Charles Batteux106 

(1713-1780),, hoogleraar oude talen en retorica in Parijs, neemt in Les 
BeauxBeaux Arts afstand van de in zijn tijd gangbare rationalistische, intel-
lectuelee benadering van de kunst. Hij benadrukt het aangeboren ge-
voell  voor het schone. Anders dan de meeste tijdgenoten hecht Batteux 
meerr aan de individuele smaak dan aan het verstandelijk oordeel. 
Eveneenss nieuw is zijn opvatting over muziek als de kunst van de on-
bestemdee gevoelens en als de universele taal van het hart. Vanuit dat 
perspectieff  tracht hij zijn tijdgenoten te overtuigen van de waarde van 
instrumentalee muziek (zie 4.2.2). 

Georiënteerdd als hij is op de Duitse letteren, heeft Lustig 
waarschijnlijkk niet rechtstreeks maar via Duitse auteurs kennisge-
maaktt met Les Beaux Arts van Batteux. Mijn vermoeden zie ik bevestigd 
inn de zesde en zevende aflevering van de Twaalf Redeneeringen. Daar ver-
wijstt hij namelijk naar een uittreksel dat Gottsched van het werk van 
Batteuxx heeft gemaakt (Lustig 1756: 259, 323). Lustig refereert overi-
genss niet aan de kritische Batteuxvertaling die JA Schlegel al in 1751 

1066 Zie over Batteux en zijn opvattingen over muziek Die Musïk. in Geschichte 1949-1951 (dl. 1): 
1411-1416,, Flaherty 1978:146-158 en Neubauer 1986: 62-64. 



HOOFDSTUKK 3 | 131 

publiceert.. Uit de in Duitsland veel gelezen vertaling van K.W. Ramler, 
diee ongeveer gelijktijdig met de Twaalf Redeneeringen het licht ziet, zal 
Lustigg niet meer hebben kunnen putten. 

Terr ondersteuning van zijn standpunt over de educatieve 
functiee van de muziek beroept Lustig zich in de 'Muzikaale Digtkun-
de'' op de heersende opvattingen van Plato (zie 2.1.1) en Van Til. Salo-
monn van Til (1643-1713) heeft naam gemaakt als hoogleraar (respectie-
velijkk in Dordrecht en Leiden) in de godgeleerdheid. In 1692 publiceert 
hijj  zijn Digt- Sang- en Speel-Konst, waarvan in 1706,1725 en 1728 een her-
drukk op de markt wordt gebracht. Bovendien ziet in 1706 zowel een 
Duitsee als een Latijnse vertaling het licht. Daaruit leid ik af, dat dit 
werkk in de achttiende eeuw een zekere bekendheid heeft genoten (zie 
ookk 4.3.2). 

Tenn slotte laat Lustig in de 'Muzikaale Digtkunde' Bonnet, 
Boileau,, Saint-Évremond, Gottsched en Mattheson aan het woord over 
hett dilemma van de prioriteit in de relatie tussen dichtkunst en mu-
ziekk in de opera. Bonnet ventileert in zijn Histoire de la musique een zeer 
gangbaree achttiende-eeuwse opvatting, namelijk dat de dichtkunst in 
dee opera centraal staat en dat de componist zich derhalve moet schik-
kenn naar de dichter. Boileau, Saint-Évremond en Gottsched behoren 
tott de invloedrijke representanten van het Frans-classicisme die het 
opwekkenn van gevoelens wantrouwen en het intellect hoog waarde 
ren.. In hun visie moet kunst een intellectueel genoegen verschaffen. 
Wetenschap,, deugd en God staan in hun esthetica hoog in het vaan-
del.. Zij hanteren voor de opera de normen van de klassieke tragedie 
mett als gevolg een veroordeling van de opera, vooral omdat daarin het 
waarschijnlijkheidsprincipee wordt losgelaten (zie ook 2.1.8). Met zijn 
allegorischee 'Prologue d'Opéra' wil Nicolas Boileau-Despréaux (1653-
1711)) demonstreren dat dichtkunst en muziek geen natuurlijke een-
heidd vormen (Boileau 1969). 

Saint-Évremond1077 noemt de opera een wangedrocht waarin 
dichterr en componist elkaar lastigvallen. Die uitspraak doet hij in 'Sur 
Less Opera', dat is de titel van een brief die hij in 1677 schrijft aan 'Le 
Duee De Buckingham' (Saint-Évremond 1753: 39-53). In deze laatdun-
kendee karakterisering speelt waarschijnlijk ook de angst mee, dat de 

1077 Charles de Marguetel de Saint-Denis, sieur de Saint-Évremond heeft met zijn brieven en 
lossee satirische geschriften veel invloed gehad op het Franse literaire leven. Zijn onafhan-
kelijkee geest brengt hem in politieke moeilijkheden. Eind 1661 verlaat hij Frankrijk. Hij ver-
blijf tt vier jaar in Engeland en vijfjaar in Nederland waar hij in contact komt met Spinoza, 
Heinsiuss en Vossius. In 1670 vestigt hij zich voorgoed in Londen. Zie over zijn opvattingen 
overr de opera Flaherty 1978: 37-65. 
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tragediee terrein zal verliezen ten gunste van de opera (zie ook 2.1.8). 
Johannn Christoph Gottsched108 verzorgt in 1740 een Duitse vertaling 
vann deze brief. Als late, gezaghebbende representant van het Frans-
classicismee bewondert hij de klassieke tragedie en verafschuwt hij de 
opera,, omdat de verbinding van woorden en tonen hem een gruwel 
is.. Zangers spreken, aldus Gottsched, niet meer naar de natuur. Ze 
lachen,, huilen en hoesten in noten. Deze felle kritiek spuit hij in Ver-
suchsuch einer Critischen Dichtkunst (Gottsched 19625). De campagne tegen de 
operaa begint hij al in 1728 in zijn tijdschrift Der Biedermann. 

Dee visie van Mattheson op de opera109 staat evenwel haaks op 
diee van bovengenoemde Frans-classicisten. Dat heeft te maken met 
zijnn carrière als zanger in en componist van de Hamburgse opera, die 
tijdenss zijn jeugd een grote bloei kent. Hij verlaat de opera trouwens al 
inn 1705 om een financieel onafhankelijke positie op te bouwen, eerst 
alss secretaris van de Engelse resident in Hamburg en vanaf 1715 als 
muziekdirecteurr van de kathedraal aldaar. Volgens hem verenigt de 
operaa alle schoonheden in zich die men op het toneel kan bieden (Mat-
thesonn 19692: 219). De muziek intensiveert naar zijn mening de dra-
matischee intrige. In de opera zijn dichtkunst en muziek ten opzicht 
vann elkaar in evenwicht (idem: 219-220). 

Inn het vierde hoofdstuk belicht ik de visie van Lustig op al 
dezee kwesties. 

3.22 Hieronymus van Alphen en zijn 'Aanmerkingen' 

3.2.11 Van Alphen en de muziek110 

Alss Hieronymus van Alphen in 1746 in Gouda wordt geboren, is Lustig 
eenn man van middelbare leeftijd die zijn sporen als organist heeft ver-
diend.. Zijn naam als auteur van muziektheoretische werken moet hij 
daarentegenn nog vestigen. Dat gebeurt tussen 1750 en 1765. In die pe-
riodee groeit Van Alphen op in Utrecht, waar hij de Latijnse school 

1088 Gottsched - mentor van Mizler en Scheibe - geeft vanaf 1725 aan de universiteit van 
Leipzigg college over wijsbegeerte en esthetica. In 1730 wordt hij hoogleraar voor poëzie en 
inn 1734 voor logica en metafysica. Met zijn Versuch einer Critischen Dichtkunst wil hij op grond 
vann het rationalisme van de wijsgeer J.Ch. von Wolff en naar het voorbeeld van Horatius en 
Boileauu systematisch de regels en de normen voor de letterkunde vastleggen. Zie over de 
muziekopvattingenn van Gottsched Flaherty 1978: 93-101 en Goldschmidt 1968: 78-82. 
1099 Zie hierover Flaherty 1978: 81-92. 
1100 De biografische gegevens over Van Alphen ontleen ik hoofdzakelijk aan Buijnsters 1973. 
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Aft).Aft). 11 Borstbeeld van Van Alphen. Aquatint, 1793 of 1794, maker 
onbekend. . 
(Fotoo collectie Iconografisch. Bureau.) 
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volgtt en in 1762 een rechtenstudie begint. 
Overr zijn muzikale opvoeding is niets bekend. Ik neem echter 

aan,, dat Van Alphen aan huis privélessen van een muziekmeester 
heeftt ontvangen. Immers, de gegoede burgerij, waartoe de Van Al-
phenss behoren, ziet muziekonderwijs als een vast onderdeel van de 
opvoeding,, terwijl de Latijnse school op muzikaal terrein weinig te 
biedenn heeft. Op de meeste zeventiende- en achttiende-eeuwse Latijnse 
scholenn blijf t het muziekprogramma namelijk beperkt tot het instu-
derenn van de psalmen voor de komende zondag onder leiding van de 
schoolmeester,, die doorgaans in de kerk de functie van voorzanger ver-
vult.. De schoolkinderen moeten samen met de onderwijzer/voorzan-
gerr in de kerk de gemeentezang ondersteunen. De meeste schoolmees-
terss hebben evenwel nauwelijks verstand van zangonderwijs, zodat 
hett zingen in de kerk veel te wensen overlaat. Daarvan getuigen talrij-
kee klachten gedurende de hele achttiende eeuw (zie 3.1.1).111 

Buijnsterss noemt Van Alphen 'een zeer muziekgevoelig man, 
all  blijkt nergens expliciet dat hij zelf een instrument bespeelde' 
(Buijnsterss 1973: 10). Voor mensen van hogere standen is het in Van 
Alphenss tijd trouwens usance clavecimbel te spelen, getuige de vele 
achttiende-eeuwsee composities voor dit instrument. Verder geven de 
muziekarchievenn een groot aantal stukken te zien voor solozang met 
instrumentalee begeleiding, geschikt voor uitvoering in de salon. Met 
namee stukken in de galante Italiaanse stijl zijn zeer populair (Scheur-
leerr 1909: 78-100). Ook het Maendelijks Musicaels Tydverdryf waaraan Lus-
tigg bijdragen leverde, is gecomponeerd in die stijl (zie 3.1.1). 

Concertbezoekk behoort eveneens tot de bon ton in de kringen 
vann de Van Alphens. Het achttiende-eeuwse concertleven bestaat voor 
eenn belangrijk deel uit reguliere concerten, uitgevoerd door amateur-
musicii  aangevuld met enkele professionals. Verder worden incidenteel 
concertenn gegeven ('inteeken-concerten') door een Nederlandse of bui-
tenlandsee virtuoos. In Van Alphens tijd gebeurt dat onder anderen 
doorr Italianen als Pietro Antonio Locatelli (1695-1764) en Ignazio Rai-
mondii ) en Duitsers als Johann Gabriel Meder (1729-1800). 
Bovendienn worden op beperkte schaal vooral in de grotere steden klei-
nee concertseries door professionele musici verzorgd,, vaak op de zater-
dagavondd en in dat geval 'Saturdag-concerten' genoemd (Van Heuvel 
[1997]:: 78-79). Misschien heeft Van Alphen concerten bezocht in 
Utrechtt waar hij zo lang heeft gewoond. In 1631 is daar een collegium 

1111 Zie over het achttiende-eeuwse muziekonderwijs op school: Boekholt/De Booy 1987; 35, 
366 en 58. Zie ook De Booy 1977: 33, 64-65 en 93-95. 
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musicumm opgericht, dat veel heeft betekend voor het Utrechtse mu-
zieklevenn in de zeventiende en achttiende eeuw.112 Het Utrechtse col-
legee behoort samen met het in 1591 opgerichte, oudst bekende, Arn-
hemsee college tot de actiefste achttiende-eeuwse muziekcolleges. Zij 
hebbenn de basis gelegd voor de ontwikkeling van het concertleven in 
Nederland. . 

Dee leden van de muziekcolleges komen in de regel uit de ge-
goedee burgerij. Zij musiceren onder leiding van een phonascus of ka-
pelmeester,, aanvankelijk bij een van de leden thuis, later in een door 
dee gemeente toegewezen ruimte. Vanaf 1750 krijgen de collegia musi-
caa steeds meer een openbare functie. Het Utrechtse college speciali-
seertt zich van meet af aan in de uitvoering van instrumentale muziek 
(Balfoortt 19812: 22). Het kan een internationaal repertoire presenteren 
dankzijj  het feit dat zich in de Nederlanden diverse grote en kleine mu-
ziekuitgeverijenn hebben gevestigd die zich overigens vooral richten op 
dee export. Zo ontwikkelt Amsterdam zich in de eerste helft van de 
achttiendee eeuw tot het belangrijkste Europese centrum van muziek-
uitgeverijenn en behoort de Haagse muziekuitgeverij van de gebroeders 
JJ.. en B. Hummel tot de Europese top in kwantiteit en kwaliteit. Daar-
doorr ligt de muziek van onder anderen Duitse, Franse en Italiaanse 
componistenn binnen handbereik (Clement 1994: 194-196, zie ook Van 
Heuvell  [1997]: 77-104). In 1765 krijgt het Utrechtse college van de ste-
delijkee overheid een ruime concertzaal ter beschikking om de weke-
lijksee 'Saturdagsche concerten' te kunnen uitvoeren voor een groot 
publiek.1133 Op 21 april 1766, Van Alphen is dan bijna 20 jaar, treden 
hierr de negenjarige Mozart en zijn zusje op.114 

Verderr zijn in Van Alphens tijd orgelconcerten zeer geliefd. In 
dede loop van de zeventiende eeuw heeft het orgel in de Republiek een 
concertfunctiee gekregen, omdat er tijdens de hervormde kerkdienst 
nauwelijkss ruimte is voor muziek. Daarom ook zijn organisten nogal 
eenss gedeeltelijk in dienst van een stadsbestuur dat hen verplicht op 
vastee tijden in de week te spelen. Dergelijke concerten zijn voor ieder-
een,, meestal gratis, toegankelijk (Balfoort 19812: 90-100 en Beijer 1989: 

1,22 Zie over het Collegium Musicum Ultrajectinum: Van Riemsdijk 1881 en Du Saar 1941. 
Ziee over de collegia musica ook: Balfoort 19812: 21-26, 85-89 en Beijer 1989:107-108,162-163 
enn 166-168. Zie over het concertleven in Amsterdam Klinkeberg [19971: 33-53. 
1133 Zie Van Riemsdijk 1881: 9. Er is zoveel belangstelling voor de concerten van het college 
datt het lokaal dat men in gebruik heeft, te klein wordt. Daarom laat het stadsbestuur het 
koorr van de Mariakerk op het Vreeburg ombouwen tot concertzaal. Zie Balfoort 19812: 87, 
Scheurleerr 1909: 61 en Beijer 1989:107-108. 
1MM Zie Lievense 1965: 37-39. Zie ook Scheurleer 1909: 394-396 en Balfoort 19812:114-115. 
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94-96).. Verschillende achttiende-eeuwse stadsorganisten gelden als 
veelzijdigee musici. Sommigen (o.a. Bartholomeus Ruloffs) hebben 
overdagg hun taak in de kerk en 's avonds in het concertgebouw. Tot 
17788 kan Van Alphen in de Utrechtse dom het orgelspel beluisteren 
vann J.P.A. Fischer115 en na zijn dood van diens opvolger F. Nieuwenhuy-
sen,, een van de belangrijkste organisten in die tijd in de Republiek.116 

Nieuwenhuysenn moet, behalve tijdens de kerkdienst, elke 
woensdagmorgenn van elf tot twaalf 'met tablature speelen met open 
deurenn tot genoegen van de toehoorderen'.117 Van Alphen kent hem 
persoonlijk,, maar van een amicale verhouding zal volgens Buijnsters 
geenn sprake zijn geweest door het aanmerkelijk leeftijdsverschil en 
voorall  door het standsonderscheid tussen beide heren. Van Alphen, in-
middelss procureur-generaal, staat veel hoger op de sociale ladder dan 
dee stadsorganist en dat sluit vertrouwelijke omgang uit.118 Dat bete-
kentt echter niet dat Van Alphen geen bewondering koestert voor diens 
muzikalee kwaliteiten. 

Hett contact tussen Van Alphen en Nieuwenhuysen legt J.R 
Kleyn,, die met beiden bevriend is. Jan Pieter Kleyn krijgt muziekles 
vann Nieuwenhuysen. Als deze blijk geeft van affiniteit met de poëzie 
vann Kleyn, ontstaat er een vriendschappelijke relatie tussen beide kun-
stenaars.. Omdat Kleyn zich als dichter met belangstelling voor de rela-
tiee tussen dichtkunst en muziek verwant voelt aan Bellamy en aan zijn 
mentorr Van Alphen, introduceert hij hen bij de stadsorganist en com-

1155 Johan Philip Albrecht Fischer wordt omstreeks 1698 te Ingersleben in Thüringen gebo-
ren.. Hij sterft op 30 oktober 1778 te Utrecht. Aanvankelijk is hij organist van de lutherse 
kerk,, maar van 1737 tot aan zijn dood is hij organist en klokkenist van de domkerk. Hij 
heeftt enkele composities en enkele muziektheoretische werken nagelaten. Zie Balfoort 
19812:: 93 en Viotta 1883 (dl. 1): 522. 

ii66 Frederik Nieuwenhuysen (ook gespeld als Nieuwenhuijzen, Nieuwenhuisen, enz.) 
wordtt in 1758 in Zutphen geboren. Van 1778 tot zijn dood in 1841 is hij organist en klokke-
nistt van de Utrechtse dom. Bovendien wordt hij in 1784 aangesteld tot phonascus van het 
collegiumm musicum aldaar en richt hij ter bevordering van de toonkunst in 1803 het zang-
genootschapp 'Naar Hooger Doel' op. Voorts heeft hij geijverd voor de verbetering van het 
zangonderwijs.. Hij zet verschillende gedichten en cantates op muziek, onder anderen van 
J.P.. Kleyn, A. Kleyn-Ockerse en A. van den Berg. Zie Balfoort 19812: 93 en 96, Viotta 1883 (dl. 
2} :: 681, Buijnsters 1973:196-199 en Bosch 1996: 302-303. 
1177 Zie Van Riemsdijk 1881: 42. Tabulatuur wil zeggen dat niet de toonhoogten maar de 
grepenn worden genoteerd. Deze schrijfwijze is in de zestiende en zeventiende eeuw gebrui-
kelijkk voor akkoordinstrumenten als luit en orgel. 
1188 Zie Buijnsters 1973:198-199. Gegevens over Van Alphens participatie aan het Utrechtse 
sociaal-culturelee leven ontbreken overigens. Buijnsters wijst erop dat Van Alphen noch in 
zijnn brieven noch in zijn dagboek schrijft over contacten met in Utrecht woonachtige kun-
stenaarss (idem: 49, noot 20). Hij blijkt trouwens wel lid van vier genootschappen (Singeling 
1991:260). . 
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ponistt Nieuwenhuysen. Dat gebeurt in 1782 in de Utrechtse kring van 
studentenliteratoren:: Dulces ante omnia musae (Singeling 1991: 124-
127).. Hier wordt de basis gelegd voor de artistieke samenwerking tus-
senn de componist Nieuwenhuysen en de dichters Kleyn, Bellamy en 
Vann Alphen. Nieuwenhuysen heeft van alledrie gedichten op muziek 
gezet.119 9 

Vann Alphen schrijft in de 'Aanmerkingen' dat Nieuwenhuy-
senn hem toezegt zijn cantates te toonzetten (Van Alphen 18023: 299). 
Volgenss Nepveu heeft Van Alphen inderdaad het genoegen 'die weldra 
opp muziek gebragt te zien en menigwerf verdienstelijk te hooren uit-
voeren'' (Nepveu 1839 (dl. 3): LXVI). Bewijzen daarvoor ontbreken ech-
ter,, aldus Buijnsters. Deze veronderstelt, dat Nieuwenhuysen zijn 
beloftee niet is nagekomen, omdat de cantates in 1831 nog steeds niet 
opp muziek zijn gezet. Dat leidt Buijnsters af uit het feit, dat de Maat-
schappijj  tot Bevordering der Toonkunst nog in 1831 tevergeefs bij 
prijsvraagg ƒ500,- uitlooft voor het toonzetten van Van Alphens cantate 
'Dee Starrenhemel'. 

Tochh kan ik vaststellen, dat in ieder geval bij twee van de drie 
cantatess van Van Alphen vóór de uitschrijving van deze prijsvraag mu-
ziekk is gecomponeerd. Robbers heeft namelijk 'De Starrenhemel' van 
muziekk voorzien maar deze getoonzette cantate niet gepubliceerd, zo 
blijk tt uit zijn Tweetal Proeven (Robbers [1828]: 94). Enkele regels uit die 
toonzettingg zien evenwel het licht in de bijlage bij dit werk (fig. 49, 50, 
511 en 52). Zij dienen als illustratie van Robbers' standpunt over de 
idealee toonomvang in een recitatief. Verder heb ik in de Nederlandsdie 
CourantCourant van Verlem een bewijs gevonden dat Nieuwenhuysen zijn be-
loftee aan Van Alphen, althans voor de cantate 'De Doggersbank', wel is 
nagekomen.. Immers, in respectievelijk de krant van vrijdag 24 decem-
berr 1784, vrijdag 1 april en maandag 4 april 1785 staat aangekondigd, 
datt Frederik Nieuwenhuysen op 5 april 1785 zijn toonzetting van 'De 
Doggersbank'' zal uitvoeren in Amsterdam 'op de Zaal boven de Mané-
ge'-ge'-

Naastt deze cantate heeft Nieuwenhuysen twaalf Stigtelijke 
DigtstukjesDigtstukjes van Van Alphen op muziek gezet. Een kort bericht gaat voor-
aff  aan de eerste aflevering die uit drie liederen bestaat: 'De heilige 
Zanglust',, 'Aan Jesus' en 'Sabbathlied'. Daarin deelt Van Alphen mee, 

1199 Zie Buijnsters 1973: 196-199. Over de relatie tussen de drie dichters nog het volgende: 
Vann Alphen onderhoudt een hartelijk contact met zijn beschermeling Kleyn, maar zijn ver-
houdingg tot Bellamy is koel vanwege het grote verschil, aldus Buijnsters, tussen de lucht-
hartige,, anacreontische poëzie van de jonge student en de religieuze poëzie die Van Alphen 
zelff  als ideaal voorstaat (idem: 206-217). 
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datt hij deze 'Digtstukjes' geschikt heeft gemaakt 'voor Zang en Spel'. 
Zee zijn 'niet, gelijk gewoonlijk, bij coupletten, maar, geheel, op Muziek 
gebragt'' (Van Alphen 1788). Dit impliceert dat hij Nieuwenhuysen 
heeftt gevraagd te zorgen voor een doorgecomponeerde muzikale on-
dersteuningg van de tekst. Deze - in Van Alphens tijd moderne - toon-
zettingg komt tegemoet aan twee bezwaren die Van Alphen in zijn 'Aan-
merkingen'' tegen het couplettenlied aanvoert. In de eerste plaats 
heeftt de voortdurende herhaling van dezelfde melodie voor alle cou-
plettenn volgens hem een eentonig effect. In de tweede plaats, zo vindt 
hij,, kan een melodie die uitdrukking geeft aan de inhoud van een be-
paaldee couplettekst onmogelijk passen bij alle coupletten, omdat 'de 
voorstellingenn in de verschillende coupletten doorgaands zeer onder-
scheidenn [zijn]' (Van Alphen 18023: 306}. 12° Overigens weerhouden 
dezee bezwaren hem niet zelf couplettenliederen te schrijven. 

Wiee Van Alphens opvattingen over muziek en haar relatie met de 
dichtkunstt wil leren kennen, is aangewezen op deze Aanmerkingen 
bijj  gelegenheid der voorgaande cantaten' (Van Alphen 18023: 299-
336).1211 In zijn twee belangrijkste literair-esthetische geschriften, de 
vertaling/bewerkingg van de Theorie van Riedel en de Digtkundige Verhan-
delingen,delingen, komt zijn visie op muziek nauwelijks ter sprake. Van Alphen 
belichtt daarin hoofdzakelijk zijn opvattingen over de schone kunsten 
inn het algemeen en over de dichtkunst in het bijzonder. In de Digtkun-
digedige Verhandelingen wijdt hij slechts één passage aan de muziek, die hij 
ontleentt aan Lord Kames, en in Riedels Theorie voegt hij drie passages 
overr muziek toe, die hij ontleent aan Sulzer (zie 4.2.3). Deze passages 
enn enkele van de esthetische onderwerpen die hij in deze twee werken 
behandelt,, verdiepen evenwel het inzicht in zijn visie op muziek en 
haarr relatie met de dichtkunst. Bovendien vond ik in beide werken ver-
klaringenn voor complexe begrippen in het compacte betoog van de 
'Aanmerkingen'.. Van Alphen publiceert de Theorie, Digtkundige Verhan-
delingendelingen en 'Aanmerkingen' binnen een tijdsbestek van vijfjaar. In deze 
kortee periode heeft hij zijn opvattingen, althans wat die begrippen be-
treft,, niet gewijzigd. 

i2oo Over de couplettenkwestie schrijft Van Alphen ook in zijn Digtkundige Verhandelingen 
(Vann Alphen 1782: LXXVII-LXXIX) . Zie voor Lustigs visie op dit onderwerp 4.5.2. 

i2ii  ik gebruik de derde druk uit 1802, de laatste die tijdens het leven van Van Alphen ver-
schijntt en dezelfde druk die vermeld staat in de veilingcatalogus van Van Alphens biblio-
theekk (zie 3.2.3). De tekst komt overigens exact overeen met die van de eerste druk uit 1783. 
Ziee over de 'Aanmerkingen*: De Koe 1910:134, Van Hamel 1917: 92-125 en Buijnsters 1973: 
189-200. . 
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Inn 1778 verschijnt het eerste deel van de Theorie der Schoone 
KunstenKunsten en Wetenschappen, 'grootendeels overgenomen uit het Hoog-
duitschh van FJ. Riedel, en met bijvoegselen, aanteekeningen, en eene 
inleidingg vermeerderd, door Mr. Hieronymus van Alphen', zoals het 
titelbladd vermeldt. In 1780 verschijnt het tweede deel. Hoewel het hier 
geenn zelfstandige monografie maar een bewerking betreft, onder-
schrijvenn alle literatuurhistorici de betekenis van Van Alphens publi-
catie.. Zijn belangrijkste aandeel in de vertaalde Theorie is de bijna hon-
derdd bladzijden tellende inleiding op het eerste deel. Verder heeft hij 
talrijkee passages toegevoegd, die door vierkante haken te onderschei-
denn zijn van de vertaalde tekst.122 

Inn 1782 publiceert Van Alphen de Digtkundige Verhandelingen. 
Terwijll  in de Theorie alleen algemene esthetische beginselen aan de 
ordee komen, staat in de Digtkundige Verhandelingen de Nederlandse poë-
ziee centraal. Het werk bestaat uit twee essays: een 'Inleidende Verhan-
delingg over de Middelen ter Verbetering der Nederlandsche Poëzie' en 
eenn 'Verhandeling over het Aangeboorne in de Poëzie'. Deze twee ver-
handelingenn vormen zowel inhoudelijk als stilistisch het hoogtepunt 
vann Van Alphens literair-theoretische geschriften.123 

Dee aanleiding voor het schrijven van zijn in 1783 gepubli-
ceerdee cantates en 'Aanmerkingen' vormt Van Alphens behoefte aan 
'geestelijkee of godsdienstige zangstukken' geschikt voor het gebruik in 
huiselijkee kring en in de hervormde kerk tijdens de eredienst (Van Al-
phenn 18023: 309). Hij klaagt dat de muziek in Nederland weinig heeft 
bijgedragenn tot een 'bevordering van Godsdienstige gevoelens' (idem: 
304).. Met deze klacht doelt hij op het ontbreken van een gezangen-
bundell  voor liturgisch gebruik en op het ontbreken van de samen-
hangg tussen tekst en muziek in de - zijns inziens meestal eentonige -
stichtelijkee couplettenliederen die in huiselijke kring worden gezon-
gen.. Van Alphen schrijft zijn 'Aanmerkingen' als een religieus bezielde 
dichterr die het samenspel van dichtkunst en muziek vooral in dienst 
will  stellen van de godsdienst. 

Verwonderlijkk is dat niet. Immers, sinds 1767, hij is dan 21 
jaar,, stelt Van Alphen zich een godgewijde poëzie als ideaal. In juli van 
datt jaar maakt hij namelijk een religieuze crisis door naar aanleiding 
vann een brief van zijn vriend Mr. Jan Both Hendriksen (1744-1817). 
Dezee voelt na een ernstige ziekte berouw over zijn vroegere zorgeloze 

1222 zie voor een uitvoerige bespreking van Van Alphens inleiding bij Riedels Theorie De Man 
1999,, vooral p. 69-94. Zie verder Buijnsters 1973:115-140 en De Koe 1910: 62-126. 

" 33 Zie De Man 1999, vooral p. 95-223, Buijnsters 1973:159-169 en De Koe 1910:127-149. 
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levenn van 'onbekeerd christen'. Zijn ziekte interpreteert hij als een 
teken,, dat hij een nieuw leven moet beginnen in dienst van Jezus. In 
eenn brief spoort hij Van Alphen aan zich ook te bekeren. Onder in-
vloedd van Both Hendriksens bekering beschouwt Van Alphen zijn ver-
ledenn vanaf dat moment als ongodsdienstig. Zijn eenentwintigste ver-
jaardag,, op 8 augustus 1767, ziet hij als de dag van zijn wedergeboorte 
(Buijnsterss 1973: 28-37, Bosch 1996: 161-163). Aanvankelijk gaat het in 
zijnn gedichten, aldus Buijnsters, slechts om een persoonlijke getuige-
nis,, maar al gauw schrijft Van Alphen ook gedichten voor stichtelijke 
huisoefeningenn van vrome gezelschappen met een piëtistische124 in-
slag,, die niet zozeer behoefte hebben aan leesverzen als wel aan liede-
renn om tijdens hun oefeningen te kunnen zingen (Buijnsters 1973: 57-
58).. Tijdens hun bijeenkomsten oefenen dergelijke gezelschappen zich 
inn gebed, Schriftlezing en zelfonderzoek. Zo komen ze tot een dichter-
lijke,, gevoelsmatige geloofsbeleving. 

Samenn met zijn vriend Pieter Leonard van de Kasteele (1748-
1810)1255 publiceert Van Alphen in 1771 voor gebruik in huiselijke 
kringg Proeve van Stichtelijke Mengel-Poëzij. Vanwege het succes krijgt deze 
ProeveProeve nog een vervolg in drie 'Stukjens'. Het 'Eerste Stukjen' ver-
schijntt in 1772, het tweede in 1773 en het derde in 1782. Bovendien 
verschijnenn van alledrie de stukjes verschillende herdrukken. Bij een 
aantall  liederen hebben de auteurs een bekende melodie opgegeven. 
Voorr de rest van de liederen componeert de Haagse organist J.C. Kleijn 
muziekk voor 'Zang, Violino en Basso Continuo', die hij in twee afzon-
derlijkee boekjes als Zangwyzen tot de Proeve van Stichtelijke Mengel-Poëzy 
respectievelijkk in 1774 en 1775 publiceert, zodat alle liederen gezon-
genn kunnen worden. In de voorrede bij de Proeve van 1771 schrijven 
Vann Alphen en Van de Kasteele, dat zij zich voor het bestaansrecht 
vann de geestelijke poëzie beroepen op de religieuze gezangen van Jo-
hanness Vollenhove (1631-1708), Pieter Boddaert (1694-1759), Johannes 

1244 Het piëtisme ontstaat in de zeventiende eeuw als een protestantse vorm van geloofs-
belevingg in Nederland, Engeland en Duitsland. Kenmerkend is een diep doorleefde, min of 
meerr dwepende vroomheid (bevindelijkheid) en het verzet tegen een dorre, leerstellige pre 
diking.. De piëtisten verenigen zich meestal in gezelschappen die min of meer neigen tot 
sektarisme.. Elk gezelschap kan aan dat piëtisme een eigen interpretatie geven. 
1255 Zie over de vriendschap tussen Van Alphen en Van de Kasteele Buijnsters 1973: 28-30, 
227-2299 en 291-296. Van Alphen en Van de Kasteele vormen tijdens hun rechtenstudie in 
Utrechtt samen met Both Hendriksen een hecht driemanschap. Politieke controverses drij-
venn Van Alphen en Van de Kasteele in de jaren tachtig echter uit elkaar. In 1798 ontstaat 
eenn definitieve breuk tussen beide vrienden, omdat Van de Kasteele zich als patriot voor-
standerr toont van de scheiding van kerk en staat, terwijl de oranjegezinde Van Alphen zijn 
bestee krachten wijdt aan het behoud van de positie van de hervormde kerk in de samenle-
ving. . 
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Eusebiuss Voet (1706-1778) en Rutger Schutte (Nepveu 1839 (dl. 3): 
293).l2ee Vooral Voet en Schutte zijn toonaangevende religieuze dich-
terss in Van Alphens tijd. Schutte publiceert tussen 1762 en 1765 drie 
bundelss Stichtelijke Gezangen die hun grote populariteit danken aan de 
toonzettingg in de galante Italiaanse stijl van onder anderen Willem 
dee Fesch (zie 3.1.1) en van Leonard Frischmuth.127 

Vann Alphen, in wiens poëzie ik duidelijk een piëtistische in-
stellingg herken, heeft zelf een actieve rol gespeeld in het leiden van 
huisoefeningenn voor een vroom gezelschap. Nepveu vertelt dat Van 
Alphen n 

gewoonn was, vooral op zon- en feestdagen, eene huiselijke 
avond-stichtingg te houden, waarbij al zijne huisgenooten 
enn dus ook de dienstboden, van welke gezindheid ook te 
genwoordigg moesten zijn (Nepveu 1839 (dl. 3): LXXXII) . 

Waarschijnlijkk denkt Van Alphen aan zijn 'huiselijke avond-stichtin-
gen'' als hij in de 'Aanmerkingen' schrijft dat hij 'in bijzondere bijeen-
komstenn der Christenen' meer mogelijkheden ziet voor muziek en 
dichtkunstt dan 'bij den openbaren Godsdienst', dat wil dus zeggen in 
dee liturgische vieringen van de hervormde kerk. Volgens hem is 'eene 
naderee vereeniging van de muziek met de poëzij*  voor de openbare 
godsdienstt 'meer te hopen dan te verwagten' (Van Alphen 18023: 306-
309). . 

Inn de Aanmerkingen' pleit hij voor de invoering van 'cantaten 
off  oratorioos' die, zoals in de lutherse kerkcantate, gebeurtenissen uit 
hett leven van Jezus tot onderwerp hebben (idem: 299, 307-310). Hij be 
treurtt het, dat er tijdens de kerkdienst alleen psalmen gezongen 
mogenn worden. De nieuwe psalmberijming van 1773 acht hij welis-
waarr een grote verbetering, maar in zijn ogen zijn psalmen nu een-
maall  niet afgestemd op 'de hedendaagsche behoeften, omstandighe-

1266 Zie over Schutte ook 2.2.9. Al gaat het hier niet om kerkliederen, dat wil zeggen liede-
renn voor liturgisch gebruik, toch voelen geëngageerde leden van de hervormde kerk als Van 
Alphenn en Van de Kasteele zich in al hun uitingen en in alle omstandigheden gebonden 
aann de leer van de kerk. Dat verklaart hun behoefte zich te rechtvaardigen voor hun bundel 
mett stichtelijke liederen. Zie over het geestelijk lied en het kerklied Bosch 1996:49-54. 
1277 Zie Balfoort 19812: 92 over Frischmuth. Leonard Frischmuth, in 1765 overleden, be-
hoortt als organist van de Nieuwe Zijdskapel tot de Amsterdamse organisten van betekenis 
inn de eerste helft van de achttiende eeuw. Verder is hij leraar in het clavecimbelspel en com-
ponistt van een aantal stukken voor clavecimbel. Bovendien heeft hij een handleiding gepu-
bliceerdd voor het bespelen van het clavecimbel (Frischmuth 1970). Zie verder Bosch 1996: 
119-1533 over Schutte en Voet. Zie Buijnsters 1973: 57-64 over de Stichtelijke Mengel-Poëzij van 
Vann Alphen en Van de Kasteele. 
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denn en smaak' (idem: 309), want de 
Oudee Digters en Digteressen, als Mozes, Debora, David, Jesaias 
enz.. hebben altoos hunne gezangen geschikt naar de be 
hoeftenss en omstandigheden van hunnen tijd, en van de 
huishoudingg waarin zij leefden (idem: 308). 

Vann Alphen staat met die opvatting zeker niet alleen. De psalmen als 
zodanig,, dus ook de berijming van 1773, roepen volgens Bosch in Van 
Alphenss tijd bij vele christenen zelfs ergernis op, omdat zij een grote 
afstandd voelen tot het Oude Testament vanwege de 'aardse' gericht-
heid.. Zo passen de vloek- en klaagpsalmen niet meer in de cultuur van 
dee late achttiende eeuw. Bosch wijst erop, dat de kloof tussen de her-
vormdee kerk en de joden groeit, terwijl de onderlinge relaties tussen 
christelijkee kerken van protestantse signatuur juist verbeteren (Bosch 
1996:: 347-348). Daarbij komt dan nog de invloed van de culturele ont-
wikkelingenn op de predikanten in de hervormde kerk. De toenemende 
aandachtt in die tijd voor het gemoedsleven van het individu en de 
daarmeee samenhangende verschuiving van esthetische normen in de 
visiee op dichtkunst en muziek inspireren een aantal predikanten met 
literairee ambities tot introspectie en observatie van eigen gemoedsbe-
wegingen.. Zo komen zij, net als de gezelschappen met piëtistische in-
slag,, tot een dichterlijke, gevoelsmatige geloofsbeleving, geconcen-
treerdd rond de evangelies. Zij hebben, aldus Bosch, de totstandkoming 
bevorderdd van 'een gelovig systeem' dat de plaats inneemt van 'oude 
kaders'.. In dit systeem krijgen de persoon van Jezus en de persoonlijke 
vroomheidd voorrang (idem: 346). Daardoor verandert de visie op de 
eredienst:: de overtuiging groeit, dat het gezamenlijk zingen van een 
stichtelijkk lied een diepere indruk bij de kerkganger achterlaat dan 
eenn preek. Deze overtuiging vraagt om liedteksten die rechtstreeks uit 
hett hart komen. 

Dee samenstellers van de psalmberijming van 1773, onder wie 
Vann Alphens vrienden Ahasverus van den Berg (1733-1807)128 en Pieter 

1288 Zie Buijnsters 1973: 84-86, 90, 300-301 en 335 over de vriendschap tussen Van den Berg 
enn Van Alphen. Zie Bosch 1996:173-211 voor een uitvoerig portret van Van den Berg. Van Al-
phenn leert de aanzienlijk oudere dominee-dichter Van den Berg in 1775 kennen. Deze heeft 
dann al een toonaangevende positie als literator. Dat blijkt onder meer uit zijn lidmaatschap 
vann de commissie voor de psalmberijming van 1773. Als literator heeft Van den Berg zich 
voornamelijkk beziggehouden met de geestelijke dichtkunst. Zijn interesse gaat uit naar het 
geestelijkk lied zoals dat in Duitsland functioneerde in lutherse en calvinistische kerken. Hij 
vertaaltt diverse Duitse geestelijke liederen van onder anderen Gellert, Klopstock, Lavater en 
Schubart,, die hij opneemt in zijn vier bundels Proeven van geestelijke oden en liederen (de eerste 
bundell  publiceert hij in 1777, de tweede in 1783, de derde in 1793 en de vierde in 1805). Zijn 
literairee betekenis dankt hij verder vooral aan zijn in 1802 gepubliceerde Gedachten over gees-
telijketelijke oden en liederen. 
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Leonardd van de Kasteele, hadden al bij de publicatie daarvan de wens 
uitgesprokenn in de hervormde kerk naast het psalmboek te kunnen 
beschikkenn over een bundel geestelijke liederen voor liturgisch ge-
bruik.. Het duurt echter tot 1796, voordat er een officieel plan komt 
voorr een kerkelijke gezangenbundel. Het initiatief daartoe gaat uit van 
dede synode van Noord-Holland. De respectieve synodes roepen commis-
siess in het leven die de eisen moeten formuleren waaraan de gezangen 
moetenn voldoen. De synode van Gelderland benoemt onder anderen 
Ahasveruss van den Berg die, als nestor van de kerkelijke dichters en 
vanwegee zijn grote betrokkenheid bij de verbetering van het kerkge-
zang,, in 1802 voorzitter wordt van de commissie die tot taak heeft de 
gezangenbundell  samen te stellen. 

Zoalss uit het voorafgaande blijkt, maakt Van Alphen zijn be-
hoeftee aan een kerkelijke gezangenbundel in 1783 kenbaar in de 'Aan-
merkingen'.. Verder blijkt die behoefte bijvoorbeeld uit zijn Christelijke 
SpectatorSpectator van 1799. Daarin houdt hij zijn lezers onder meer voor, dat 
hett godsdienstig gezang al bij de eerste christengemeenten in de 
Grieksee kerk diende voor de inprenting van geloofswaarheden. Ter il-
lustratiee geeft hij een vertaling van 'de groote lofzegging' die men op 
zondagochtendd 'in de eerste Grieksche Kerk' heeft gezongen (Van Al-
phenn 1799: 126-128). Als de commissie hem vervolgens vraagt een bij-
dragee te leveren aan de nieuwe gezangenbundel voor de hervormde 
kerk,, schrijft hij in totaal achtenveertig liederen (zie Nepveu 1839 
(dl.. 3): 1-187). Daarvan publiceert hij er in 1801 achtentwintig in de 
(eerste)) Proeve van Liederen en Gezangen voor den Openbaaren Godsdienst en 
eenjaarr later in het Tweede Stukje' nog eens twintig. Terwijl Van Al-
phenn met de cantates van 1783 en de Stigtelijke Digtstukjes van 1788 een 
vrijee vorm propageert, zodat tekst en muziek beter op elkaar kunnen 
wordenn afgestemd dan in het couplettenlied, kiest hij in deze Proeve 
tochh weer voor de klassieke strofen, omdat deze zich beter lenen voor 
gemeentezang. . 

Vann Alphens evangelische gezangen worden echter bekriti-
seerd,, niet om hun literaire waarde, maar om het te subjectieve karak-
terr ervan, waardoor ze minder geschikt worden bevonden voor litur-
gischh gebruik. Met name de orthodoxe Jacobus Hinlopen (1723-1803) 
vreestt dat de gezangen van zijn vriend Van Alphen leergeschillen bin-
nenn de kerkgemeenschap zullen veroorzaken (Bosch 1996: 307-311, 
Buijnsterss 1973: 336). Uiteindelijk kiest de commissie onder voorzit-
terschapp van Van den Berg elf liederen van Van Alphen voor de bundel 
EvangelischeEvangelische Gezangen. Pas in september 1805, dus twee jaar na Van 
Alphenss dood, wordt de bundel voltooid en het duurt nog tot 1 januari 
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18077 voor men in de hervormde kerk tot invoering overgaat. 
Dee criteria voor de selectie van de gezangen baseert de com-

missiee op Van den Bergs in 1802 gepubliceerde Gedachten over geestelijke 
odenoden en liederen. Bosch karakteriseert deze bundel beschouwingen als 
eenn eerste systematische bijdrage aan de theorie van het kerklied 
(Boschh 1996: 312). Anders dan Van Alphen en Lustig die, met dezelfde 
kritiekk op de kerkmuzikale praktijk voor ogen, in hun erudiet mu-
ziekesthetischh betoog verschillende aspecten van de relatie tussen 
dichtkunstt en muziek behandelen, beperkt Van den Berg zich in zijn 
publicatiee tot een karakteristiek van het geestelijk lied en het kerklied. 
Omdatt hij in zijn Gedachten - zij het zeer beperkt - enige aandacht be-
steedtt aan de rol van de muziek bij de opwekking van godsdienstige 
gevoelens,, geef ik een korte samenvatting van de inhoud. In het licht 
daarvann blijkt volgens mij eens te meer de exclusiviteit, althans voor 
dee Nederlandse situatie, van de muziekesthetische verhandelingen 
vann Lustig, Van Alphen en Robbers. 

Vann den Berg paart de opvattingen van Hinlopen en die van 
vierr Duitse schrijvers, de predikanten Munter en Ewald en de dichters 
Klopstockk en Gellert, aan zijn eigen visie en tracht, zwaar leunend op 
dezee vier Duitse schrijvers, de voor zijn tijd actuele vragen over het 
geestelijkk lied en het kerklied te beantwoorden. Meer dan de helft van 
hett boek wijdt hij aan de opvattingen van genoemde Duitse schrijvers. 
Hijj  geeft namelijk een Nederlandse vertaling van een verhandeling 
vann Munter en Gellert over geestelijke liederen en van een verhande-
lingg van Klopstock en Ewald over het kerkgezang (Van den Berg 1802:1-
LXXII) .. Vervolgens komt hij met een eigen verhandeling (idem: LXXIII -
CXXX). . 

Daarinn geeft hij een korte biografie van de vier Duitse schrij-
verss en een samenvatting van de vier vertaalde verhandelingen, waar-
uitt hij enkele conclusies onderstreept en andere bekritiseert (idem: 
LXXV-XC).. Ten slotte formuleert hij de voorwaarden waaraan een ge-
zangenbundell  voor liturgisch gebruik in de hervormde kerk moet vol-
doen.. Bovendien geeft hij een aanzet tot criteria voor achtereenvol-
genss de keuze van de onderwerpen, het taalgebruik, de toon en de 
melodiee van de kerkliederen. Daarbij verwijst hij voortdurend naar de 
vierr vertaalde verhandelingen (idem: XC-CXXX). 

Dee onderwerpen voor de gezangenbundel verdeelt hij in drie 
categorieën:: de 'ellende' (vooral de belijdenis van de zonde), de 'dank-
baarheid'' en de 'verlossing'. Hij adviseert de dichter de stof voor zijn 
liederenn te zoeken in de geboorte, het lijden, het sterven en de opstan-
dingg van Christus en in de gebeurtenissen rond Hemelvaart en Pink-
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stèren.. Verder kan de dichter liederen schrijven over de doop, het 
avondmaal,, de aanneming van ledematen, boete- en bededagen, vrede 
enn oorlog, over de vier seizoenen en over onheil en zegeningen in het 
algemeenn (idem: XCVIII-CVI) . Het taalgebruik moet de dichter afstem-
menn op 'den gemeenen man'. De dichter van het kerklied moet zich 
latenn inspireren door Vondel die zich zo voortreffelijk bedient van 'de 
spreektaall  van het gemeene leven, die elk verstaat' (idem: CVI-CVII). 

Vervolgenss geeft Van den Berg aanwijzingen voor de toon 
waarinn de kerkliederen moeten staan. Zo moet de dichter de almacht 
vann God bezingen in 'hoge' tonen en de nietigheid van de mens in 
'lage'' tonen. Ter vergelijking verwijst hij de dichter naar de 'lage' toon 
vann de klaagpsalmen en de 'hoge' toon van de lofzangen (idem: CXI-
CXIII) .. Hijj  doelt hier niet op de muzikale toon, maar op de tonenreto-
riekk in de laat-achttiende-eeuwse dichtkunst, waarin de toon gekop-
peldd wordt aan woordklank, zinsmelodie en ritme (zie 4.5.3). Voorts 
benadruktt Van den Berg, dat de dichter niet moet moraliseren maar 
zichh moet toeleggen 'op de ware taal van het hart'. Daarmee bedoelt 
hij,, dat in een lied niet de onderrichting maar de opwekking van ge-
voelenss centraal dient te staan. Vooral bij vertalingen bestaat zijns in-
zienss het risico dat een dichter in zijn streven naar een nauwkeurige 
vertalingg 'al het roerende en harttreffende geheel [...] wegvertaalt' 
(idem:: CXIII). 

Tott besluit roept Van den Berg dichters op kerkliederen te 
schrijvenn en/of te vertalen. Met enige aarzeling, omdat hij zich op on-
bekendd terrein waagt, doet hij ook nog enkele suggesties voor de keuze 
vann de melodieën van de kerkliederen (idem: CXIII-CXXX) . Allereerst 
adviseertt hij de meest geliefde psalmmelodieën te gebruiken en die 
aann te vullen met de bekendste melodieën uit de Duitse kerkmuziek. 
Verderr stelt hij voor onder anderen Frederik Nieuwenhuysen melo-
dieënn te laten componeren, zodat ook nieuwe melodieën een plaats 
kunnenn krijgen in de gezangenbundel.129 Hij houdt de componisten 
vann de nieuwe zangwij zen echter voor, dat de muziek in de kerk 
slechtss de functie van dienstmaagd heeft die haar meesteres, de gods-
dienst,, niet naar de kroon mag steken: 

1299 Nieuwenhuysen heeft ook muziek geschreven voor Van den Bergs Proeven van geestelijke 
odenoden en liederen, maar die editie is niet in druk verschenen (Bosch 1996: 302). Bosch wijst op 
hett conformisme van Nieuwenhuysen in de isometrisch genoteerde melodieën voor de ge 
zangenbundel.. Voor iemand die geldt als dé toonaangevende componist in die tijd, kan de 
acceptatiee van de isometrie wel opmerkelijk heten (idem: 331-332). Noch de namen van de 
componistenn noch die van de dichters worden overigens in de nieuwe kerkelijke gezangen-
bundell  vermeld. 



1466 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

Dee zangwij ze moet de aandacht niet van de zaken tot zich 
aftrekken.. [...] De muzijk [...] moet het volk niet naar de 
kerkk lokken; dat moet de Godsdienst doen; zij moet alleen 
zorgen,, dat zij daar haren plicht, als bediende, wel waar-
neemt.. Haar zaak is alleen het natuurlijk declameren van 
dee aandoening, die het lied uitdrukt. Niets anders dan 
dat,, en dat moet zij eenvoudig en duidelijk doen, en dit is 
hett eenige werk, waartoe wij haar van nooden hebben 
(idem:: CXVI). 

Inn deze passage, de enige die Van den Berg in zijn Gedachten wijdt aan 
dee functie van de muziek in de kerk,130 toont hij zich een orthodoxe 
domineee die de dichter van het kerklied weliswaar 'de taal van het 
hart'' wil laten spreken, maar die van de componist een zeer sobere 
toonzettingg verwacht. Twintig jaar eerder kent Van Alphen in zijn 
'Aanmerkingen'' heel wat meer ruimte toe aan de muziek in de kerk: 

Neenn Christenen! De insteller van onzen heiligsten Gods-
dienstt heeft nimmer deze schoone kunst [= muziek] afge-
keurd.. Hij heeft integendeel de hemelsche vreugde ook 
onderr zulke beelden voorgesteld, waar in de muziek geen 
geringee plaats bekleedt; en waarom zouden wij dan insge-
lijk ss niet deze kunst in al hare kragten aan den Gods-
dienstt hier op aarde toewijden (Van Alphen 18023: 305)? 

Voorr een achttiende-eeuwse dominee als Van den Berg blijf t de rol van 
dee muziek in de kerk natuurlijk een heikele kwestie, terwijl Van Al-
phenn als dichter in alle toonaarden de expressieve kracht van de mu-
ziekk kan bezingen. 

1300 Bosch verwijst nog naar een andere plaats waar Van den Berg zich uitlaat over de func-
tiee van de muziek bij de godsdienstoefening: diens in druk uitgegeven preek uit 1780, dus 
driee jaar eerder dan Van Alphens 'Aanmerkingen' gepubliceerd. In het 'Berecht' bij deze 
preekk refereert Van den Berg aan 'Gedanken über Religion, Poesie und Musik', de voorrede 
vann A.H. Niemeyer bij zijn godsdienstig zangspel Abraham aufMoria (Niemeyer 1777). Zie 
overr de inhoud van deze voorrede mijn bespreking van de 'Aanmerkingen' van Van Alphen 
(3.2.2).. Verder refereert Van den Berg in dit 'Berecht' onder andere aan een bron die ook Lus-
tigg diverse keren noemt (zie 4.3.2): 'Discours sur 1'harmonie' van J.B.L. Gresset (Gresset 
1782).. In genoemde preek kritiseert Van den Berg de onderwaardering van het orgelspel 
tijdenss de eredienst en het isometrisch zingen van de psalmen. Geïnspireerd door zijn 
bronnenn breekt hij een lans voor een goed kerkgezang: passende muziek op een stichtelijke 
tekstt zal bij 'menschen van een aandoenlijk gehoor' godsdienstige gevoelens opwekken 
(Boschh 1996:198-201). Wat hij onder 'passende' muziek verstaat, maakt hij echter niet dui-
delijk.. Kortom, over de rol van de muziek in de kerk neemt Van den Berg een zeer voor-
zichtigg standpunt in. 
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3.2.22 De 'Aanmerkingen' 

Vann Alphen schrijft zijn Aanmerkingen' als een literair-theoretische 
verantwoordingg van het genre cantate dat hij met 'De Doggersbank', 
'Dee Starrenhemel' en 'De Hoope der Zaligheid' in de Republiek heeft 
geïntroduceerd.. De cantate 'De Doggersbank' schrijft hij naar aanlei-
dingg van dee zeeslag in 1781 tussen de Engelse en de Nederlandse vloot. 
Diee gebeurtenis heeft trouwens vele pennen in de Republiek in beroe-
ringg gebracht. Ik noem Feith, Betje Wolff, J.P. Kleyn en Bellamy. In 'De 
Starrenhemel'' looft Van Alphen God. Hij eert hem als schepper van 
hett heelal. Deze cantate is geprezen als zijn beste poëzie (Buijnsters 
1973:: 351, 353, 355). In 'De Hoope der Zaligheid' bezingt hij de hoop 
opp de hemelse zaligheid.131 

Vann Alphen presenteert zijn cantates als 'geestelijke of gods-
dienstigee zangstukken' (Van Alphen 18023: 299), hoewel 'De Doggers-
bank'' nauwelijks een godsdienstig zangstuk lijkt . Maar ook deze can-
tatee zie ik in christelijk perspectief. In zijn ogen is het immers God die 

opp Neêrlands schepen streed; 
Enn in 't gedonder der kartouwen 
Dee stem der wrake hooren deed (idem: 277). 

Zijnn inspiratiebron blijken de lutherse kerkcantates te zijn van Ramler 
opp muziek van Telemann en Graun. Dat leid ik af uit de vele citaten uit 
diee cantates in de Aanmerkingen'.132 Van Alphen maakt geen onder-
scheidd tussen Italiaanse en Franse cantates en lutherse kerkcantates. 
Hijj  spreekt over het genre cantate en uit zijn beschrijving blijkt, dat 
hijj  daarbij uitsluitend denkt aan de lutherse kerkcantate met aria's 
vann een piëtistisch karakter. Deze kerkcantate hanteert hij in de 'Aan-
merkingen'' als norm. Daaraan toetst hij bijvoorbeeld de (Italiaanse) 
cantatess van Handel, de (Franse) cantates van La Motte en Rousseaus 
definitiee van de cantate. 

Volgenss Van Alphen komt het samenspel van dichtkunst en 
muziekk bijzonder tot zijn recht in de cantate. Met dit standpunt als 
basiss schrijft hij zijn 'Aanmerkingen' (Van Alphen 18023: 299-336): een 

1311 Zie voor de tekst van de drie cantates: Van Alphen 18023: 273-298. Zie voor een korte, in-
houdelijkee bespreking: Buijnsters 1973:192-200. 
1322 Zie 3.2.3 over de frequentie waarmee Van Alphen Ramler in de 'Aanmerkingen' noemt 
enn citeert. Karl Wilhelm Ramler vestigt zich in 1745 in Berlijn na een theologie- en rech-
tenstudiee aan de universiteit van Halle. Ramler heeft een grote muzikale belangstelling en 
sluitt zich aan bij de componistenkring van de eerste 'Berliner Liederschule', waartoe onder 
anderenn CPh.E. Bach, K.H. Graun en de door Van Alphen zeer gewaardeerde Ch.G. Krause 
behorenn (zie ook 2.1.1, 2.1.5 en 4.4.2). In zijn functie van directeur van het 'Berliner Theater' 
zett Ramler zich in voor de opera. Samen met Krause geeft hij liederenbundels uit. 
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299 9 

A A N M E R K I N G E N N 

BIJJ GELEGENHEID DER VOORGAANDE CANTATEN, 

Bijaldienn ik mij niet bedriege, (* ) zijn deze drie geestelijk» 

off  godsdienftige zangftukken, welke men cantaten of oratorioot 

noemenn kan , de eerften van dien aart en vorm, welke in onze 

taall  gemaakt, of uitgegeven zijn. Ik kan mij ten minden niei 

herttmeren,, dergelijke bij onze digters gelezen te hebben. Want 

fchoonn wij veele geestelijke gezangen op muziek hebben, en er 

ookk in de gedigtet» van den Eerw. SCHUTTE enkele ftukken 

voorkomen,, waarvan de muziek niet in coupletten verdeeld 

is,, maar een geheel uitmaakt; zijn egter dezelven, zo met 

opzigtt tot de muziek, als tot de poëzlj, in eenen geheel ande-

renn trant dan deze zullen zijn, bijaldien dezelve op muziek 

gebragtt worden; hetwelk onze bekwame organist, de Or. 

F.. KiEUWENHUisEN op zig genomen heeft. 

Ikk bedoele hier mede niet, san deze mijne digftukiens de ver-

dienftee der nieuwheid toeteè'igenen; dewijl het bekend is, 

êtitêtit reeds voorJsng d® beroemde IIENBEL in Engeland verfchei-

denn getsteüjke camaren of oratorioos gemaakt heeft: als b. v» 

Sim-Sim-

(*)(*)  Zo fchrecf ik bij den eerde druk dezer mengelingen, of er 
naderhandd meer cantaten zij^ njtgegeyen, kan & mrj Uwnds niet her-
iaoereft. . 

1212 De eerste pagina van Van Alphens 'Aanmerkingen', zijn 
verhandelingenn over de relatie tussen dichtkunst en muziek. 
(Zie(Zie Van Alphen 18023, eigen exemplaar.) 
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compactee verhandeling van 38 bladzijden waarin hij verschillende as-
pectenn van de relatie tussen dichtkunst en muziek belicht, daarbij ver-
wijzendd naar de opvattingen van elf buitenlandse 'kunstrigters': drie 
Duitserss (Krause, Niemeyer en Sulzer), drie Engelsen (Brown, Kames en 
Webb)) en vijf Fransen (Chastellux, Dubos, Marmontel, Remond de 
Saintt Mard en Rousseau). Eerst ontvouwt hij zijn gedachten over de re-
latiee tussen dichtkunst en muziek in het algemeen (p. 299-320). Ver-
volgenss bespreekt hij het samenspel van dichtkunst en muziek in de 
cantatee (p. 321-336). Ik onderscheid in zijn uiteenzetting vijf onder-
werpen:: de betekenis van de muziek voor de dichtkunst (p. 299-303), 
hett samenspel van dichtkunst en muziek in dienst van 'deugd, vader-
landsliefdee en godsdienst' (p. 303-310), 'de eigenschappen van dien 
digterlijkenn stijl, welke voor de muziek geschikt is' (p. 311-320), het 
genree cantate {p. 321-323) en 'de voornaamste gedeelten der Cantate' (p. 
323-336). . 

Terr inleiding van zijn betoog refereert Van Alphen aan de vele Engelse, 
Fransee en Duitse publicaties over de relatie tussen dichtkunst en mu-
ziek,, waarvan hij er drie met name noemt: Essai sur Vunion de la poesie et 
dede la musique van Chastellux133, Observations on the Correspondence between 
PoetryPoetry end Music van Webb en A Dissertation on the Rise, Union, and Power, 
TheThe Progressions, Separations, and Corruptions, of Poetry and Music van 
Brown.1344 Van de schrijvers van deze werken kunnen, zijns inziens, 
dichterss en componisten veel leren. In enkele zinnen vat hij de inhoud 
vann deze drie werken samen: Van Chastellux krijgt de componist richt-
lijnenn voor de uitdrukking van de hartstochten 'welke de dichter ont-
wikkeldwikkeld heeft' (p. 301). Webb legt uit dat dichtkunst en muziek harts-
tochtenn en gevoelens zo goed kunnen uitdrukken vanwege hun 
gemeenschappelijkee oorsprong. Brown laat zien hoe toon- en dicht-
kunstt in de loop der eeuwen uit elkaar zijn gegroeid. Bovendien legt 
hijj  uit hoe beide kunsten weer verenigd kunnen worden tot één sa-
menhangendee kunst. Verder wil Van Alphen op deze lezenswaardige 
werkenn niet ingaan, omdat hij zijn eigen opvattingen over de relatie 
tussenn dichtkunst en muziek uiteen wil zetten. Hij zegt zich te base-
renn op wat hij 'hier en daar [...] verspreid gevonden [heeft]' (ibidem). 

1333 Van Alphen vermeldt alleen de titel van diens verhandeling. Hij noemt de schrijver 
niet.. Overigens ontbreekt de naam van de schrijver ook op het titelblad va» diens Essai. 
1344 Zie over deze schrijvers 3.2.3. De genoemde verhandelingen komen uitvoerig ter sprake 
inn het vierde hoofdstuk. 
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Vann Alphen beredeneert de relatie tussen dichtkunst en mu-
ziekk - hoe kan het ook anders - voornamelijk als dichter voor wie de 
muziekk echter een grote betekenis heeft. De muziek kan namelijk de 
zeggingskrachtt van zijn gedichten versterken. Hij beschouwt de mu-
ziekk dus als een dienstbare, maar ook als een onmisbare partner van 
dee dichtkunst. Zij is voor hem onmisbaar, omdat hij haar ziet als de 
kunstt bij uitstek voor het uitdrukken van gewaarwordingen en harts-
tochten.. Hij verklaart dit vermogen van de muziek uit de menselijke 
natuur:: enerzijds roepen klanken en geluiden van nature gemoeds-
aandoeningenn op en anderzijds ontladen gemoedsaandoeningen zich 
spontaann in klanken (in muziek). Van Alphen definieert 'het zingen', 
opp gezag van Marmontel, 'als eene natuurlijke opeenvolging van klan-
ken,, welke uit hartstogtelijke gewaarwording ontstaan, en ook bijge-
volgg dezelfde gewaarwording voorstellen' (p. 302). 

Hijj  zinspeelt hier onmiskenbaar op de oertaaltheorie die het 
ontstaann van toon- en dichtkunst als één samenhangende kunst in ver-
bandd brengt met het uiten van emoties. Toon- en dichtkunst vormen 
volgenss hem van oudsher samen de 'taal der hartstochten'. Zich be-
roependd op Webb constateert hij, dat dichtkunst en muziek niet zon-
derr elkaar kunnen, zoals blijkt uit de onderlinge dienstverlening: de 
dichtkunstt geeft de muziek de 'sentimenten' - dat wil zeggen de ge-
dachtenn die de hartstochten en gevoelens oproepen - en de muziek 
geeftt de dichtkunst de (gemoeds)'bewegingen' (p. 303). Van Alphen 
denktt hier dus uitsluitend aan vocale muziek. Voor hem is het gedicht 
primair.. De muziek kan 'de poëtische uitdrukking aangenamer maak-
en,, dan het enkel lezen of hooren lezen'. Ze vergroot het plezier dat 
wijj  beleven aan 'de kunstige nabootsing' van gewaarwordingen en 
hartstochtenn door de dichtkunst. Dat maakt 'de voorstelling zinnelij-
ker',, dat wil zeggen levendiger, aanschouwelijker, en dat bevordert 'de 
verrukking'' (ibidem). Daarmee bedoelt hij die toestand van de ziel die 
zichh openbaart in gelaatstrekken en in lichaamshouding. Bovendien 
kenmerktt de 'verrukking' zich door de behoefte deze gewaarwording 
aann anderen mee te delen.135 

Hett samenspel van dichtkunst en muziek bereikt een hoog niveau, 
alduss Van Alphen in de 'Aanmerkingen', als de stof die de dichter be 
handelt,, betrekking heeft op gevoelens van deugd, vaderlandsliefde 
enn godsdienst (ibidem). Met deze opvatting karakteriseert hij zichzelf 

1355 z ie van Alphen 1782: 189-190. Zie over de begrippen 'zinnelijk' en 'verrukking' ook 
4.3.3. . 



HOOFDSTUKK 3 | 151 

alss dichter in wiens poëzie deugd, vaderlandsliefde en godsdienst sleu-
telwoordenn zijn. Zowel deugd als vaderlandsliefde ziet hij voorname-
lij kk in christelijk perspectief. In zijn poëzie associeert hij deugd meest-
all  met vroom, christelijk leven en beschouwt hij vaderlandsliefde als 
eenn christenplicht.136 In de 'Aanmerkingen' schrijft hij: 

Hett was zeker te wenschen, dat poëzij en muziek te samen 
vereenigdd in de nationale opvoeding gebruikt werden, 
evenn gelijk bij de Grieken, om gevoelens van liefde tot het 
vaderlandd en deugd aan de jeugd inteboezemen; maar 
nogg meer, dat de openbare godsdienst, door de muziek en 
poëzij,, verlevendigd en veraangenaamd werd (p. 307). 

Hijj  wordt zelfs lyrisch als hij zich voorstelt dat componist en dichter 
samenwerkenn om lof te brengen aan de Heer, aan 'den eeuwiggeze-
gendenn en nooit genoeg geprezen Jesus' (p. 304). 

Helaas,, zo verzucht Van Alphen, zal dat voorlopig wel toe-
komstmuziekk blijven. In 'de kerken der Protestanten van ons vader-
land'' heeft men maar weinig op met 'geestelijke concerten'. Daar 
klinktt 'het jammerlijk muziek' van de psalmen, waarin 'de naam van 
JesusJesus niet eens stellig genaamd wordt' en waarin gebeurtenissen uit 
dienss leven niet 'anders dan bij toespeling of in het voorbijgaan, of in 
eenenn voorspellenden en dus meer omzwagtelden zin' ter sprake wor-
denn gebracht (p. 304, 307-308). Hij gaat ervan uit, dat liederen over het 
levenn van Jezus voorlopig alleen gezongen kunnen worden in huiselij-
kee kring. Dat die veronderstelling terecht is, behoeft inmiddels geen 
verderr betoog. Zelf maakt Van Alphen immers niet meer mee, dat er 
tijdenss de liturgische vieringen in de hervormde kerk iets anders ge-
zongenn mag worden dan de psalmen. 

Overigenss heeft Van Alphen veel kritiek op de stichtelijke cou-
plettenliederenn die men in huiselijke kring zingt. Hij vindt dat die lie-
derenn door hun eentonigheid op 'den kenner en liefhebber der mu-
ziekk eene zeer onaangename uitwerking [hebben]'. Ze zullen beslist 

1366 Zie bijvoorbeeld Van Alphens in 1775 gepubliceerde verweerschrift tegen Eberhard: 
BenigeBenige leerstukken van den protestantschen godsdienst, in eene beoordeling der gronden, op welken de 
zaligheidzaligheid der heidenen door den heer Eberhard wordt toegewezen. Evenals Marmontel in zijn Bélisaire 
verdedigtt Johann August Eberhard (1739-1809), Berlijns predikant, verlicht theoloog en 
kunsttheoreticus,, in zijn Neue Apologie des Socrates, oder Untersuchung der Lehre von der Seligkeit 
derder Heiden de deugdzaamheid van heidenen. In zijn verweerschrift toont Van Alphen echter 
aann dat ware deugdzaamheid alleen voorbehouden is aan christenen. Zie hierover Buijn-
sterss 1973: 67-74. Zie ook het gedicht 'De liefde voor het vaderland, Een pligt van het chris-
tendom'' (Nepveu 1838 (dl. 2): 105-111) in de bundel Nederlandsche Gezangen (idem: 59-111). In 
dezee bundel beschouwt Van Alphen God als beschermer en leider van het Nederlandse 
volk.. Zie Buijnsters 1973:140-146 voor een bespreking van deze bundel. 
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geenn godsdienstige gevoelens opwekken, doordat tekst en muziek niet 
opp elkaar zijn afgestemd (p. 306). Wil een lied ontroeren en de geest 
verheffen,, dan zullen dichter en componist moeten samenwerken. 
Vann Alphen is ervan overtuigd, dat een goed samenspel van dicht-
kunstt en muziek in dienst van de godsdienst in hoge mate zal stich-
ten.. Geestelijke zangstukken die goed worden uitgevoerd, zullen 'het 
hartt opwekken tot liefde, aanbidding, en bewondering van den eeu-
wiggezegendenn verlosser en van Hem die de waereld zo lief had, dat 
hijj  Zijn eeniggeboren Zoon zond om zondaren zalig te maken' (p. 307). 

Tott besluit van zijn vurig pleidooi voor de vereniging van 
dichtkunstt en muziek in dienst van de godsdienst adviseert hij de 
lezerr van de 'Aanmerkingen' de verhandeling van A.H. Niemeyer137 

overr dit onderwerp te bestuderen (p. 310). Niemeyers 'Gedanken über 
Religion,, Poesie und Musik' (Niemeyer 1777) moeten Van Alphen bij-
zonderr hebben aangesproken, gezien de opvallende overeenkomst in 
dee visie van beide schrijvers op het samenspel van dichtkunst en mu-
ziekk in dienst van de godsdienst. Ik heb de indruk, dat Van Alphen bij 
Niemeyerr een bevestiging heeft gevonden van zijn eigen diepste ge-
dachtenn en gevoelens over het vermogen van dichtkunst en muziek de 
menselijkee geest ontvankelijk te maken voor de hogere godsdienstige 
waarden.1388 Meteen uit de eerste zin van zijn 'Gedanken' blijkt, dat 
Niemeyerr net als Van Alphen in hemelse vervoering raakt als hij zich 

1377 De Duitse theoloog, pedagoog en dichter van geestelijke liederen August Hermann Nie-
meyerr (1754-1827) wordt in 1780 hoogleraar in de theologie in Halle en in 1787 directeur 
vann het pedagogisch seminarie. In de periode 1792-1813 bekleedt hij verschillende onder-
wijsfuncties.. Zijn bekendheid dankt hij vooral aan zijn opvoedkundige geschriften. Zijn be-
langrijkstee werk, Chardkteristik der Bibel, krijgt ook in Nederland grote bekendheid. De acht-
tiende-eeuwsee Nederlandse vertaling beleeft zelfs vijf drukken, die respectievelijk het licht 
zienn in 1775, 1776, 1778, 1780 en 1794. Blijkens de veilingcatalogus van zijn bibliotheek 
heeftt ook Van Alphen dit werk in bezit (Bïbliotheca 1806: 43, no. 175). Verder vermeldt deze 
cataloguss nog gedichten van Niemeyer (p. 35, no. 514). 
1388 Van Alphen rept niet over de Nederlandse vertaling van G. Brender a Brandis die in 1781 
iss verschenen, dus twee jaar eerder dan zijn 'Aanmerkingen'. Uit de auctiecatalogus van 
zijnn weduwe blijkt , dat Van Alphen de beschikking heeft gehad over het Taal- Dicht- en letter-
kundigkundig Kabinet, Amsterdam 1781, de jaargang waarin deze vertaling is gepubliceerd (Catalo-
gusgus [1809): 114, no. 1439). Brender a Brandis volgt in zijn vertaling Niemeyer op de voet. Af-
gezienn van enkele voetnoten met literatuurverwijzingen, voegt hij slechts drie voetnoten 
toe:: twee kleine en een zeer lange. In de eerste kleine voetnoot kondigt hij de publicatie aan 
vann een Nederlandse vertaling van Handels Messias (Niemeyer 1781: 201). In de tweede klei-
nee voetnoot zegt hij verheugd te zijn, dat de psalmen van Datheen uit de kerken in Neder-
landd zijn verdreven. Verder refereert hij aan het verzet in Maassluis tegen de nieuwe psalm-
berijmingg van 1773 (idem: 209-210). In de zeer lange voetnoot betuigt hij zijn sympathie 
mett de opvatting van Klopstock dat het behandelen van 'godsdienstige stoffen' in een ge-
dichtt geen afbreuk doet aan godsdienstige leerstellingen (idem: 211-226). Zijn persoonlijke 
opvattingenn over de relatie tussen dichtkunst en muziek komen niet aan de orde. 
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hett verheffende effect van een godsdienstig lied voorstelt op zanger en 
luisteraar: : 

Poesiee und Musik - laszt sich wohl fiir  die beyden ver-
schwistertenn Kinder des Himmels, ein würdigerer, höhe-
rerr Pfad ausspahen, als der Pfad der Religion (Niemeyer 
1777:: 5)? 

Niemeyerr gelooft in de expressieve kracht van religieuze vocale mu-
ziek.. Zij kan godsdienstige gedachten en gevoelens losmaken in de 
mens: : 

Wiee da alles so tief dringt! Wie da grosse Gedanken, scho-
nee Entschlüsse gebohren werden, wie der Christ es da 
fühlt,, was es für Würde sey, Christ zu seyn (idem: 15)! 

Nett als Van Alphen in de 'Aanmerkingen' zinspeelt Niemeyer op de be-
hoeftee aan stichtelijke liederen voor bijeenkomsten van piëtistisch ge-
oriënteerdee gezelschappen (Niemeyer 1777: 14). Als achterkleinzoon 
vann de befaamde piëtist August Hermann Francke is Niemeyer in pië-
tistischee kring opgegroeid. Als theoloog, pedagoog en dichter draagt 
hijj  een piëtistisch levensgevoel uit, waarin Van Alphen zich, aldus 
Buijnsters,, moet hebben herkend. In zijn Digtkundige Verhandelingen 
spreektt Van Alphen over 'mijn vriend Niemeier' (Van Alphen 1782: 
103).. Buijnsters noemt dit een zeer bijzondere uitlating, omdat Van Al-
phenn in zijn geschriften zelden zinspeelt op persoonlijke betrekkin-
gen.139 9 

Terwijll  Van Alphen zich in zijn 'Aanmerkingen' toespitst op 
hett samenspel van dichtkunst en muziek in de cantate, stemt Niemey-
err zijn 'Gedanken' voornamelijk af op het religieuze zangspel (Nie-
meyerr 1777: 32-62), dat hij beschouwt als het meest volmaakte genre 
voorr het samenspel van dichtkunst en muziek: 

dass Drama, oder wenn man lieber will , das religiose Sing-
spiell  - das vollkommenste, gewaltigste, aber auch schwer-
stee Werk des Dichters für die heilige Musik (idem: 32). 

Ookk in het lied en de cantate kan het samenspel van dichtkunst en 
muziekk volgens Niemeyer goed tot zijn recht komen, maar hij vindt 
niet,, dat er in Duitsland veel goede liederen en cantates over gods-
dienstigee onderwerpen zijn geschreven. Erg diep gaat hij overigens op 
dezee genres niet in (idem: 18-32). Evenals Van Alphen roemt hij Der Tod 
JesuJesu van Ramler (zie ook 4.4.3) als een van de beste cantates. Toch on-
derschrijftt hij, in tegenstelling tot Van Alphen, Herders kritiek op de 

1399 Zie Buijnsters 1973: 166. Over persoonlijke contacten met Niemeyer zijn, aldus Buijn-
sters,, geen gegevens bekend. Niemeyer heeft ons land in 1806 bezocht, dus na Van Alphens 
dood. . 
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tekstt van deze cantate. Die komt erop neer, dat de verschillende delen 
vann de cantate niet met elkaar samenhangen. Bovendien is lang niet 
altijdd duidelijk wie er nu zingt in de respectieve aria's, recitatieven en 
koren.. Verder maakt Ramler vreemde sprongen in verband met de ge-
beurtenissenn rond Jezus' dood. Herder mist een grondplan en een lei-
draadd die de delen van de cantate verbindt tot een geheel. Overigens 
benadruktt Niemeyer dat Herder de aria's als afzonderlijke zangstuk-
kenn prachtig vindt (Niemeyer 1777: 27-30). 

Omdatt Niemeyers 'Gedanken' voornamelijk handelen over 
problemenn die zich voordoen bij het schrijven van een religieus mu-
ziekdrama,, kan Van Alphen dit werk verder niet gebruiken als bron 
voorr zijn 'Aanmerkingen'. Voor informatie over de cantate had hij 
daaromm graag Krauses Von der Musïkalischen Poesie willen raadplegen, 
maarr zijn pogingen om dit werk te bemachtigen mislukken (Van Al-
phenn 18023: 311, zie ook 4.5.3). Nu valt hij voor zijn uiteenzetting over 
dede cantate grotendeels terug op zijn 'huisfilosoof Sulzer, die zich 
trouwenss veelal op Krause baseert. Vóór hij de regels geeft die hij heeft 
gehanteerdd bij het schrijven van zijn eigen cantates, bespreekt hij en-
kelee algemene richtlijnen die de dichter moet volgen als hij zijn 'dig-
terlijkenn stijl' wil afstemmen op de toonzetting van zijn gedicht 
(p.. 311-320). 

Vann Alphen meent, dat er veel gedichten op muziek zijn gezet die 
daartoee ongeschikt waren. Zowel de gedichten als de muziek kunnen 
opp zichzelf voortreffelijk zijn, maar toch waren poëzie en muziek niet 
inn staat om zich 'met vereenigde kragten, den gereeden toegang tot 
hett menschelijk hart te openen' (p. 317). Ter verklaring geeft hij een 
viertall  oorzaken die respectievelijk betrekking hebben op de woord-
keus,, de uitdrukking van gewaarwordingen en hartstochten, op de 
zinsbouww en op de omvang en structuur van het gedicht. Uit deze oor-
zakenn leidt hij de eisen af waaraan het gedicht moet voldoen als het 
zall  worden getoonzet. Als eerste oorzaak noemt hij een 'onmuzikale' 
woordkeuss (zie 4.4.3). Een teveel aan 'onmuzikale' woorden maakt een 
gedichtt ongeschikt voor toonzetting. In dit verband lijk t het voor de 
handd te liggen het begrip 'muzikaliteit' te interpreteren als 'wellui-
dendheid'.. Van Alphen komt evenwel met een andere interpretatie. 
Uitt zijn toelichting blijkt dat hij de muzikaliteit van woorden relateert 
aann de mogelijkheden voor muzikale nabootsing. Op gezag van Mar-
montell  stelt hij vast, dat de dichter van gezongen poëzie woorden 
moett kiezen die zich lenen voor toonschildering, dat wil zeggen voor 
dee muzikale nabootsing van het betekenisveld van woorden (zie 2.1.2). 
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Woordenn die een auditieve waarneming uitdrukken, zoals 'ruisen', en 
woordenn die een beweging uitdrukken, zoals 'traag', karakteriseert 
Vann Alphen dus als muzikale woorden, omdat muziek auditieve in-
drukkenn en bewegingen gemakkelijk kan nabootsen. In dit verband 
verwijstt hij naar Rousseaus opvatting over de onmuzikaliteit van de 
Fransee taal die centraal staat in diens Lettre sur la Musique Francoise. Uit 
dezee Lettre blijkt overigens, dat Rousseau in tegenstelling tot Van Al-
phenn de muzikaliteit van woorden juist in de eerste plaats associeert 
mett hun welluidendheid. Op Rousseaus standpunt wil Van Alphen 
echterr niet inhoudelijk ingaan, omdat hij zich niet in staat acht te be 
palenn of de Franse taal inderdaad zoals Rousseau stelt een onmuzikaal 
karakterr heeft. Hij wil alleen maar benadrukken, dat de dichter van 
gezongenn verzen ten behoeve van de toonzetting veel zorgvuldiger 
zijnn woorden moet kiezen dan de dichter van leesverzen (p. 314-317). 

Eenn tweede oorzaak van onmuzikale poëzie ligt volgens Van 
Alphenn in de uitdrukking van hartstochten. Niet alleen de hartstoch-
tenn zelf kunnen onmuzikaal zijn, maar de dichter kan de hartstochten 
ookk op een onmuzikale manier uitdrukken (zie 4.5.3). Van Alphens 
toelichtingg schittert niet door helderheid als gevolg van zijn gebrek 
aann inzicht in de techniek van het toonzetten. Hij redeneert als dich-
ter.. Vanuit die optiek associeert hij onaangename hartstochten - als 
voorbeeldenn noemt hij onder meer wraak en jaloezie - met onmuzika-
lee hartstochten, omdat onaangename hartstochten zich volgens hem 
spontaann uiten in onaangename klanken en wat onaangenaam klinkt, 
noemtt hij onmuzikaal. In dit verband associeert Van Alphen muzikali-
teitt kennelijk met welluidendheid. Muzikale poëzie vraagt dus om 
muzikalee hartstochten. Kiest de dichter als onderwerp een muzikale 
hartstocht,, dan resulteert dat echter niet per definitie in muzikale 
poëzie.. De dichter kan namelijk het muzikale effect van de hartstocht 
teniett doen, als hij deze onmuzikaal uitdrukt, dat wil zeggen op een 
'onnatuurlijke**  manier. Ik verduidelijk Van Alphens opvatting met een 
voorbeeld.. De dichter schrijft een vers over de liefde. Als hij deze mu-
zikalee hartstocht onmuzikaal, dus onnatuurlijk, uitdrukt, dan corres-
ponderenn volgens Van Alphen woordklank, zinsmelodie en ritme in de 
versregelss over de liefde niet met de stembuigingen die van nature 
horenn bij het uitspreken van een liefdesverklaring. Wie de menselijke 
natuurr bestudeert, weet volgens hem dat elke hartstocht zijn eigen 
klankk of toon heeft (p. 318-319). 

Eenn derde oorzaak van onmuzikale poëzie kan gelegen zijn in 
dee zinsbouw. Lange tussenzinnen en ingewikkelde constructies vindt 
Vann Alphen onmuzikaal, omdat de zanger in dergelijke zinnen diverse 
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kerenn zal moeten pauzeren om adem te halen en dat is onnatuurlijk. 
Alss vierde oorzaak van onmuzikale poëzie ten slotte noemt Van Al-
phenn de lengte en structuur van een gedicht. Te korte gedichten vindt 
hijj  onmuzikaal, omdat de componist daarin te weinig materiaal heeft 
voorr de muzikale nabootsing. In te lange gedichten verliest de luiste-
raarr echter zijn concentratie. Het risico bestaat, dat hij het hoofdthe-
maa niet herkent en niet meer kan volgen wat dichter en componist nu 
preciess willen uitdrukken. Van Alphen vindt dat gezongen verzen een 
eenvoudigee structuur moeten hebben (ibidem). 

Dee regels voor het schrijven van zijn cantates zegt Van Alphen te heb-
benn ontleend aan Dubos, Marmontel, Remond de Saint Mard, Rous-
seauu en Sulzer. In navolging van Sulzer definieert hij de cantate als 
eenn klein meerledig dichtwerk met een ontroerende inhoud, geschikt 
voorr toonzetting. Hij brengt ook Rousseaus definitie ter sprake, maar 
diee onderschrijft hij niet helemaal. Rousseau typeert de cantate, aldus 
Vann Alphen, als scènes uit een opera, 'welke alleen daarin van dezelve 
verschillen,, dat de eerste op het tooneel, en de cantaten in de muziek-
zaall  worden uitgevoerd' (p. 321). Van Alphen ziet evenwel meer ver-
schillen.. Als essentieel onderscheid voert hij aan, dat in een opera de 
handelingg wordt uitgebeeld, terwijl deze in de cantate bekend wordt 
verondersteldd of vertellenderwijs wordt weergegeven. In een cantate is 
dee handeling voor de dichter slechts aanleiding zijn waarnemingen, 
gedachtenn en gevoelens te beschrijven (ibidem). Ik denk trouwens dat 
Rousseauu juist op dit onderscheid doelt, als hij de opera situeert op 
hett toneel en de cantate in een concertzaal. 

Vann Alphen besluit zijn karakteristiek van de cantate met een 
samenvattingg van de richtlijnen voor de dichter wiens gedicht op mu-
ziekk wordt gezet. De cantatedichter moet een onderwerp van alle kan-
tenn belichten, maar 'langwijligheid' vermijden. Verder moet de afwis-
selingg van gewaarwordingen en hartstochten 'natuurlijk' zijn, dat wil 
zeggenn logisch voortvloeien uit het voorafgaande. De verschillende 
delenn moeten duidelijk in verband staan met elkaar, zodat 'de eenheid 
inn verscheidenheid' goed zichtbaar is. De stijl en het metrum moeten 
passenn bij de gewaarwordingen en hartstochten die de dichter uit-
druktt (p. 322-323). 

Alss belangrijkste delen van de cantate noemt Van Alphen: 'het Choor, het 
Choraal,Choraal, de Solo, de Aria, het Recitatief, en eindelijk ook de Duet, Terzet en 
Quartet'Quartet' (p. 323). Aan elk deel wijdt hij een korte bespreking die hij zegt 
tee baseren op hetgeen hij 'bij goede schrijvers' gevonden heeft (ibi-
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dem).. Het koor en de aria vormen de lyrische delen van de cantate. 
Hierinn worden gewaarwordingen en hartstochten uitgedrukt (zie 
4.5.3).. Het recitatief vormt het verhalende deel. Daarin moet de luiste-
raarr worden voorbereid op de gevoelsexpressie in het koor en de aria 
(ziee 4.4.3). 

Vann Alphen noemt het koraal het eenvoudigste gezang in de 
cantate.. Het moet zo eenvoudig zijn dat de kerkgangers het mee kun-
nenn zingen. Het leent zich 'voor stille en bedaarde bespiegelingen en 
gewaarwordingen,, welke in het gemeen het karakter der kerkliederen 
uitmaken'' (p. 325). Volgens hem noemt men het koraal ook wel 'het 
Gregoriaanschh gezang' en spreekt men in Frankrijk over 'plein chant' en 
inn Italië over 'canto firmo' (ibidem).140 De solo kan in de cantate 'treffen-
dede voorstellingen, nieuwe wendingen, en gedagten' uitdrukken. Bo-
vendienn kan de zanger in de solo zijn virtuositeit tonen, mits 'de za-
kelijkee voorstelling' daardoor niet 'verzwakt of onnatuurlijk wordt' (p. 
326). . 

Hoewell  Van Alphen de ariëtte en het arioso in zijn opsom-
mingg van de belangrijkste delen van de cantate niet noemt, wijdt hij 
err wel een korte bespreking aan. De ariëtte definieert hij als een kleine 
ariaa die slechts uit één deel bestaat. De ariëtte dient voor passages met 
eenn gematigde gevoelsexpressie (p. 329). Van Alphen noemt het arioso 
eenn eenvoudig gezang, dat zich leent voor treffende passages in recita-
tievenn (zie 4.4.3). Wat ten slotte het duet, terzet en kwartet betreft, be-
perktt hij zich tot de volgende typering. Twee, drie of vier personen 
delenn elkaar hun gewaarwordingen mee, elk op zijn eigen manier en 
opp zijn 'onderscheiden toon'. Er moet een algemene overeenkomst 
zijnn tussen de verschillende gewaarwordingen, zodat deze 'in een 
zekerr punt te vereenigen' zijn. De zinnen moeten kort zijn en 'de voor-
stelling'' van alle delen moet samen een geheel vormen. Hij illustreert 
dezee typering met een terzet van Ramler (p. 334-336). 

Aann het einde van zijn betoog typeert Van Alphen zijn 'Aan-

1400 Van Alphen gebruikt de termen 'koraal' (zie 2.2.9), 'gregoriaans', 'plein chant' (plain-
chant)) en 'canto firmo' (cantus firmus) als synoniemen voor 'eenstemmig kerkgezang'. 
Dezee termen duiden echter verschillende begrippen aan. Het gregoriaans is de eenstemmi-
ge,, uit de eerste eeuwen van het christendom stammende, officiële zang in de katholieke 
kerkk volgens de Romeinse liturgie. De Franse benaming 'plain-chant', afgeleid van 'cantus 
planus',, werd gebruikt bij het ontstaan van de polyfonie om het gregoriaans te onderschei-
denn van de meerstemmige muziek waarbij het gregoriaans, in dat geval 'cantus firmus' ge 
noemd,, als grondslag diende. In de huidige betekenis is 'cantus firmus' een term uit het 
contrapuntt die gebruikt wordt voor polyfone muziek waarin de cantus firmus de hoofd-
melodiee is, die omspeeld wordt. In de betekenis 'eenstemmig kerkgezang' gebruikt Van Al-
phenn de term 'gregoriaans' nog een keer in de 'Aanmerkingen': 'ons gewoone of Gregori-
aanschee kerkgezang' (p. 309). 
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merkingen'' als 'eene onvolledige proeve', die hij slechts heeft gegeven 
'omm tot een spoor te dienen ter nadere ontwikkeling' (p. 336). 

3.2.33 De bronnen van Van Alphen 

Vann Alphens enorme belezenheid blijkt uit de vele bronnen die hij 
aanhaaltt in zijn literair-theoretische geschriften. De vele citaten in ver-
schillendee talen geven de indruk dat hij buiten zijn moedertaal nog 
zess talen kan lezen: Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels en Italiaans. In 
dee Theorie en de Digtkundige Verhandelingen citeert hij uit Nederlandse 
enn klassieke bronnen en uit tientallen Franse, Italiaanse en vooral En-
gelsee en Duitse dichtwerken en kunsttheorieën. Zo citeert hij vaak 
dichterss als Vondel en Hooft en taalgeleerden als Huydecoper en Ten 
Kate.. Verder citeert hij klassieke schrijvers als Homerus, Vergilius en 
Horatius.. Naast uitvoerige Latijnse en Griekse citaten haalt hij ook pas-
sagess aan uit Nederlandse vertalingen van klassieke werken, waaron-
derr Huydecopers vertaling van Horatius. 

Vann de Franse dichters respecteert Van Alphen vooral La Fon-
taine,, Racine en Voltaire, hoewel hij deze laatste als mens veracht {Van 
Alphenn 1778: VIII) . Van de Italiaanse dichters citeert hij meer dan eens 
Tassoo en verwijst hij vaak naar Metastasio. Zijn bewondering gaat ech-
terr in de eerste plaats uit naar Engelse en Duitse dichters. Van de En-
gelsee dichters waardeert hij met name Pope, Young en Milton en van 
dee Duitse dichters heeft Klopstock zijn grootste voorkeur. In de Digt-
kundigekundige Verhandelingen noemt hij Klopstock 'deze grootste dichter, [die] 
meerr dan iemand voor hem, begaafd is met zulk eene scheppende ver-
beeldingskragt'' (Van Alphen 1782:150). De Koe noemt Klopstock voor 
Vann Alphen 'de Christen-dichter bij uitnemendheid' (De Koe 1910: 52). 
Inn diens Messias ziet hij een voorbeeld. 

Vann de Franse kunsttheorieën verwijst Van Alphen in de Theo-
rierie het meest naar de Reflexions Critiques van Dubos,141 terwijl hij zich in 
dee Digtkundige Verhandelingen vooral baseert op de Poétique Francoise 
(1763),, Marmontels toonaangevende verhandeling over de Franse 
dichtkunst.. Van de Engelse kunsttheorieën is, zowel in de Theorie als in 
dee Digtkundige Verhandelingen de Elements of Criticism (1762) van Lord 
Kamess de belangrijkste bron en van de Duitse kunsttheorieën is dat de 
AllgemeineAllgemeine Theorie der Schonen Künste (1771-1774) van Sulzer. Hoewel Van 

1411 Le Huray/Day (1981:17-18) karakteriseert Dubos als de vader van de moderne esthetica 
enn wijst op de invloed die Dubos heeft ondergaan van Locke. Op zijn beurt heeft Dubos 
grotee invloed op Batteux, de encyclopedisten en op verschillende Duitse esthetici, onder 
wiee Krause. Zie ook De Koe 1910: 78, Lombard 1913 en Dahlhaus/Zimmermann 1984:14-15. 
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Alphenn van alle kunsttheoretici Lord Kames misschien het meest aan-
haalt,, acht hij Sulzer het hoogst. Wat Mattheson is voor Lustig, is Sul-
zerr voor Van Alphen: zijn bron bij uitnemendheid. Dat staat mede in 
verbandd met het feit dat hij zich meer dan op de Franse en Engelse 
kunsttheoriee altijd heeft georiënteerd op de Duitse, die sinds Baum-
gartenss Aesihetica (1750-1758) een grote bloei doormaakt. In zijn inlei-
dingg op de Theorie schrijft Van Alphen: 

Dee Duitschers egter hebben niet alleen zelf dit veld verder 
bearbeidt,, maar ook de beste schriften der Engelschen en 
Franschenn vertaald {Van Alphen 1778: XXVII) . 

Datt de Duitse kunsttheorie voor Van Alphen gezaghebbend is, blijk t te-
venss uit zijn intekening op Duitse periodieken om op de hoogte te blij -
venn van pas verschenen boeken. Zo heeft hij onder meer 'abonnemen-
ten'' op verschillende Duitse tijdschriften, waaronder de Allgemeine 
DeutscheDeutsche Bibliothek van de Berlijnse boekhandelaar C.F. Nicolaï, de Neue 
BibliothekBibliothek der schonen Wissenschaften und derfreien Künste van C.F. Weisse 
enn de Teutsche Bibliothek der schonen Wissenschaften van CA. Klotz en FJ. 
Riedell  (Buijnsters 1973: 48). De kennismaking met recente publicaties 
heeftt meestal geleid tot de aanschaf ervan, zoals de auctiecatalogus 
vann Van Alphens bibliotheek laat zien. Hij beschikt namelijk over een 
omvangrijkee boekenschat die verschillende disciplines omvat, waar-
onderr poëtica en muziekesthetica.142 

Inn de periode tussen 1768 en 1780 heeft Van Alphen volop tijd 
voorr studie en literatuurbeoefening, omdat zijn werkzaamheden als 
advocaatt voor het Hof Provinciaal van Utrecht zeer beperkt zijn (Buijn-
sterss 1973: 46-49). Zelf schrijft hij in het voorbericht bij zijn Gedigten en 
OverdenkingenOverdenkingen van 1777: 'Mijne bezigheid en vermaak zijn de letteroefe-
ningen'' (Nepveu 1838 (dl. 2): 7). Bovendien spreekt hij in een gedicht 
overr zijn geliefde schrijvers als over zijn vrienden met wie hij het 
grootstee deel van zijn tijd doorbrengt in zijn boekenkamer (Van Al-
phenn 18023: 339-344). Daar staan ook de dichtbundels die hem hebben 
geïnspireerdd tot het schrijven van zijn cantates143 en de beschouwin-

1422 Deze catalogus dateert van 1806. Zie Bibliotheca 1806. Ik raadpleegde ook de catalogus 
vann de weduwe van Van Alphen (1809), omdat een aantal boeken van de dichter wellicht op 
haarr is overgegaan (zie Catalogus [1809]). 
1433 In de 'Aanmerkingen' noemt Van Alphen enkele dichters aan wie hij zijn opvattingen 
overr de cantate heeft getoetst en van een aantal van hen citeert hij dichtregels ter illustra-
tiee van zijn betoog. Het gaat om: Rutger Schutte (p.299), Houdard da la Motte (p. 300), Karl 
Wilhelmm Ramler (p. 300, 324-329 en 331-336), Jean-Philippe Quinault (p. 316) en Pietro Me-
tastasioo (p. 300 en 327). Blijkens de veilingcatalogus bezit hij, afgezien van Quinault, dicht-
bundelss van alle genoemde dichters (Bibliotheca 1806: 38, 86 en 90). Uit de frequentie waar-
meee hij Ramler noemt en citeert, spreekt Van Alphens waardering voor diens cantates. Die 
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genn over de schone kunsten waarin hij stof heeft kunnen vinden voor 
zijnn 'Aanmerkingen'.144 

Inn deze betrekkelijk kleine verhandeling verwerkt hij opvat-
tingenn over de cantate en over de relatie tussen dichtkunst en muziek 
vann - ik noemde hen reeds - vijf Franse, drie Engelse en drie Duitse 
'kunstrigters'.. De vijf Franse schrijvers145 ontvouwen hun opvattingen 
overr de relatie tussen dichtkunst en muziek naar aanleiding van de 
tegenstellingg tussen de Franse en Italiaanse opera die vooral in de 
tweedee helft van de achttiende eeuw de respectieve aanhangers inspi-
reertt tot een heftige polemiek. Met Rousseau als bron kiest Van Alphen 
eenn hoofdrolspeler in die strijd, terwijl Chastellux en Marmontel als 
schrijverss van artikelen voor de Encyclopédie dichtbij het vuur zitten 
{ziee 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4). 

Chastellux1466 schrijft met zijn Essai een voor tijdgenoten baan-
brekendee verhandeling die invloed heeft op de Franse operapraktijk 
enn op de muziektheorie (zie 4.2.3). Als een van de eersten kent hij aan 
dede ontwikkelingen in de instrumentale muziek een grote betekenis 
toee voor de vormgeving van vocale muziek. Zo heeft volgens Chastel-

waarderingg deelt hij trouwens met velen: Ramlers cantate Der Todjesu, op muziek van Karl 
Heinrichh Graun, is tot diep in de negentiende eeuw elke Goede Vrijdag uitgevoerd door de 
'Berlinerr Singakademie'. Graun, lid van de muzikale kring rond Frederik de Grote en lid 
vann de 'Berliner Liederschule', is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Itali-
aansee opera en cantate in Duitsland. Zie ook 2.2.6 en 4.4.2. Zie over Graun Die Musïk in Ge-
schichteschichte 1956 (dl. 5): 703-719. 
1444 Afgezien van het Essai van Chastellux en de Observations van Webb moet Van Alphen blij-
kenss de veilingcatalogus in het bezit zijn geweest van alle werken waarnaar hij in de 'Aan-
merkingen'' verwijst (Bïbliotheca 1806: 24, 51-57, 60, 85-86, 90 en 97). Ik weet echter niet of hij 
naastt Krauses Von der Musikalischen Poesie nog meer werken pas na de publicatie van de 'Aan-
merkingen'' heeft aangeschaft. 
1455 Van Alphen doet geen volledige opgave van zijn Franse bronnen: bij vier bronnen vol-
staatt hij met de naam van de schrijver (Dubos, Marmontel, Remond de Saint Mard en Rous-
seau)) en van de vijfde bron (Chastellux) vermeldt hij alleen de titel (Essai). De titels van de 
niett genoemde verhandelingen van Dubos en Marmontel, respectievelijk Reflexions Critiques 
enn Poétique Francoise, heb ik gemakkelijk kunnen achterhalen, omdat ze behoren tot de wer-
kenn waaruit Van Alphen vaak citeert. Verder ligt de keuze van de Reflexions sur l'Opéra (1742) 
vann Remond de Saint Mard voor de hand als diens enige verhandeling over de relatie tussen 
dichtkunstt en muziek. Ook de keuze van Rousseaus befaamde Lettre en van diens Dictionnai-
rere als handzaam naslagwerk spreken voor zich. 
1466 Francois-Jean chevalier de (later marquis de) Chastellux, afkomstig uit een oud Bour-
gondischh Huis, gaat vroegtijdig in dienst en onderscheidt zich achtereenvolgens in Duits-
landd en Amerika. Bij zijn terugkomst krijgt hij het bestuur van Longwy. In 1775 wordt hij 
lidd van de Académie francaise. Hij schrijft naast artikelen voor de Encyclopédie verschillende 
filosofischee verhandelingen. Zie verder over hem Varnum 1936. Zie ook Biographie Universel-
lele Ancienne et Moderne 1813 (dl. 8): 265-266 en la Grande Encyclopédie z.j. (dl. 10): 867. Zie over 
dienss Essai Dahlhaus/Zimmermann 1984: 97-102 en Goldschmidt 1968: 299-300. 
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luxx instrumentale muziek grote invloed gehad op sterk uitgebouwde 
ariavormen.. Zijn tijdgenoten nemen meestal de vocale muziek als uit-
gangspuntt en belichten de instrumentale muziek juist in een afhan-
kelijkheidd van de vocale muziek. 

Marmontell  wijdt in zijn Poétique Fran^oise een hoofdstuk aan 
dede opera (Marmontel 1777 (dl. 2): 253-286) en een 'essai' aan de ont-
wikkelingenn in de contemporaine Franse vocale muziek (idem: 435-
472).1477 In de strijd over de hervormingsopera's van Gluck kiest hij 
voorr het Italiaanse schoonheidsideaal (zie 2.2.4). Dat houdt in, dat hij 
dee emotionele kracht van de muziek in het zinnelijk schone zoekt en 
niett in het uitbeelden van affecten. 

Remondd de Saint Mard besteedt in Reflexions sur VOpéra aan-
dachtt aan de tegenstelling tussen de Franse en Italiaanse opera en 
tegenn die achtergrond behandelt hij een aantal aspecten van de relatie 
tussenn dichtkunst en muziek.148 Hij manifesteert zich als een vroege 
pleitbezorgerr van muziek als kunst van het gevoel. Hoewel hij de li-
bretto'ss van Quinault prijst, verwijt hij deze schrijver dat hij niet het 
gevoelsmatigee centraal stelt. Remond de Saint Mard onderkent de 
eigenn aard van de muziek. Net als Marmontel relateert hij de emotio-
nelee kracht van de muziek aan de schoonheid van tooncombinaties. 

Dee Reflexions van Dubos bestaat uit drie delen. In het eerste 
deell  zijn drie hoofdstukken aan muziek gewijd.149 Daarin bespreekt 
Duboss onder meer de betekenis van de muziek voor de dichtkunst en 
hijj  geeft een karakteristiek van gedichten die zich lenen voor toonzet-
ting.. Het derde deel handelt praktisch in zijn geheel over muziek. Aan 
dee orde komen de oorsprong van de muziek, de muziek bij Grieken en 
Romeinen,, het ritme, instrumentale muziek, de relatie tussen dicht-
kunstt en muziek, en de rol van muziek in treur- en blijspelen. Verder 
schrijftt hij nog over dans en pantomime. 

Dee drie door Van Alphen geraadpleegde Engelse verhandelin-
genn - van respectievelijk Brown, Karnes en Webb - maken deel uit van 
tientallenn muziekesthetische geschriften die in de loop van de acht-

1477 Zie over Marmontell  en de muziek Van Hamel 1917:107,110-111, Goldschmidt 1968:234-
239,, 333 en Die Musik in Geschichte 1960 (dl. 8): 1664-1665. De Elements de Littérature van Mar-
montel,, een woordenboek waarin hij ook lemma's over muziek heeft opgenomen, komt als 
bronn voor Van Alphen niet in aanmerking, omdat dit werk pas in 1787 wordt gepubliceerd. 
1488 Zie Remond de Saint Mard 1749:141-284. Zie over hem Nouvelle Biographie Générale 1862 
(dl.. 41): 965-966 en Biographie Universelle, Ancienne et Moderne 1824 (dl. 37): 319-321. 
1499 Dat zijn de hoofdstukken 46, 47 en 48 in Dubos 1719 ((dl. 1): 34-678) en 45, 46 en 47 in 
Duboss 17556 ((dl. 1): 468-509). Naast de editie van 1719 gebruik ik dezelfde druk als vermeld 
inn Van Alphens veilingcatalogus. 
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tiendee eeuw in Engeland verschijnen. In deze verhandelingen strij-
denn esthetici met elkaar over de nabootsende kracht van de muziek en 
dee bruikbaarheid van de affectenleer.150 Zij ontwikkelen nieuwe op-
vattingen,, waarin nabootsing niet meer wordt gezien als doel maar 
alss middel tot muzikale expressie. Met Browns151 Dissertation heeft 
Vann Alphen een contemporain standaardwerk gekozen over de oer-
taaltheoriee (zie 2.1.7). De Dissertation is diens enige verhandeling over 
dede relatie tussen dichtkunst en muziek. Brown dient Avison (1709-
1770)) van advies, als deze in 1753 zijn Essay on Musical Expression 
schrijftt (zie 2.1.6). Beiden zijn in die tijd verbonden aan de Nicholas 
Churchh in Newcastle upon Tyne, Brown als geestelijke en Avison als or-
ganist. . 

Karnes1522 besteedt in de Elements of Criticism veel aandacht aan 
dee affecten. In het eerste deel analyseert hij de esthetische perceptie. 
Bovendienn definieert hij sleutelbegrippen als emotie, hartstocht, 
schoonheid,, het verhevene en sublieme, beweging, eenheid en ver-
scheidenheidd en sentiment. De relatie tussen hartstochten en muziek 
komtt in het eerste deel alleen aan de orde in het tweede hoofdstuk 
('Emotionss and passions'). In het tweede deel behandelt Kames de 
schoonheidd van de taal, de dichtkunst en de tuinarchitectuur, die hij 
tott de schone kunsten rekent. In dit deel komt de muziek ter sprake in 
hett drieëntwintigste hoofdstuk ('The three unities') en in één alinea in 
hett vierentwintigste hoofdstuk ('Gardening and architecture', Kames 
176944 (dl. 2): 476). De fragmenten over muziek heeft Kames pas na het 
verschijnenn van de derde druk toegevoegd. Zijn Elements of Criticism be 

1500 Karl H. Darenberg onderzocht 34 Engelse muziekesthetische geschriften uit de periode 
1718-17800 op het esthetisch probleem van de mimesis. In het eerste deel van zijn werk ci-
teertt hij in chronologische volgorde uitspraken van de betreffende schrijvers over het na-
bootsingsprincipee en in het tweede deel bespreekt hij hun verhandelingen in twee catego-
rieën:: de publicaties vóór en na 1750. Zie Darenberg 1960. 
1511 John Brown (1715-1766), kanunnik van Carlisle en doctor in de godgeleerdheid, dient in 
17455 als vrijwillige r tijdens onlusten in zijn land. Hij onderscheidt zich bij de verdediging 
vann Carlisle. Zie over de Dissertation Le Huray/Day 1981: 82-88, Winn 1981: 200-201, 252-254, 
Abramss 1971:81,93, Goldschmidt 1968:162, Darenberg 1960:34, 80-83 en Van Hamel 1917: 
114-116.. Zijn meest bekende werk is echter Estimate of the Manners and Principals of the Times 
(1757-1758,, 2 dln.). Zie over Brown Dictionary of National Biography 1886 (dl. 7): 11-12. Zie ook 
EncyclopaediaEncyclopaedia Britannica 191011 (dl. 4): 659. 
1522 Van Alphen volstaat weer met de naam van de schrijver. Lord Kames (= Henry Home), 
diee leeft van 1696 tot 1782, is een Schots advocaat, filosoof en criticus. Zie over Kames The 
GeneralGeneral Biographical Dictionary 1814:101-108 en Dictionary of National Biography 1891: 232-234. 
Ikk gebruik van de Elements twee edities: de tweede druk (17632) en de vierde (17694), waarin 
passagess over muziek zijn ingevoegd. Zie over Kames' opvattingen over muziek: Le 
Huray/Dayy 1981: 76-81 en Darenberg 1960: 33, 78-79. 
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hoortt tot de meest gelezen werken in de achttiende eeuw. Tussen 1762 
enn 1807 beleeft dit boek acht drukken en tot diep in de negentiende 
eeuww zijn verkorte edities in de handel. Bovendien zijn er twee acht-
tiende-eeuwsee Duitse vertalingen op de markt gebracht. 

Webb1533 publiceert drie kunsttheoretische geschriften, waar-
uitt zijn interesse in de wederzijdse betrekkingen tussen de kunsten 
blijkt .. Hij is een van de weinige achttiende-eeuwse schrijvers die open-
lij kk toegeeft, dat instrumentale muziek even subliem kan zijn als vo-
calee muziek. Hij ziet in de ontwikkeling van de dichtkunst de oorzaak 
vann de teloorgang van de eenheid van dichtkunst en muziek, omdat 
dee dichtkunst zich zijns inziens heeft ontwikkeld tot 'a school for 
painters,, not for musicians' (Webb 1974:133). 

Vann Alphens Duitse bronnen - Niemeyer, Krause en Sulzer -
ontwikkelenn in weer een andere context hun opvattingen over de rela-
tiee tussen dichtkunst en muziek. Niemeyer verkeert in een piëtistisch 
milieuu en wil dichtkunst en muziek verenigen ter bevordering van de 
christelijkee geest (zie 3.2.2). Krause en Sulzer horen thuis in de kring 
vann de in 1753 gestichte 'Berliner Liederschule', waartoe ook Van Al-
phenss favoriete cantatedichter Ramler behoort. In hun visie hebben 
dichtkunstt en muziek een educatieve functie en daarom benadrukken 
zijj  de dienstbaarheid van de muziek in haar relatie met de dichtkunst. 
Diee opvatting leidt er bovendien toe, dat vocale muziek de voorkeur 
verdientt boven instrumentale muziek, omdat de luisteraar woorden 
nodigg heeft om precies te kunnen volgen wat de muziek uitdrukt (zie 
4.5.2).. In het vierde hoofdstuk toon ik aan, dat Sulzers Allgemeine Theo-
rierie in de 'Aanmerkingen' een belangrijke rol heeft gespeeld, terwijl 
Vann Alphen dit werk niet noemt maar, evenals bij de vermelding van 
dee meeste andere bronnen, alleen de naam van de schrijver geeft. 

Geïnspireerdd door de Franse Encyclopédie compileert Sulzer uit 
verschillendee werken over esthetica en kunsttheorie zijn Allgemeine 

1533 Daniel Webb ) woont het grootste deel van zijn leven in Bath. Zijn eerste 
kunsttheoretischee verhandeling, An Inquiry into the Beauties of Painting; and into the Merite of 
thee most Celebrated Pointers, Ancient and Modern (1760), krijgt zo'n grote waardering dat ze in 
kortee tijd wordt vertaald in het Frans, Duits en Italiaans. Daarna publiceert hij Remarks on 
thethe Beauties of Poetry (1762) en de door Van Alphen geraadpleegde Observations (1769). Uit zijn 
veilingcataloguss blijkt , dat Van Alphen niet in het bezit is van de Observations, maar wel van 
dee Remarks (Biblioiheca 1806: 85, no. 1101). Daarvan heeft hij ook een Duitse vertaling uit 
17666 (idem: 98, no. 1431). Zie over Webb Dictionary of National Biography 1899 (dl. 60): 96 en 
DieDie Musik in Geschichte 1968 (dl. 14): 274. Zie over de Observations Le Huray/Day 1981:118-119, 
Winnn 1981: 201, 232-233, 255-258, 261, 284, Theorie und Geschichte der Literatur und der schonen 
KünsteKünste 1974 (dl. 23): VII-LXXIII , Goldschmidt 1968:163-164, Darenberg 1960: 34-36, 83-88 en 
Vann Hamel 1917:113-114. 
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Theorie.Theorie.154154 Dit werk heeft een ethisch-pedagogische basis: de schone 
kunstenn moeten aangename gewaarwordingen opwekken en daardoor 
dee mensen tot het goede opvoeden (Sulzer 1774: 693). Jongere tijdge 
notenn van Sulzer, onder wie Goethe en Herder, bekritiseren zijn mora-
listischee benadering van de kunst. Toch vindt Sulzers werk ook na zijn 
doodd nog zoveel waardering, dat tussen 1792 en 1794 de tweede druk 
verschijnt.1555 De AUgemeine Theorie is het eerste werk over esthetica 
waarinn plaats is voor muziek. Voor de muziekesthetica steunt Sulzer 
opp Rousseau, Quantz en vooral op Krause. Voor vaktechnische kwesties 
opp muzikaal gebied (men denke aan analyses van melodieën) laat hij 
zichh adviseren door zijn muziekleraar Johann Philipp Kirnberger 
(1721-1783),, Duits componist en theoreticus, leerling van J.S. Bach. 
Vanaff  het artikel 'Modulation' levert een leerling van Kirnberger, de 
componistt Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800), het muziekma-
teriaal.. Ook Schulz behoort tot de 'Berliner Liederschule'. 

Kortom,, Van Alphen heeft voor zijn 'Aanmerkingen' toon-
aangevendee bronnen gekozen met oude en vooral ook nieuwe opvat-
tingenn over muziek en haar relatie met de dichtkunst, in verschillende 
contextenn ontwikkeld. In hoeverre Van Alphen zich in die contexten 
heeftt verdiept en in hoeverre hij zich op de hoogte heeft gesteld van 
mett name de nieuwe opvattingen over muziek bespreek ik in het vier-
dede hoofdstuk. 

1544 Johann George Sulzer (1720-1779) studeert theologie, filosofie en wiskunde in Zurich. 
Alss hij in 1747 in Berlijn gaat werken als wiskundeleraar aan een gymnasium raakt hij be-
vriendd met Ramler en Krause. In 1761 keert hij terug naar Zwitserland om er zijn AUgemeine 
TheorieTheorie te schrijven. In 1775 vestigt hij zich opnieuw in Berlijn, nu als directeur van de filo-
sofischee afdeling van de 'Königlichen Academie der Wissenschaften'. De eerste druk van de 
AUgemeinee Theorie bestaat uit twee delen. In 1771 verschijnt het eerste deel en in 1773 komt 
hiervann een heruitgave op de markt. Het tweede deel wordt in 1774 gepubliceerd. De her-
uitgavee daarvan verschijnt in 1775. Zie over Sulzer en zijn AUgemeine Theorie Le Huray/Day 
1981:120-139,, Die Musik in Geschichte 1965 (dl. 12): 1732-1735 en Goldschmidt 1968:151-152. 
1555 De tweede druk bestaat uit vier delen. Het eerste en tweede deel komen uit in 1792, het 
derdee deel volgt in 1793 en het vierde deel in 1794. 
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3.33 Jan Robbers en zijn Tweetal proeven 

3.3.11 Robbers en de muziek156 

Wiee een boek openslaat over orgelbouw in en om Rotterdam aan het 
eindee van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw, zal 
daarinn ongetwijfeld de organist Jan Robbers aantreffen. Meermalen 
staatt hij genoemd als examinator van nieuwe en gerestaureerde or-
gels,, een functie die Lustig, ook nog in Robbers' tijd, voornamelijk in 
hett noorden van ons land uitoefent. In een studie van Gert Oost over 
dee orgelmakers Batz lees ik bijvoorbeeld dat J.H.H. Batz zijn bedrijf kan 
voortzettenn mede dankzij de aanbevelingen op diverse plaatsen van de 
Rotterdamsee organist Jan Robbers (Oost 19813:163). 

Robbers,, geboren in 1753 in het Zuid-Hollandse Sommelsdijk, 
krijgtt zijn eerste orgellessen - zo schrijft hij in zijn Tweetal Proeven -
vann de Haagse organist J.C. Kleijn, die onder meer de Proeve van Stichte-
lijkelijke Mengel-Poëzij van Van Alphen en Van de Kasteele heeft getoonzet 
(Robberss [1828]: 101; zie ook 3.2.1). Op 29 april 1771 wordt Robbers 
aangesteldd als stadsklokkenist van Rotterdam en als organist van de 
Waalsee kerk aldaar. Van 1812 tot aan zijn dood in 1830 is hij er werk-
zaamm als organist van de Groote of St. Laurenskerk. Hij heeft dus bijna 
zestigg jaar Rotterdam als musicus gediend, juist in een tijd waarin de 
MaasstadMaasstad zich op muziekgebied begint te ontwikkelen.157 

Volgenss het contract ('instructie') dat hij bij zijn benoeming 
inn 1771 ontvangt, verdient hij dan ƒ600,- per jaar, waarvan per kwar-
taall  ƒ150,- wordt uitbetaald. Als klokkenist is hij verplicht elke dins-
dagg en zaterdag van 11.00 uur tot 12.00 uur te spelen 

opp den Toren van de Groote Kerk, en op Donderdag van 12 
tott 1 ure op den Toren van het Stadhuijs en verder op 

1566 over Robbers en zijn muzikale activiteiten zijn slechts schaarse gegevens voorhanden. 
Mij nn onderzoek in het GA-Rotterdam heeft weinig opgeleverd. Verder is het aantal biografi-
schee woordenboeken, muziekencyclopedieën en andere muziekhistorische bronnen dat 
eenn lemma aan Robbers wijdt, zeer beperkt. Bovendien corresponderen de gegevens in de 
respectievee bronnen niet altijd met elkaar. 

1577 Zie Hoever 1892: 172. Zie over de muziekgeschiedenis van Rotterdam Jumelet-Van Doe 
verenn 1997-1998. Oost noemt 1829 als Robbers' sterfjaar. Dat is onjuist. Het dossier Robbers 
inn het CBG bevat een overlijdensadvertentie. Daaruit blijkt , dat Robbers op 13 juni 1830 
iss overleden. Hij is dan ruim 77 jaar. Verder bevat dit dossier gegevens over zijn geboorte 
(11 januari 1753 als zoon van Johannes Robberts en Anna de Wolf), zijn doop (7 januari 
1753),, zijn huwelijk op 19 maart 1778 met Cornelia Jacoba Vonk (zij sterft op 27 februari 
1791),, de geboorte van zijn zoon Johannes Jacobus op 13 juni 1780 en van zijn kleinzoon 
Cornellss Jacobus in 1812. 
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zoodanigee tijden als hem door de Heeren Burgermeeste-
renn zal werden geordonneert (Hoever 1892:172). 

Overr zijn kwaliteiten als klokkenist en organist zijn geen gegevens be 
kend,, maar de meeste Rotterdamse achttiende- en negentiende-eeuw-
see organisten en klokkenisten hebben de faam van veelzijdige musici 
diee een belangrijke rol spelen in het culturele leven van deze stad (Ju-
melet-Vann Doeveren 1997: 9). Zo staat in een bericht in de Rotterdamsche 
CourantCourant van 13 september 1815 vermeld, dat Robbers de viering van het 
dertigjarigg bestaan van het Rotterdamse departement van de Maat-
schappijj  tot Nut van 't Algemeen feestelijk heeft geopend met orgel-
spell  in de Groote Kerk (Poelmans 1914:142). 

Verderr moet hij in Zuid-Holland en Zeeland de reputatie van 
eenn groot orgelkenner hebben gehad, anders zouden kerkelijke en ge-
meentelijkee opdrachtgevers van te bouwen en te renoveren orgels al-
daarr niet zo vaak een beroep op hem hebben gedaan als keurmeester 
off  adviseur. Robbers heeft bijvoorbeeld zitting in keuringscommissies 
voorr orgels in Alphen aan den Rijn, Hellevoetsluis en Zierikzee. Boven-
dienn treedt hij op als examinator van orgels in verschillende kerken in 
Rotterdam,, waaronder de St. Laurens (Oost 19813: 66, 256, 279, 303, 
333-334,, 338-340, 378). 

Alss de kerkmeesters van deze kerk in 1789 besluiten tot de 
bouww van een nieuw orgel met vier klavieren en pedaal - het moet het 
grootstee orgel van Nederland worden - vragen zij in eerste instantie 
echterr niet Robbers om advies. Ook orgelbouwer Wolferts, die in 1790 
dezee opdracht accepteert, pleegt aanvankelijk geen overleg met Rob-
bers,, maar stelt in samenwerking met Lustig - vanwege zijn faam? -
hett definitieve bestek op. Het bouwproces zal, als gevolg van vele pro-
blemen,, bijna veertig jaar duren. Pas in 1828, Robbers is dan al vijfen-
zeventig,, is het orgel voltooid. Vanaf 1798 - Lustig is in 1796 overleden 
-- betrekken opdrachtgever en uitvoerder Robbers bij de bouw. Dertig 
jaarr lang treedt hij regelmatig op als adviseur en als keurmeester van 
gereedgekomenn onderdelen. Als hij in 1812 als organist aan de St. Lau-
renskerkk wordt verbonden, krijgt die betrokkenheid een extra dimen-
sie. . 

Kortom,, het orgel moet het muzikale leven van Robbers heb-
benn beheerst, maar zijn muzikale activiteiten beperken zich niet tot 
hett bespelen en examineren van dit instrument. Hij componeert ook 
enn hij publiceert drie muziektheoretische verhandelingen. Aan com-
positiess heeft Robbers evenwel nog minder nagelaten dan Lustig. In 
hett gemeentearchief in Rotterdam bevindt zich één compositie van 
hemm in handschrift (inventarisnr. 3808): De Cl PSALMEN DAVIDS nevens 
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Afb.Afb. 14 Titelpagina van Robbers' toonzetting van de psalmen. 
(GA-Rotterdam,(GA-Rotterdam, handschr. inv. nr. 3808.) 
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dede GEZANGEN, met Pre- Interludiums, en een Basso.158 Verder zou hij twee 
cantatess hebben getoonzet (NNBW dl. 2:1217), waaronder 'De Starren-
hemel'' van Van Alphen (zie 3.2.1), maar er is geen partituur overgele-
verd.. Wel overgeleverd zijn de drie muziektheoretische verhandelin-
genn van Robbers. In 1816 schrijft hij de Verhandeling over het Nationaal 
NederlandschNederlandsch Gezang, die hij overigens pas in 1820 publiceert. Intussen 
heeftt dan wel een andere verhandeling van hem het licht gezien: de 
'Vergelijkingg der oude en hedendaagsche muzijk, en de meerdere wer-
kingg der eerste op de gemoederen der menschen onderzocht en beoor-
deeld'.. Die is namelijk in 1818 verschenen in het muziektijdschrift 
Amphion.Amphion. Rond 1828 ten slotte publiceert hij zijn Tweetal Proeven van Ver-
handelingen,handelingen, over de Muzijk, als Beeldende Kunst, en de Muzikaale Dichtkunde, 
inin verband met de Compositie van Zangmuzijk. Afgezien van de tweede van 
TweetalTweetal Proeven zijn de drie verhandelingen gepubliceerde lezingen, die 
hijj  heeft uitgesproken voor het Rotterdams genootschap 'Verscheiden-
heidd en Overeenstemming', waarvan hij werkend lid is.159 

Dee onderwerpen voor deze lezingen heeft Robbers ontleend 
aann drie prijsvragen, waaraan hij ten tijde van de uitschrijving niet 
heeftt deelgenomen. Achteraf betreurt hij dit, omdat een van de prijs-
vragenn naar zijn smaak zeer onbevredigend en de andere twee zelfs he-
lemaall  niet zijn beantwoord. Het gaat respectievelijk om een prijs-
vraagg uit 1800 van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en om 
tweee prijsvragen van de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten 
enn Wetenschappen. De een dateert van 1810 en de ander van 1815. 

Dee uitschrijving van prijsvragen over muzikale onderwerpen 
enn de belangstelling van het Rotterdams genootschap voor Robbers' 
lezingenn over die onderwerpen getuigen van een veranderende rol van 
dee muziek in de Nederlandse samenleving aan het begin van de 
negentiendee eeuw. Terwijl in de tweede helft van de achttiende eeuw 
enkelingenn als Lustig en Van Alphen een lans breken voor de vervlech-
tingg van muziek en tekst met name in de hervormde kerk, groeit nu 
ookk bij een aantal genootschappen de overtuiging, dat muziek een 
belangrijkee rol kan vervullen bij de ondersteuning van ideologische, 

1588 In de achttiende en negentiende eeuw hebben verschillende organisten een toonzet-
tingg verzorgd van de in de hervormde kerk gebruikte psalmen en gezangen. Luth geeft een 
overzichtt van alle gedrukte bundels. Zie Luth 19862 (dl. 2): 509-520. 
1599 Dit genootschap is in 1760 opgericht. De activiteiten strekken zich uit over verschillen-
dee disciplines, waaronder de letterkunde. 'Verscheidenheid en Overeenstemming' heeft 
eenn intern-publieke vorm, dat wil zeggen dat de activiteiten bestaan uit voordrachten en re-
devoeringenn door actieve leden voor een gehoor van passieve leden. Publicatie van de Ie 
zingenn is overigens niet vanzelfsprekend. Er zijn van de leden van dit genootschap dan ook 
weinigg lezingen gepubliceerd (Singeling 1991:24,150,158 en 160). 
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politiekee en sociale boodschappen.160 Een bevestiging daarvan vind 
ikk onder meer in de voorrede bij de eerste aflevering van het Rotter-
damsee tijdschrift De Fakkel (1825-1839). Daarin roemt de redacteur, de 
predikantt J.P. Sprenger van Eijk (1777-1859), 'Verscheidenheid en Over-
eenstemming',, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Hol-
landschee Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen - dus 
juistt de genootschappen die van belang zijn in verband met Robbers' 
lezingenn - omdat zij het verlichtingsideaal van 'het ware, schoone en 
goedee openbaren en aanvuren' (De Fakkel 1825: XIII). 161 

Zoo hecht de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van 't Al-
gemeenn veel waarde aan muziek en muziekonderwijs.162 Dat blijkt 
onderr meer uit de rol die organisatoren van Nutsvergaderingen de 
muziekk toebedelen. Zij zijn overtuigd van dee invloed van de muziek op 
dee hartstochten en aandoeningen van de mensen en daarom gebrui-
kenn zij haar als standaardmiddel om de beschavingsboodschap van 
hett Nut - deugdelijk en toegankelijk onderwijs voor de gehele bevol-
kingg - krachtig te ondersteunen (Mijnhardt [1997]: 27). Dat de Maat-
schappijj  tot Nut van 't Algemeen zich ook daadwerkelijk beijvert het 
muziekonderwijss van de grond te tillen, blijkt uit haar prijsvraag: 

HetHet Nationaal Nederlandsch gezang, van eenen minder bevalligen 

smaaksmaak zijnde, dan dat van veele andere Natiën; zoo wordt ge-

vraagd:vraagd: Kan men ook in de schooien, den kinderen, bij tijds, eer 

hunhun gehoor bedorven wordt, goede gronden van de Muzijk en 

ZangkunstZangkunst inprenten, zoo als zulks in Duitschland, bijzonder in 

bijnabijna alle schooien, met vrucht in het werk wordt gesteld? En welke 

zijnzijn de beste middelen, om dat oogmerk te bereiken (Van der Rei-

denn 1802: [1])? 

i6oo Volgens Mijnhardt hebben de vrijmetselaarsloges het voortouw genomen met hun lie-
derenn over vriendschap, maatschappelijke harmonie en wederzijds hulpbetoon. Vervol-
gens,, zo betoogt hij, komt vanaf 1770 de wending naar het publieke forum tot stand in de 
dichtgenootschappen.. De leden schrijven tal van liederen, cantates en marsen waarin zij 
telkenss weer deugd, burgerschap en vaderlandsliefde bezingen (Mijnhardt [1997]: 25-26). 
1611 Zie ook twee artikelen over de invloed van de muziek op de samenleving in deze afleve-
ringg van De Fakkel (1825:198-223 en 268-290). Het eerste artikel, van J. van Harderwijk, ver-
gelijktt het wezen van dicht-, schilder- en toonkunst en hun invloed op het gemoed van de 
mens.. De hoofdgedachte in dit artikel is van gelijke strekking als die in de lezing die Rob-
berss in 1820 (dus vijfjaar eerder) heeft gehouden voor 'Verscheidenheid en Overeenstem-
ming'' (Robbers [1828]: 1-21). Zie hierover het vervolg van deze paragraaf. Het tweede artikel, 
'Proevee van onderzoek naar de Toonkunst der Ouden' - ondertekend met de initialen A.V. -
vertoontt overeenkomsten met Robbers' 'Vergelijking der oude en hedendaagsche muzijk 
[...]'' (zie het vervolg van deze paragraaf). 
1622 Zie over het Nut Mijnhardt 1987: 259-294. 
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Inn 1802 publiceert zij de bekroonde verhandeling van Dirk van der Rei-
den.. Deze pleit in de eerste plaats voor scholing van onderwijzers tot 
vakbekwamee 'zangmeesters' (idem: 12-15). Verder geeft hij een over-
zichtt van de basistheorie die een zangmeester moet beheersen (idem: 
15-16)) en hij geeft suggesties achtereenvolgens voor de aanpak van de 
muzieklessen,, voor de te behandelen stof (idem: 16-39) en voor de or-
ganisatiee en financiering van het muziekonderwijs in de Nederlanden 
(idem:: 39-54). Met Van der Reidens verhandeling als richtlijn komt het 
Nutt onder meer tot voorstellen ter verbetering van het zingen op 
school.. Daartoe acht de Maatschappij de oprichting van muziekscho-
lenn en de instelling van examens voor muziekleraren noodzakelijk. 
Uiteindelijkk worden deze plannen niet gerealiseerd, maar het Nut le-
vertt een grote bijdrage aan de verbreiding van de belangstelling voor 
muziek.. Zo groeit bij de culturele elite de behoefte aan een organisatie 
diee zich inzet voor de emancipatie van de muziek in de Nederlanden 
(Mijnhardtt [1997]: 31). Dat resulteert in 1829, dus een jaar vóór Rob-
bers'' dood, in de oprichting van de Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst.1633 Het initiatief hiertoe is genomen door Robbers' stadge-
noott Adrianus C.G. Vermeulen. Ook Robbers heeft zijn steentje bijge-
dragenn als wegbereider van deze mijlpaal in de geschiedenis van de 
toonkunstt in ons land. Immers, de laatste vijftien jaar van zijn leven 
hebbenn in het teken gestaan van lezingen en publicaties waarmee hij 
overhedenn en burgers heeft willen mobiliseren voor de verbetering 
vann het muzikale klimaat alhier. 

Inn zijn lezing van 15 maart 1816 voor het genootschap 'Verscheiden-
heidd en Overeenstemming' kritiseert Robbers het uitgangspunt van de 
inn 1802 gepubliceerde prijsverhandeling van Dirk van der Reiden (Rob-
berss 1820: 3, 26-28). Deze noemt de muziek en 'zangsmaak' van de Ne-
derlanderss van hetzelfde niveau als die der Duitsers en voortreffelijker 
dann die van Italianen, Fransen en Engelsen. Dit standpunt, zo betoogt 
Robbers,, staat haaks op de prijsvraag van het Nut die het Nederlands 
gezangg juist van minder kwaliteit noemt dan dat van de omringende 
landen.. Bovendien getuigt Van der Reidens stelling zijns inziens van 
eenn gebrek aan deskundigheid. Kent die schrijver niet 'de Oratorie de 
schepping,schepping, van den onsterfelijken HAIJDN, noch [...] de tooverfluit van 
denn beroemden MOZART; [...]?' Ook moet Van der Reiden toch weten, 
datt wij in feite helemaal 'geene eigen inlandsche muzijkale voort-

1633 Zie over de ontstaansgeschiedenis van deze maatschappij Van Dokkum 1918 en over de 
geschiedeniss in de eerste eeuw van haar bestaan Van Dokkum 1929. 
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brengselss bezitten, overeenkomstig de zeden, geaardheid en gewoon-
tenn van ons land; al wat wij hebben is ons door uitheemsche, Duit-
sche,, Fransche of Italiaansche, Componisten ter hand gesteld' (p. 27-
28).. Verder gaat Van der Reiden met zijn stelling volledig voorbij aan 
hett feit, dat het gezang dat dagelijks in Nederland te horen is, het ka-
rakterr heeft van 'een vervelend en woest geschreeuw, waar van men 
bangg zou worden en dat zeer geschikt is om kinderen naar bed te drij-
ven'' (p. 28). 

Zijnn kritiek inspireert Robbers tot een eigen beschouwing 
'overr ons Nationaal Nederlandsch Gezang [...], zonder de, door de Maat-
schappij,, bekroonde en uitgegeven Verhandeling te volgen, of regt-
streekss te wederleggen' (Robbers 1820: 4). De stof die hij wil behande-
lenn overschrijdt de omvang van één lezing. Daarom volgt op 27 
septemberr 1816 een tweede lezing. Beide publiceert hij in 1820 als Ver-
handelinghandeling over het Nationaal Nederlandsch Gezang. In de eerste lezing 
(idem:: 1-43) spreekt hij na een korte inleiding (p. 1-5) achtereenvolgens 
overr de oorspronkelijke betekenis van het woord 'zingen', over de 
zangkunstt en het gebruik van muziek door de 'oudste en voornaamste 
wereldvolken'' en hij geeft een muziekhistorisch overzicht (p. 6-23).164 

Voortss geeft hij zijn visie op het begrip 'nationaal gezang'(p. 23-31). De 
muziekk en de taal van een volk dragen de kenmerken van het eigen ka-
rakterr dat ieder volk heeft. Klimatologische omstandigheden bepalen 
volgenss hem dat volkskarakter en dus indirect ook het karakter van de 
taall  en de muziek. Het druilerige klimaat in Nederland ziet hij derhal-
vee als een oorzaak van de onmuzikaliteit van het 'Nationaal Neder-
landschh Gezang' (zie 4.3.4 en 4.4.4). Ten slotte kritiseert hij 'het zang-
kundigkundig onderwijs in de Scholen1 in ons land en hij bespreekt een aantal 
middelenn ter verbetering (p. 32-43). Weer zet hij zich aftegen de visie 
vann Dirk van der Reiden. Robbers verwerpt diens voorstel onderwijzers 
tee scholen tot zangleraren. Hij pleit daarentegen voor de aanstelling 
vann beroepsmusici165 tot zangleraar. Bovendien stelt hij voor - in te-
genstellingg tot Van der Reiden - het muziekonderwijs niet te beperken 
tott zanglessen, maar de leerlingen ook te onderwijzen in het bespelen 
vann een instrument, bij voorkeur van 'de Forte Piano' (p. 33-38). 

1644 Zie voor een bespreking van Robbers' opvattingen over deze onderwerpen 4.3.4. 
1655 Van Dokkum stelt vast, dat er in de eerste decennia van de negentiende eeuw nog steeds 
geenn goede muziekopleiding bestaat met als gevolg dat beroepsmusici vaak afkomstig zijn 
uitt de lagere standen, wat impliceert dat zij vanwege gebrek aan algemene beschaving niet 
tott hogere kunst in staat zijn (Van Dokkum 1929: 3-4). Op dergelijke musici doelt Robbers 
hierr zeker niet. Hij heeft ongetwijfeld degelijke en beschaafde vakmensen voor ogen. 
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Inn de tweede lezing behandelt Robbers het godsdienstig ge 
zangg (Robbers 1820: 44-99).166 Hij begint met een uiteenzetting over de 
oorsprongg daarvan (p. 44-51). Daarop volgen respectievelijk een over-
zichtt van het gebruik van godsdienstige gezangen door heidense vol-
kerenn in de eerste eeuwen van onze beschaving (p. 51-62) en een uit-
voerigee analyse van het godsdienstig gezang bij de eerste christenen 
(p.. 62-70). Voorts vergelijkt hij het kerkelijk gezang der protestanten 
mett het gregoriaans der rooms-katholieken. Hij karakteriseert het gre-
goriaanss als 'kunstig en verheven' (p. 72). Als 'eerwaardig overblijfsel 
vann de oude Muzijk der Grieken' vindt hij het gregoriaans verre te pre-
fererenn boven het protestantse kerkgezang (p. 71).167 Robbers prijst 'de 
schoonee modulatien', de muzikaliteit van het Latijn, de wijze van zin-
genn en de orgelbegeleiding (p. 71-75). 

Hijj  eindigt deze lezing met een gisping van de wijze van zin-
genn in de hervormde kerk. Het zingen geschiedt 'onstichtelijk', want 
dede gemeente 'schreeuwt zich bont en blaauw' en 'draait zo geweldig 
opp elke noot, dat men niet onderscheiden kan welke Psalm of gezang 
err aangeheven wordt' (p. 84). Bovendien gaat het zingen ongelijk. Ver-
derr valt de tekst niet te verstaan door het uitrekken van klinkers en 
doorr een verkeerde accentuatie van de lettergrepen als gevolg van de 
gebrekkigee correspondentie tussen versritme en muzikaal ritme. On-

1666 z ie 4.3.4 over Robbers' visie op het ontstaan en de ontwikkeling van het godsdienstig 
gezangg in de loop der tijden. 

1677 Over de westerse kerkmuziek in de eerste drie eeuwen van het christendom is weinig 
bekend,, maar algemeen wordt aangenomen, dat - anders dan wat Robbers hier beweert -
hett gregoriaans rechtstreeks uit de synagoge stamt. Het gregoriaans dateert namelijk uit 
dee tijd van het ontstaan van de kerk zelf. De christelijke kerk heeft rituele ceremoniën en 
muzikalee vormen uit de synagoge overgenomen. Aan muzikale vormen ontleent men het 
reciterendd zingen van leesteksten (lectietoontechniek), het reciteren van psalmen (psalmo-
die),, de acclamaties (zoals 'amen' en 'deo gratias') en het afwisselen van de lezingen. Dat ge 
beurtt met melismatische gezangen (meer dan één toon op een lettergreep) op korte teksten 
off  woorden als 'alleluia' of met een door meiismen onderbroken reciteren op psalmteksten. 
Tussenn de negende en elfde eeuw kent het gregoriaans een periode van grote bloei die be-
vruchtendd werkt voor de polyfonie die vanaf de twaalfde eeuw terrein verovert. Onder in-
vloedd van de polyfonie gaan op den duur het oorspronkelijk ritme en de oorspronkelijke 
melodiee van het gregoriaans min of meer verloren. Er ontstaan verschillende liturgische 
centraa in Italië (o.a. Rome en Milaan), Frankrijk en Spanje. Elk centrum bezit een eigen gra-
dualee (gezangboek met vaste en wisselende misgezangen) en eigen antifonarium (verzame-
lingg melodieën voor het brevier). In de tweede helft van de negentiende eeuw onderneemt 
menn echter actie het gebruik van de oude traditionele gregoriaanse zang in ere te herstel-
len.. In het eerste decennium van de twintigste eeuw bezorgen de monniken van Solesmes 
eenn Vaticaanse uitgave van de herstelde gregoriaanse zang (Grout 19803:11-78). Zie over het 
gregoriaanss ook Arntzenius/Badings 1956: 76-91, Robijns/Zijlstra 1981 (dl. 4): 69-71 en Nol-
theniuss 19852. Zie over de katholieke kerkmuziek in Nederland o.a. Kat 1939 en Jespers 
1988. . 
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beklemtoondee lettergrepen krijgen namelijk onterecht accent door 
langg aangehouden noten, terwijl anderzijds beklemtoonde lettergre-
penn hun accent verliezen, doordat ze samenvallen met korte noten. 
Daarr komt dan nog bij, dat de gemeente meestal vals zingt, doordat de 
zestiende-eeuwsee psalmmelodieën niet gemakkelijk in het gehoor lig-
genn (p. 78-99). Bijna een eeuw eerder heeft Lustig op precies dezelfde 
wijzee het 'desperaat kerkzang* in Groningen aan de kaak gesteld (zie 
3.1.1). . 

Uitt de voorrede, die Robbers in 1819 aan zijn twee lezingen 
uitt 1816 toevoegt, blijkt dat hij aanvankelijk niet aan publicatie heeft 
gedacht,, maar pas na enkele jaren onder druk van de genootschaps-
ledenn hiertoe heeft besloten. Met het verschijnen van de lezingen in 
drukk hoopt hij de aandacht van een groot publiek te vestigen op de 
enormee achterstand van 'om Nationaal, zoo wel als ons Godsdienstig, 
Gezang?Gezang? vergeleken met de liedcultuur in de buurlanden, met name in 
Duitslandd (Robbers 1820: VII). Verder hoopt hij dat die aandacht zal lei-
denn tot verbetering van het muzikale klimaat in de Nederlanden 
(idem:: VIII) . Zijn zorg gaat in de eerste plaats uit naar het gezang in de 
hervormdee kerk. Dat het daarmee nog steeds droevig gesteld is, wijt de 
Rotterdammerr vooral aan de mentaliteit van de kerkenraden die vol-
hardenn in hun scepsis aangaande muziek in de kerk (idem: XV). 

Daarentegenn constateert hij dat de algemene synode van de 
hervormdee kerk eindelijk wel 'meer opmerkzaam omtrent het Gods-
dienstigg gezang schijnt te worden', want zij heeft op 11 juli 1817 richt-
lijnenn opgesteld zowel voor zangkoren als voor de hele gemeente om 
hett zingen in de kerk te verbeteren. Robbers betwijfelt echter of deze 
richtlijnenn de muzikaliteit zullen verhogen (idem: IX-XI) . Die twijfel 
lijk tt mij gerechtvaardigd, want bedoelde richtlijnen hebben geen be-
trekkingg op de eigenlijke muzikale uitvoering, maar slechts op uiter-
lijkhedenn als de houding bij het zingen (zittend of staand) en de orga-
nisatiee van beurtzangen. De klachten over de onmuzikale uitvoering 
vann het protestantse kerkgezang duren dan ook voort tot ver in de ne-
gentiendee eeuw. Nog in 1840 constateert F.C. Kist, 'dat de uitvoering 
vann het kerkgezang bij de protestanten in het algemeen, vooral ten 
plattenn lande, in ons vaderland op eenen bijzonder lagen trap staat, 
[...]'' (Kist 1840: 6). 

Hett onderwerp van zijn in Amphion in twee afleveringen gepubliceer-
dee 'Vergelijking der oude en hedendaagsche muzijk [...]' ontleent Rob-
berss (1818: 1-18, 75-88) aan een prijsvraag die de Hollandsche Maat-
schappijj  van fraaije Kunsten en Wetenschappen in 1810 heeft 
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uitgeschreven.1688 Hij betreurt het, dat antwoorden zijn uitgebleven. 
Daaromm wijdt hij een lezing169 aan deze prijsvraag, die als volgt luidt: 

Heeftt men genoegzamen grond, om aan de muzijk der 
ouden,, bij eene veel grootere eenvoudigheid, tevens een' 
veell  krachtiger invloed op het gemoed en de hartstogten 
derr menschen toe te schrijven, dan aan de hedendaag-
sche,, bij eenen veel hoogeren trap van ontwikkeling en 
volkomenheid?? Zoo ja, aan welke oorzaken heeft men dit 
toee te schrijven? - of, is deze hoogere trap van verfijning 
enn volmaking, misschien, uit den aart, nadeelig aan hare 
uitwerking,, en door welke middelen zou dezelve, daar-
aan,, als hare voornaamste bedoeling, dienstbaar kunnen 
wordenn gemaakt (Robbers 1818: 3)?170 

Dee eerste vraag beantwoordt hij bevestigend. Met tal van voorbeelden 
uitt het Oude Testament en de klassieke mythologie tracht Robbers aan 
tee tonen dat 'de muzijk der ouden' een wonderbaarlijke invloed heeft 
gehadd op lichaam en geest (idem: 10-18).171 

Aann de contemporaine muziek schrijft hij slechts een beperk-
tee invloed toe, omdat men 'het wezenlijke grondbeginsel' van de mu-
ziekk - de 'navolging der schoone natuur, door welluidend maatge-
zang'' - uit het oog heeft verloren. De 'hedendaagsche' musici zijn, in 

1688 rje Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen is het resultaat 
vann een reorganisatie van de Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, die op haar 
beurtt in 1800 is ontstaan uit de fusie van een Amsterdams, Leids en Rotterdams letterkun-
digg genootschap. Tussen 1804 en 1811 wordt de Bataafsche Maatschappij gereorganiseerd. 
Dee beoefening en bestudering van taal- en dichtkunde wordt ingebed in een ruimer kader 
waarinn ook de kunsten een plaats vinden. Bovendien vormen publicaties niet langer het 
einddoell  van de activiteiten die steeds meer een intern karakter krijgen. De voltooiing van 
dee reorganisatie wordt bekrachtigd met een naamsverandering (Singeling 1991: 141-150; 
ziee ook Buijnsters 19792:10-15). 
1699 Robbers vermeldt in zijn verhandeling niet de datum waarop hij de lezing heeft uitge-
sproken.. Tussen rede en publicatie zal echter niet veel tijd zijn verstreken, want hij citeert 
uitt een redevoering van 12 augustus 1817 van M.C. van Hall {Robbers 1818: 85). 
1700 Hanou doet verslag van een lezingencyclus die Kinker rond 1810 houdt en tussen 1832 
enn 1834 herhaalt. Ik concludeer uit Hanous beschrijving, dat Kinker als onderwerp van 
dezee cyclus de hier aangeroerde probleemstelling heeft gekozen en dat hij neigt naar de-
zelfdee conclusie als Robbers, namelijk dat de Grieken 'een betere soort van toonkunst' heb-
benn die sterker op het gemoed werkt dan de contemporaine toonkunst (Hanou 1988 (dl. 1): 
529-531).. De schrijver van het eerder door mij genoemde artikel over de 'toonkunst der 
ouden'' in De Fakkel (1825: 268-290) trekt geen vergelijking tussen de Griekse en de contem-
porainee toonkunst, maar houdt alleen een betoog over de Griekse toonkunst. Zijn visie 
daaropp komt overeen met die van Robbers. 
1711 Zie 4.5.4 voor een analyse van Robbers' opvattingen over de expressieve kracht van de 
muziekk in de loop der tijden. 
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tegenstellingg tot 'de Ouden', er volgens hem alleen maar op uit om te 
behagenn en uit te munten. Zij willen de luisteraar imponeren, maar 
muziekk die zo wordt uitgevoerd, ontroert niet (idem: 79-82). Een musi-
cuss moet de gevoelens en hartstochten van de mensen beïnvloeden 
doorr 'de taal der hartstochten' te laten klinken (idem: 83-84). Ter on-
dersteuningg van zijn opvatting citeert hij een passage uit een redevoe-
ringg van de toenmalige voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen,, Maurits Cornelis van Hall, gehouden tijdens de jaarverga-
deringg van 12 augustus 1817 (idem: 85-86).172 Van Hall neemt stelling 
tegenn de gangbare Nutsopinie dat alleen kennis en 'werktuiglijke' 
kunstenn het doel van de volksopvoeding dienen te zijn. Hij introdu-
ceertt een nieuwe doelstelling. Voor een gelukkige, op deugd gegrond-
vestee samenleving is ook schoonheidsgevoel noodzakelijk en voor de 
ontwikkelingg van dat gevoel is muziek onmisbaar. 

Tott besluit voegt Robbers hieraan toe, dat muziek een opti-
maall  effect heeft, als zij - net als bij 'de Ouden' - verenigd wordt met 
dede dichtkunst (idem: 86-88). Zijn opvattingen daarover werkt hij uit in 
TweetalTweetal Proeven, zijn derde publicatie. 

3.3.22 Tweetal Proeven 

Dee titel Tweetal Proeven geeft aan, dat de laatste pennenvrucht van Rob-
berss uit twee verhandelingen bestaat. Zijn opvattingen over de relatie 
tussenn dichtkunst en muziek zet hij uiteen in de 'Tweede Proeve', ter-
wij ll  hij in de eerste verhandeling zijn gedachten ontvouwt over het 
wezenn van de muziek. Deze 'Eerste Proeve* heeft Robbers ([1828]: 1-21) 
inn 1820 als lezing uitgesproken in het genootschap 'Verscheidenheid 
enn Overeenstemming'.173 Uit de 'Tweede Proeve' (idem: 22-128), met 
zijnn 106 bladzijden heel wat omvangrijker dan de eerste, heeft hij in 
ditt gezelschap slechts gedeelten voorgelezen, zoals hij in een noot ver-
meldtt (p. 22). Wanneer dat is gebeurd, deelt hij niet mee. Zeker is ech-
ter,, dat hij de 'Tweede Proeve' tussen 1828 en 1830 heeft geschreven en 
datt publicatie van beide 'Proeven' in of direct na 1828 heeft plaatsge-
vondenn (zie 1.2.3). 

1722 Mijnhardt kent aan deze redevoering een grote betekenis toe voor de emancipatie van 
dee muziek in ons land (Mijnhardt [1997]: 30-31). 
1733 Dat leid ik af uit de eerste zin van de 'Eerste Proeve'. Daar staat, dat er 'weinig meer dan 
tweee jaren' zijn verstreken sinds zijn vorige lezing: de in 1818 gepubliceerde 'Vergelijking 
derr oude en hedendaagsche muzijk [...]' (Robbers [1828): 1). 
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'Eerste'Eerste Proeve van Verhandeling, over de Muzijk, als beeldende kunst 

beschouwd' beschouwd' 

Robberss presenteert deze 'Proeve' als een vervolg op en een 'nadere be-
vestiging'' van de opvattingen in zijn 'Vergelijking der oude en heden-
daagschee muzijk [...]' (p. 2). Evenals in de 'Vergelijking' geeft hij in de 
'Eerstee Proeve' antwoord op een prijsvraag van de Hollandsche Maat-
schappijj  van fraaije Kunsten en Wetenschappen, waarop volgens hem 
binnenn de vastgestelde termijn niet is gereageerd, hetgeen hij als een 
omissiee ziet. Gaat het in de 'Vergelijking' om een prijsvraag uit 1810, 
dee 'Eerste Proeve* is Robbers' antwoord op de vraag uit 1815.174 Deze 
luidt: : 

KanKan de toonkunst onder de beeldende schoone kunsten gerang-
schiktschikt worden? - Zoo ja, welke zijn de voorwerpen harer naboot-
sing?sing? - Zoo neen, waardoor onderscheidt zij zich dan van de 
schooneschoone kunsten, waarin de navolging der natuur een onmisbaar 
vereischtevereischte is (p. 2)? 

Inn een opmerking vooraf kritiseert Robbers de term 'toonkunst' in de 
vraagstelling.. Hem lijk t het woord 'muziek' beter vanwege de ruimere 
betekenisinhoud.. In 'de muzikale wetenschap' heeft de toonkunst 
naarr zijn mening alleen betrekking op de theorie der tonen: hun vor-
ming,, hoogte, laagte, sterkte, duur en hun betrekking tot elkaar (p. 3-
4).. Hoewel voor de Rotterdamse orgelkenner de laatste vraag zou kun-
nenn vervallen, doordat hij de eerste vraag bevestigend beantwoordt, 
besteedtt hij er toch aandacht aan. Alledrie de vragen komen dus aan 
bod. . 

Inderdaad,, zo beantwoordt hij de eerste vraag, kan de muziek 
inn de volle zin van het woord een beeldende kunst genoemd worden, 
omdatt zij met alle kunsten gemeen heeft, dat zij een navolging der na-
tuurr is. Robbers is dus een aanhanger van de mimetische muziekbe-
schouwing.1755 Zijn antwoord op de eerste vraag (p. 5-9) is in feite een 
beschrijvingg van de drie achttiende-eeuwse vormen van muzikale mi-
mesis:: de klank- of toonschildering (zie 2.1.2), de muzikale nabootsing 
vann spreektaalintonatie (zie 2.1.3) en de muzikale nabootsing van 
hartstochtenn (zie 2.1.5). 

1744 Robbers noemt 1813 als jaartal. Hij is er niet van op de hoogte, dat er toch één reactie is 
binnengekomen.. Die was echter zo onbeduidend, dat er geen melding van is gemaakt. Kin-
kerr maakte deel uit van de beoordelingscommissie (Hanou 1988 (dl. 1): 522-523). 
1755 In Nederland heeft de mimetische muziekopvatting, in tegenstelling tot de omringen-
dee landen, tot diep in de negentiende eeuw veel aanhang. Zie 4.2.4 voor een analyse van 
Robbers'' mimetische muziekopvatting. 
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Zijnn antwoord op de tweede vraag - 'welke [...] zijn dan wel de 
voorwerpen,, die de natuur aan de muzijk ter nabootsing aanbiedt?' (p. 
10)) - is een toelichting bij zijn beschrijving van de drie mimetische 
vormen.. Wat de klank- of toonschildering betreft (p. 8-11), distantieert 
hijj  zich van het slaafs kopiëren van de werkelijkheid (zie 4.2.4). Verder 
volstaatt hij met enkele voorbeelden (zie ook 4.4.4). Hij noemt natuur-
geluidenn die gemakkelijk muzikaal kunnen worden nagebootst, zoals 
hett bruisende vallen van water, het rommelen van de donder en het 
bulderenn van de wind. Bovendien geeft hij, terwijl hij zich beroept op 
Rousseauss Dictionnaire, voorbeelden van taferelen die zich lenen voor 
toonschildering,, zoals de oorlogsellende op een slagveld met wapen-
gekletterr en het gekreun van gewonden, voorts de stille eenzaamheid 
enn zachte rust van de nacht (p. 11-12). 

Evenalss voor Lustig en Van Alphen gaat het voor Robbers in de 
muziekk echter vooral om de muzikale nabootsing en uitdrukking van 
hartstochtenn en gemoedsbewegingen die de mens kunnen 'veredelen' 
(ziee 4.5.4). De liefde ziet hij als onuitputtelijke bron van deugden en 
daaromm vindt hij haar zeer geschikt voor de muzikale nabootsing en 
uitdrukking.. Verder noemt hij vreugde, droefheid en vriendschap, 
maarr ook toorn en haat. Voor beide laatste hartstochten adviseert hij 
dee componist dissonerende tonen te gebruiken (p. 13-14). In zijn uit-
eenzettingg over de muzikale nabootsing van spreektaalintonatie (zie 
ookk 4.4.4) wijst hij op het verband tussen muziek en spraak. De stem 
hebbenn wij rechtstreeks van de natuur ontvangen. Daarmee kunnen 
wijj  ongearticuleerde klanken uitstoten die gevoelens uitdrukken. 
Daaromm noemt hij spraak 'natuurlijke muziek' en muziek 'toon-
spraak'.. Verder beschrijft hij de intonatie van de stem bij verschillende 
emotiess (p. 14-18, zie ook 4.5.4). 

Tenn slotte gaat hij kort in op de laatste vraag, waarin volgens 
hemm nog sterker dan in de twee voorgaande vragen tot uitdrukking 
komt,, dat de Maatschappij eraan twijfelt of de muziek wel een beelden-
dede kunst mag heten. Robbers constateert, dat de muziek zich slechts 
vann de overige beeldende kunsten onderscheidt door de middelen 
waarvann zij zich ter nabootsing bedient. Hij vergelijkt schilderkunst, 
dichtkunstt en muziek. De schilderkunst heeft als voornaamste zintuig 
hett oog en bootst zichtbare voorwerpen na met behulp van afbeeldin-
genn en kleuren. Dichtkunst en muziek hebben beide het gehoor als het 
voornaamstee zintuig. Conform de contemporaine opvatting beschouwt 
Robberss de dichtkunst in de eerste plaats als een voordrachtskunst.176 

1766 In de eerste helft van de negentiende eeuw scheppen begaafde redenaars en gerenom-



1800 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

Dee dichtkunst onderscheidt zich echter van de muziek, doordat in de 
dichtkunstt het woord centraal staat, terwijl het in de muziek om 
'tonenn en bewegingen' gaat, die een minder duidelijk afgebakende be-
tekenisinhoudd hebben dan woorden. Daardoor verheft de muziek 
zich,, meer dan dicht- en schilderkunst, tot het onstoffelijke en is zij 
beterr dan de beide andere kunsten in staat de menselijke hartstochten 
naa te bootsen (p. 19-21). 

Robberss kent aan de muziek in de hiërarchie der schone kun-
stenn de hoogste plaats toe, want 'hare vlugt verliest zich in het onein-
dige'' (p. 21). Enerzijds onderschrijft hij met deze conclusie de losse 
stellingenn van een anonieme schrijver in Amphion (1818: 89-92). Ander-
zijdss distantieert hij zich hiervan, omdat de onbekende schrijver juist 
uitt het vermogen van de muziek 'het onbepaald oneindige en het on-
eindigg onbepaalde' uit te drukken de conclusie trekt, dat de muziek 
géénn beeldende kunst is en géén navolging der schone natuur (idem: 
89).. Die conclusie heeft Robbers met zijn 'Eerste Proeve' willen ont-
krachtenn (Robbers [1828]: 7). 

TweedeTweede Proeve eener Verhandeling, over de Muzikale Dichtkunst, in verband 
metmet de compositie van Zangmuzijk' 

Inn de voorrede (idem: 22-26) rechtvaardigt Robbers zich tegenover de 
dichters,, dat hij als 'muzijkmeester' over de dichtkunst schrijft. Deze 
ondernemingg acht hij minder vermetel dan zij uit het oogpunt van 
menigg dichter zal lijken, omdat hij niet de dichtkunst in het alge-
meen,, maar de muzikale dichtkunst aan een beschouwing onder-
werpt.. Bovendien moet elke dichter zich zijns inziens goed realiseren, 
datt dichtkunst en muziek onafscheidelijke zusters zijn en oorspronke-
lij kk een eenheid hebben gevormd. Robbers richt zich vooral tot debu-
terendee componisten. Hun kennis van de muzikale en dichtkundige 
aspectenn van de vocale muziek wil hij bevorderen, zodat zij in samen-
werkingg met dichters goede zangstukken zullen gaan schrijven. Daar-
aann heeft ons vaderland een groot gebrek. Onbekendheid met de re-
gelss van de muzikale dichtkunde vormen 'de oorzaak van zoo vele 
misvormdee voortbrengselen in dit vak' (p. 25). Robbers geeft niet 
alleenn de regels, maar hij demonstreert ook de toepassing hiervan op 
dee compositie van zangmuziek en op dichtstukken die voor de zang 

meerdee dichters een klimaat, waarin de oraliteit floreert. Door de fascinatie voor het feno-
meenn van de voordracht groeit de overtuiging, dat de poëzie slechts van hart tot hart kan 
sprekenn als de verzen ook daadwerkelijk worden uitgesproken. Zie over de declamatorische 
poëzieopvattingg en de orale cultus in de negentiende eeuw Van den Berg 1999: 89-114. 
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TWEEDEE PROEVE 

VERHANDELING, , 

OVEHH DE 

MUZIKALEMUZIKALE  DICHTKUNST, 

inn verband met de compositie van 

Zangmuzijkk (-{-). 

I E T SS T OT V O O R R E D E* 

jj  eruandcling over de muzikale dichtkunst ! 
JVelkJVelk cene grootsche , veel omvattende aankondi-
gingging ! Hoe zal men daarover denken ? En voor-
al,al, wat zullen groote dichters er van zeggen? 
WatWat er van verwachten? Zoude er niet zelfs ze-
kerker vooroordeel kunnen geboren worden, doordien 
ik,ik, een muzijkmeester, en geen dichter (gelijk ik 
inin den volsten zin niet ben) , mij verstoute, over 
dede dichtkunde te handelen? Men vergete , intus~ 

( f )) Gedeeltelijk voorgelezen in de Maatschappij : Vrnchei-
denheiddenheid en Overeenstemming alhier. 

Afb.Afb. 16 De eerste pagina van Robbers' 'Tweede Proeve', zijn verhandeling 
overr de relatie tussen dichtkunst en muziek. 
(Ziee Robbers [1828], exemplaar KB 3165 D 29.) 
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bestemdd zijn. 
Dee Rotterdamse organist constateert, dat hij als eerste op 

dezee wijze over de relatie tussen dichtkunst en muziek schrijft, want 
Vann Alphen en Lustig hebben deze stof vanuit een andere optiek be-
handeld.. Lustig heeft dit onderwerp vooral theoretisch 'voorgedra-
gen',, Van Alphen richt zich meer tot de dichter dan tot de componist, 
terwijll  Robbers zich meer 'tot den componist van zangmuzijk, bepa-
len'will  (p. 23-25). 

Robberss begint zijn betoog (p. 27-32) met enkele opmerkingen over 
dee ontstaansgeschiedenis van dichtkunst en muziek. Iedereen weet 
volgenss hem, dat beide kunsten oorspronkelijk een eenheid hebben 
gevormdd (zie 4.3.4). Hij pleit voor een hereniging van dichtkunst en 
muziek.. Pas dan hebben deze kunsten een optimale uitwerking op het 
menselijkk gemoed. Zich beroepend op Van Alphens 'Aanmerkingen' 
steltt hij vast, dat dichter en componist daarom bij het schrijven van ge-
zangenn moeten samenwerken. De samenwerking verloopt optimaal, 
alss beide kunstenaars zich verdiepen in eikaars werkwijze. Volgens 
Robberss hebben de meeste dichters nog wel enige kennis van muziek, 
maarr weten componisten hoegenaamd niets van de dichtkunst {p. 29-
31). . 

Mett deze 'Tweede Proeve' hoopt hij met name de componis-
tenn te leren hoe zij de muzikale dichtkunst moeten beoefenen. Zijn 
verhandelingg bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over muzikale 
enn onmuzikale talen, woorden en hartstochten (p. 32-52). Het tweede 
deell  gaat over de muzikale en dichtkundige maat (p. 52-65), terwijl in 
hett derde en grootste deel de toepassing centraal staat van richtlijnen 
voorr het toonzetten van gedichten (p. 65-128). Het eerste deel begint 
mett de vraag of de ene taal geschikter is voor de muzikale dichtkunde 
dann de andere. Die vraag beantwoordt hij bevestigend. De muzikaliteit 
vann een taal wordt bepaald door de landstreek waar een volk gevestigd 
is.. Het klimaat, het water en voedsel dat een volk gebruikt en zijn leef-
wijzee beïnvloeden de zachtheid en muzikaliteit van een taal. Ter illus-
tratiee neemt Robbers de muzikaliteit van het Hebreeuws, het Grieks, 
hett Arabisch, het Italiaans, het Frans en het Nederduits onder de loep 
(ziee 4.4.4). Het Nederduits acht hij welluidend en geschikt voor de 
zang.. Voor meer informatie verwijst hij naar Proeve eener Hollandsche 
prosodiaprosodia van Kinker ([1810]b). Componisten raadt hij aan van dit werk 
gebruikk te maken (Robbers [1828]: 45-46). 

Robberss gaat uitvoerig in op het onderscheid tussen muzika-
lee en onmuzikale woorden (zie 4.4.4) en wat de muzikaliteit van harts-
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tochtenn betreft (zie 4.5.4), verwijst hij naar de 'Eerste Proeve'. Alle 
goedee en edele hartstochten noemt hij muzikaal. Hij besluit het eerste 
deell  met vijf algemene regels voor de beoefenaars van de muzikale 
dichtkunde.. De eerste regel zegt, dat dichters en componisten zich 
goedd moeten realiseren dat de muzikale poëzie niet bestemd is om ge 
lezenn maar om beluisterd te worden. Daarom moet zij eenvoudig zijn 
(p.. 51). Als tweede regel stelt hij, dat de dichtkunst dienstbaar moet 
zijnn aan de muziek (zie ook 4.5.4). Woordspelingen en spitsvondighe-
denn moet de dichter vermijden. In vocale muziek gaat het om de ont-
roering.. De derde regel betreft de stijl van zangmuziek. Deze moet 'na-
tuurlijk,, duidelijk, kort en bevallig, doch tevens zinrijk zijn' (p. 51). Hij 
lichtt deze vage omschrijving niet toe. In de vierde regel herhaalt hij in 
feitee de tweede regel: 'De muzikale dichter moet de taal der hartstog-
tenn spreken. Geleerde hoogdravendheid heeft, in zang, geene uitwer-
king'.. De componist moet de gewaarwordingen en hartstochten die de 
dichterr in de luisteraar wil opwekken, ondersteunen. Dat kan hij al-
leen,, als hij de gevoelens die de dichter uitdrukt ook bij zichzelf op-
roeptt (zie 4.5.4). In de vijfde regel stelt Robbers, dat in tegenstelling tot 
hett Frans in het'Nederduitsch' rijmloze verzen even muzikaal zijn als 
berijmde.. Hij licht deze regel niet toe (p. 51-52). 

Inn het tweede deel van de Tweede Proeve' definieert Robbers 
dee begrippen 'muzikale maat' en 'dichtkundige maat'. In de muziek 
werktt hij met drie betekenissen van het begrip 'maat': 'eene bepaalde, 
eenee voor-, en eene onderwerpelijke, (p. 52). Onder een 'bepaalde' muzika-
lee maat verstaat hij de tijdsduur waarin een bepaald aantal noten ten 
gehoree wordt gebracht (dus het tempo). De 'voorwerpelijke' muzikale 
maatt is afhankelijk van de componist die bepaalt hoeveel noten er in 
eenn maat thuishoren. De 'onderwerpelijke' muzikale maat is afhankelijk 
vann ons gevoel, dat bepaalt of er 'in de maat' wordt gespeeld. De maat 
iss dan 'een uitwerksel van het gehoor en van eenen goeden smaak' (ibi-
dem). . 

Inn de dichtkunst heeft het begrip 'maat' slechts één beteke-
nis:: de 'voorwerpelijke' dichtkundige maat. Daaronder verstaat Robbers 
hett aantal versvoeten waaruit een dichtregel bestaat. We kennen vol-
genss hem geen 'bepaalde' dichtkundige maat, doordat de tijdsduur 
waarinn een bepaald aantal woorden wordt uitgesproken niet ter zake 
doet.. Ook de 'onderwerpelijke' maat speelt in de dichtkunde geen rol. 
Gehoorr en smaak zijn weliswaar van belang bij de voordracht van ge-
dichten,, maar ze zijn niet zo bepalend als in de muziek (p. 53). Rob-
berss betreurt het, dat er onder de dichters geen eenheid van opvatting 
bestaatt over het begrip 'dichtkundige maat'. Sommige dichters zien 
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volgenss hem zowel maat, als voet, klank177, rust en snede als onderde-
lenn van de verstrant. Anderen definiëren het begrip 'maat' niet, maar 
vergelijkenn het met de polsslag. Robbers noemt Huydecoper een auto-
riteitt op het gebied van de dichtkunst. Toch kritiseert hij diens om-
schrijvingg van de dichtkundige maat. Huydecoper vermengt namelijk 
'grooteree en kleinere maten met elkander' en beweert, 'dat er zoo vele 
matenn in een vers zijn, als het toonen van den hoogsten klank bevat, 
enn dus in een zesvoetig vers niet minder, dan drie maten' (p. 54). 

Uitt deze kritiek blijkt , dat Robbers de dichtkundige maat be-
schouwtt vanuit het standpunt van een musicus. Er is voor hem nau-
welijkss verschil tussen de 'voorwerpelijke' dichtkundige en muzikale 
maat.. De noten in de muzikale maat zijn de lettergrepen in de dichtkun-
digee maat. Uit de voorbeelden die hij geeft (p. 55-60), leid ik af dat hij 
hett aantal versvoeten waaruit een dichtregel bestaat, een dichtkundi-
gee maat noemt. Bij dichtregels die bijvoorbeeld uit vier jamben be-
staan,, spreekt Robbers over 'eene viervoetige maat, met eene voorgreep', 
omdatt de eerste lettergreep onbeklemtoond is (p. 56). In de muziek 
heett dat 'opmaat'. 

Alss aan een trocheïsche of dactylische versregel een onbe-
klemtoondee lettergreep voorafgaat, spreekt Robbers over 'voorgreep', 
zoalss in de volgende regel uit een gedicht van Tollens met een drievoe-
tigee dactylische maat: 

uu — u u — u u — u u — 

Dee | winter blies | hagel en | sneeuw op het | land, 

Robberss noemt het onbeklemtoonde 'De' in deze regel 'voorgreep' (p. 
57-58).. Volgens hem meent Kinker dat deze dactylische regel overeen-
komtt met de muzikale 3/s-maat, terwijl de Rotterdammer hier liever 
eenn 12/s-maat ziet, omdat hij de gehele regel als één maat beschouwt. 
Dee plaatsing van accenten is echter in beide maten hetzelfde, zodat er 
alleenn sprake is van een verschillende benaming. Anders ligt dat bij 
Kinkerss muzikale interpretatie van de alexandrijn als 6/s-maat. Rob-
berss vindt, dat deze zesvoetige maat zes accenten moet hebben, terwijl 
eenn 6/s-maat slechts twee accenten kent, namelijk op de eerste en vier-
dee achtste noot. Hij vindt een 6/4-maat geschikter, omdat die uit twee 
3/4-matenn bestaat, die, ieder drie, dus samen zes accenten hebben (p. 
59-60). . 

1777 Ik vind het merkwaardig, dat Robbers hier 'klank' in één adem noemt met ritmische 
begrippen.. Een toelichting ontbreekt, zodat ik niet kan achterhalen wat hij in deze passage 
onderr 'klank' verstaat. 
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Tott besluit van het tweede deel geeft hij richtlijnen voor het 
plaatsenn van de muzikale en dichtkundige rust. Deze komen op het 
volgendee neer. De muzikale rust moet zowel gerelateerd worden aan 
dede klankvoeten178 als aan de muzikale maten. Noteert de componist 
bijvoorbeeldd de eerste rust na de eerste klankvoet in de tweede maat, 
dann moet de volgende rust geplaatst worden na de tweede klankvoet 
inn de vierde maat en niet in de derde of vijfde maat. Kortom, Robbers 
pleitt voor parallellisme in het plaatsen van de muzikale rusten met be-
trekkingg tot de klankvoeten en de maten. Anders gaan volgens hem 
hett muzikale ritme en het metrum verloren (p. 61-62). 

Dee dichtkundige rust definieert hij als de rust die in vijf- en 
zesvoetigee verzen bij het scanderen tussen de derde en vierde voet valt. 
Inn het algemeen geldt, dat dichtkundige rusten en muzikale rusten 
moetenn samenvallen (p. 62). Verder acht hij het in couplettenliederen 
vann belang, dat de dichtkundige rusten in alle coupletten op dezelfde 
plaatsenn komen. Zou dit namelijk niet het geval zijn, dan vereist ieder 
couplett een andere melodie (p. 63). In het doorgecomponeerde lied be-
staatt dit probleem niet. Ten slotte adviseert hij de dichter in ieder 
gevall  na de vierde voet een rust te plaatsen, zodat de zanger tijdig kan 
ademen.. Alexandrijnen vindt hij minder geschikt voor zangmuziek. 
Wordenn deze toch gebruikt, dan biedt de dichtkundige rust de compo-
nistt de mogelijkheid deze lange regel in tweeën te splitsen, zodat de 
melodiee 'bevattelijker' wordt (p. 64-65). 

Inn het derde en meest uitvoerige deel, getiteld 'Over de com-
positiee van zangmuzijk', past Robbers de richtlijnen uit het eerste en 
tweedee deel toe. Hij bespreekt het muzikale en dichtkundige metrum 
enn ritme van een aantal versregels uit al dan niet reeds getoonzette ge-
dichtenn van onder anderen Van Alphen, Tollens en Spandaw.179 Gaat 
hett om een versregel uit een gedicht dat (nog) niet is getoonzet, dan 
voorziett Robbers deze zelf van een melodie. Is de aangehaalde versre-
gell  afkomstig uit een getoonzet gedicht, maar is hij het oneens met de 
interpretatiee van de componist, dan wijzigt hij de toonzetting. Alle 

1788 Het begrip 'klankvoeten' definieert Robbers niet, maar uit zijn muziekvoorbeelden leid 
ikk af, dat hij hiermee een groepje noten bedoelt dat hij als een ritmische eenheid ziet. Een 
melodischee regel is opgebouwd uit klankvoeten, zoals een versregel uit versvoeten. Een 
klankvoett overschrijdt, aldus Robbers, vaak de muzikale maat. Ter illustratie geeft hij een 
muziekvoorbeeldd waarin twee muzikale maten één klankvoet vormen. Zie ook 4.5.2 voor 
Lustigss interpretatie van het begrip 'klankvoet'. 
1799 Hij heeft enkele regels gekozen uit twee cantates van Van Alphen: 'De Doggersbank' en 
'Dee Starrenhemel'. Van Tollens gebruikt hij regels uit gedichten, gepubliceerd in de Neder-
landschelandsche Muzen-Almanak voor 1819 en van Spandaw gebruikt hij regels uit diens bundel Va-
derlandschederlandsche Poèzij en Liederen van 1817. 
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muziekvoorbeeldenn heeft hij achter de tekst geplaatst. 
Mett de bespreking van deze voorbeelden wil Robbers jonge 

componistenn laten zien hoe zij te werk moeten gaan bij het toonzetten 
vann gedichten. Kennis van en gevoel voor het muzikale en dichtkundi-
gee metrum en ritme acht de Rotterdamse organist een 'conditio sine 
quaa non' voor het componeren van goede vocale muziek (p. 66-85). De 
componistt moet zich bij de keuze van het muzikale metrum en ritme 
latenn leiden door de prosodie van de versregel. Zo is de plaats van de 
muzikalee rust hiervan afhankelijk en moet het muzikale accent sa-
menvallenn met de beklemtoonde lettergreep. Couplettenliederen leve-
renn problemen op, omdat de melodie vooral metrisch en ritmisch ge-
zienn meestal niet op alle coupletten even goed 'loopt' (p. 76-80). 

Robberss vraagt speciale aandacht voor de toonzetting van het 
recitatief,, omdat hij dit ziet als een 'voornaam, doch moeijelijk, ge-
deeltee der zangmuzijk' (p. 88-100). Hij bespreekt achtereenvolgens het 
doel,, de prosodie, de muzikale samenstelling en de muzikale maat 
vann het recitatief (zie 4.4.4). Als illustratie geeft hij enkele door hem-
zelff  getoonzette fragmenten uit 'De Starrenhemel' van Van Alphen. 
Tott besluit bespreekt Robbers vier algemene criteria voor de keuze van 
dee muzikale maat van zangstukken (p. 103-128). De maatsoort moet 
corresponderenn met de 'aard der poëtische en muzikale voetmaten', 
dee dichterlijke en muzikale stijl, de poëtische en muzikale harmonie 
enn de dichterlijke en muzikale uitdrukking.180 

Aann het einde van zijn betoog spreekt Robbers de wens uit 
mett zijn Tweetal Proeven de edele muziekkunst in Nederland te bevor-
deren. . 

3.3.33 De bronnen van Robbers 

Gegevenss over de eruditie van Robbers ontbreken. Een productief 
schrijver,, zoals Van Alphen en Lustig is hij niet geweest. Uit de bron-
nenn die hij heeft geraadpleegd voor een oeuvre van slechts drie publi-
catiess kan ik geen conclusie trekken over zijn belezenheid. Niettemin 
helptt een bronnenoverzicht bij de beeldvorming van Robbers als 
schrijverr over muziek. 

Inn zijn Verhandeling over Het Nationaal Nederlandsen Gezang ver-
wijstt hij meermalen naar het Oude en Nieuwe Testament, zowel in het 
eerstee deel over de zang in het algemeen en het nationale gezang, in 
hett bijzonder dat van Nederland, als in het tweede deel over het gods-

i8oo 2ie 4.5.4 voor een analyse van deze criteria. 
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DICTIONNAIRE E 
DE E 

MUSIMUSI QUE, 
PA**  J. J. ROUSSEAU. 

UtUt Pfalkndi materient difcorcnt. 
Martian.. Cap. 

T O M EE P R E M I E R. 

G E N E V E . . 

X2&-X2&- « - w» — agg 

M.. D CC L X X X L 

Aft).Aft). 17 Titelpagina van het eerste deel van Rousseaus Dictionnaire de 
Musique,Musique, een gerenommeerd naslagwerk in de late achttiende en 
vroegee negentiende eeuw en voor zowel Van Alphen als Robbers 
eenn belangrijke bron. 

(Zie(Zie Rousseau 1781, eigen exemplaar.) 
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dienstigg gezang. Terwijl hij verder in het tweede deel J. van Iperen met 
zijnn Kerkelyke Historie van het Psalmgezang der Christenen [...] opvoert als au-
toriteitt (zie 1.2.2), vervult Rousseau met zijn Dictionnaire de Musique 
dezee rol in het eerste deel. 

Dee bronvermelding in zijn tweede lezing, de 'Vergelijking der 
oudee en hedendaagsche muzijk', is vaag en onvolledig. Robbers put 
deelss uit het Oude Testament en de klassieke mythologie, maar de 
lezerr moet het doen met aanduidingen als 'gewijde', 'ongewijde' en 
'hedendaagsche'' schrijvers. Eén keer citeert hij Horatius en Herodotus. 
Hijj  doet dat echter in een Nederlandse vertaling zonder vermelding 
vann de titel waaruit de geciteerde passage afkomstig is (Robbers 1818: 
14-15).. Verder beroept hij zich op ervaringen van zijn hartsvriend Ver-
ster1811 en op Roger en Eerdman, twee hoogleraren in de geneeskunde, 
respectievelijkk in Montpellier en Wittenberg, die 'doorwrochte wer-
ken'' over de geneeskrachtige invloed van de muziek hebben geschre-
venn (idem: 86-87). 

Dee onvolledige bronvermelding zal wellicht verband houden 
mett het feit, dat het om gepubliceerde lezingen gaat, die hij ten be-
hoevee van de publicatie niet meer heeft bewerkt. Een bevestiging van 
mijnn indruk vind ik in de veel uitvoeriger en nauwkeuriger wijze 
waaropp Robbers zijn bronnen verantwoordt in met name de tweede 
vann Tweetal Proeven, die hij niet als lezing heeft geschreven. In deze pu-
blicatiee verwijst hij naar zeven Nederlandse en drie Franse werken, 
waarvann hij zowel schrijver als titel noemt en meestal de betreffende 
pagina'ss vermeldt. In tegenstelling tot Lustig en Van Alphen refereert 
Robberss hoofdzakelijk aan Nederlandse werken. Dat heeft te maken 
mett het feit dat het accent in Tweetal Proeven niet, zoals in de verhande-
lingenn van Lustig en Van Alphen, ligt op de filosofische beschouwing 
overr de relatie tussen dichtkunst en muziek, maar op het samenspel 
vann dichtkunst en muziek in de praktijk. Voor filosofische beschou-
wingenn over muziek moet ook Robbers nog in 1828 voornamelijk een 
beroepp doen op buitenlandse verhandelingen. 

Overigenss lijken zijn opvattingen over de relatie tussen dicht-
kunstt en muziek in het bijzonder geïnspireerd te zijn door Van Al-

1811 Bedoeld wordt Jean Louis Verster (1745-1814), afkomstig uit Den Bosch, sinds 1777 te 
Rotterdamm werkzaam als gereformeerd predikant. Door zijn piëtistische belangstelling 
raaktt hij rond 1781 in de ban van de Herrnhutters. Feith, die hem leert kennen in het Rot-
terdamsee dichtgenootschap 'Studium Scientiarum Genitrix', raakt met hem bevriend. In 
zijnn Utrechtse studietijd behoort Verster, als leerling van Bonnet, tot Van Alphens vrien-
denkring.. Zie over hem Van Rhijn 1938, Van den End 1957: 25, Buijnsters 1963: 44-45, idem 
1973:149,, Evenhuis 1974 (dl. 4): 73-74, Streng 1994:123 en Bosch 1996: 42-43, 267. 
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phenss 'Aanmerkingen', want hieruit parafraseert hij instemmend en-
kelee grote fragmenten {Robbers [1828]: 29-31, 89-91 en 103). Van de drie 
Fransee geraadpleegde werken steunt Robbers het meest op de Diction-
nairenaire de Musique van Rousseau - ook een van Van Alphens bronnen -
waaruitt hij opvattingen overneemt over het ontstaan van vocale en in-
strumentalee muziek en over de muziek bij de Grieken (zie 4.3.4), over 
hett wezen van de muziek en over de muzikale nabootsing (zie 4.2.4). 
Aann de twee andere Franse bronnen - Traite des Études van Rollin en Re-
cherchescherches sur Vanalogie de la musique avec les arts qui ont pour óbjet limitation 
dudu langage, [...] (1807) van Villoteau - ontleent hij niet veel. Hij haalt de 
opvattingg van Rollin aan over de oorsprong van dichtkunst en mu-
ziek1822 en die van Villoteau over de onmuzikaliteit van het Frans.183 

Robberss gaat uitvoerig in op de eventuele geschiktheid van een aantal 
talenn voor de muzikale dichtkunst en verwijst daarbij tevens naar de 
Nederlandsee schrijvers Van Til - ook een bron van Lustig - en Wap.184 

Zijnn andere Nederlandse bronnen zijn niet filosofisch van 
aard.. Het gaat om drie studies op het gebied van de poëtica van re-
spectievelijkk Kinker, Huydecoper en Hoffham185 en om een muziek-

1822 Zie hierover 4.3.4. Op muziekgebied heeft Rollin, geschiedschrijver en pedagoog, niet 
zoveell  te bieden. De Traite des Études geeft één passage over de oertaaltheorie, maar verder is 
muziekk in dit werk geen thema. In de Traite ligt de nadruk op de taak van de leraar als op-
voeder,, wat ook blijkt uit de oorspronkelijke titel: Traite des Études. De la Maniere d'Enseigner et 
d'Etudierd'Etudier Les Belles-Lettres [...]. Zie over Rollin ook 3.1.3. 
1833 Zie hierover 4.4.4. G.A. Villoteau (1759-1839) zingt jarenlang in de Parijse opera en stu-
deertt filosofie aan de Sorbonne. Hij maakt naam met Description de VÉgypte. Onder deze al-
gemenee titel publiceert hij tussen 1809 en 1826 vier op zichzelf staande werken over de 
oud-Egyptischee muziek. Het materiaal hiervoor had hij verzameld in opdracht van Napole-
onn tijdens diens veldtocht in Egypte. 
1844 Zie 4.4.4. J.J.F. Wap (1806-1880) onderwijst van 1828 tot 1840 Nederlandse taal- en letter-
kundee en geschiedenis en aardrijkskunde aan de Koninklijke Militair e Academie te Breda. 
Hijj  is bevriend met Bilderdijk, met wie hij van 1828 tot 1831 correspondeert. Hij bekostigt 
dienss begrafenis en bezorgt de uitgave van enkele van diens dichtbundels. Wap schrijft zelf 
ookk gedichten, voornamelijk gelegenheidsverzen. Als belangrijkste werk publiceert hij 
MijneMijne reis naar Rome, een reisverslag in twee delen met een platenatlas (1838-1839). Verder 
heeftt hij in de kring van Jan Frans Willems meegewerkt aan de herleving van het Vlaams. 
Bovendienn heeft hij enkele tijdschriften opgericht en geredigeerd. 
1855 O.C.F. Hoffham - in 1744 geboren in Küstrin, de hoofdstad van de Brandenburgse Neu-
markk (nu als Kostrzyn in Polen gelegen) - woont en werkt van 1754 tot 1773 als koopman in 
Nederland,, voornamelijk in Amsterdam. Zijn literaire belangstelling brengt hem in contact 
mett Amsterdamse literaire kringen, een contact dat ook na zijn terugkeer naar Duitsland 
standhoudt.. Hoffham maakt naam met zijn parodieën. Tot zijn dood in 1799 blijf t hij in 
hett Nederlands schrijven. Een van zijn beste vrienden en uitgever van zijn nagelaten wer-
kenn is P.J. Uylenbroek (1748-1808). Zie voor biografica over Hoffham de voorrede van Uylen-
broekk bij Hoffham 1801. Zie ook De Man 1990: 29-35. Zie verder over Hoffham en zijn Proeve 
BulhofBulhof 2000: 203-210. 
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theoretischee studie van Ruppe.186 Robbers toont zich met name geïn-
teresseerdd in de opvattingen van deze schrijvers over metrum en ritme 
inn vers en muziek. De in 1810 gepubliceerde Proeve eener Hollandsche Pro-
sodiasodia [...] van Kinker prijst hij als de beste contemporaine studie op dit 
gebied.. Hij acht haar van grote waarde voor de muzikale dichtkunde, 
omdatt zowel componisten als dichters hierin goede richtlijnen kun-
nenn vinden voor de behandeling van het muzikale en dichtkundige 
metrumm en ritme in vocale muziek. Met de Proeve van Taal- en Dichtkunde 
[...]]  (1730) van B. Huydecoper (1695-1778) kunnen componisten daaren-
tegenn volgens hem niets uitrichten, omdat deze taalgeleerde 'een 
vreemdelingg was in de muzijk' (Robbers [1828]: 55). Over de Proeve eener 
TheorieTheorie der Nederduitsche Poëzy (1788) van Hoffham en de Theorie der He-
dendaagschedendaagsche Muzyk (1809-1810) van Ruppe oordeelt Robbers weliswaar 
niett negatief, maar zelf zegt hij met deze studies niet te kunnen wer-
ken,, omdat hij zich noch helemaal kan vinden in de opvattingen van 
Hoffhamm noch in die van Ruppe over metrum en ritme bij het toon-
zettenn van versregels (idem: 55,102). 

Dee versregels waarvan Robbers het muzikale en dichtkundige 
metrumm en ritme bespreekt, heeft hij geselecteerd uit vaderlandslie-
vendee en godsdienstige gedichten en gezangen van in zijn tijd alge-
meenn gewaardeerde dichters, zoals Tollens (1780-1856), Van Alphen en 
A.H.. Spandaw (1777-1855). Regels uit Van Alphens 'De Starrenhemel' 
dienenn het meest frequent als illustratie van zijn betoog. Verder haalt 
hijj  hoofdzakelijk versregels aan uit de nog steeds zeer geliefde Stichte-
lijkelijke Gezangen van Schutte (zie 3.2.1) en de in 1807 in de hervormde 
kerkk officieel ingevoerde Evangelische Gezangen om nevens het Boek der Psal-
menmen bij den openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten 
gebruiktgebruikt te worden; [...] met gedichten van onder anderen Schutte, Van 
denn Berg, Van Alphen, Van de Kasteele en Bilderdijk. 

Uitt dit bronnenoverzicht blijkt, dat Robbers voor zijn visie op 
muziekk in haar relatie met de dichtkunst vooral steun zoekt bij Rous-
seauu en Van Alphen. Verder baseert hij zich in hoofdzaak op bijbels en 
mythologischh gedachtegoed. Zijn opvattingen over de metrische en 
ritmischee behandeling van versregels bij de toonzetting van gedichten 
toetstt hij weliswaar aan die van Kinker, Huydecoper, Hoffliam en Ruppe, 
maarr in zijn bespreking van de verschillende getoonzette versregels laat 
hijj  zich uitsluitend leiden door zijn eigen vakmanschap als musicus. 

1866 C.F. Ruppe - in 1753 in Salzungen geboren - vestigt zich in 1774 als student in Leiden. 
Aann de hogeschool aldaar wordt hij tot kapelmeester benoemd en in 1816 tot lector. Hij 
richtricht een van de eerste Nederlandse amateurkoren op. Bij zijn dood in 1826 laat hij een 
groott aantal instrumentale en vocale composities na. 
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3.44 Conclusies 

3.4.11 De context van de drie verhandelingen 

Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien, dat zowel Lustig en Robbers in hun 
functiee van organist en Van Alphen als religieus bezielde dichter zich 
voortdurendd geconfronteerd zien met een muziekvijandig klimaat in 
dede hervormde kerk en, met als gevolg daarvan, een zeer onmuzikaal 
zingenn van de psalmen. Daarin vinden zij alledrie een aanleiding hun 
opvattingenn over muziek en haar relatie met de dichtkunst te boek te 
stellen. . 

Alss Lustig in 1756 zijn verhandeling over die opvattingen pu-
bliceert,, hebben de psalmen in de berijming van Datheen al twee eeu-
wenn onmuzikaal in de hervormde kerken in Nederland geklonken. 
Bijnaa heel zijn werkzame leven ijvert Lustig voor een verbeterde muzi-
kalee uitvoering van de psalmen, onder meer door te pleiten voor goed 
zangonderwijss en door de commissie voor de nieuwe psalmberijming 
officieell  te verzoeken de toonzetting van de psalmen aan te passen aan 
contemporainee muzikale normen. Die commissie distantieert zich 
echterr van de muzikale problemen en honoreert Lustigs verzoek niet. 
Zijj  houdt zich alleen bezig met een kritisch onderzoek van de zestien-
de-eeuwsee Datheense berijming, die zij in 1773 laat vervangen door 
eenn nieuwe berijming. Zo beperkt ze zich tot de aanpassing van de 
tekstt aan de eisen van de tijd. 

Hett kader waarin Lustig zijn opvattingen over de relatie tus-
senn dichtkunst en muziek publiceert, overstijgt echter zijn betrokken-
heidd bij de strijd voor muzikaal verantwoorde psalmen in de hervorm-
dede kerk. Hij heeft zich namelijk ook ten doel gesteld de achterstand 
aann te pakken die het achttiende-eeuwse Nederland ten opzichte van 
hett buitenland kent op het terrein van de muziekwetenschap. Im-
mers,, in de ons omringende landen zien tussen 1700 en 1750 verschil-
lendee muziektheoretische werken het licht en wordt de basis gelegd 
voorr de muziekjournalistiek en de muziekesthetica, terwijl in de eer-
stee helft van de achttiende eeuw in Nederland op die terreinen nau-
welijkss iets gebeurt. Aan muziektheoretische werken wordt bijvoor-
beeldd weinig substantieels gepubliceerd. Er zijn alleen drie her-
drukkenn verschenen van Van Tils Digt- Sang- en Speel-Konst en Quirinus 
vann Blankenburg heeft zijn Elementa Musica gepubliceerd. Op het ge-
biedd van de muziekjournalistiek zijn zelfs helemaal geen initiatieven 
ontplooidd en aan oorspronkelijk Nederlandstalige muziekesthetische 
verhandelingenn is ook niets gepubliceerd. Wel kan de geïnteresseerde 
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inn het muziekesthetische gedachtegoed van Dubos ook beschikken 
overr een Nederlandse vertaling van diens Reflexions. 

Dee muziekwetenschap heeft dus tot 1750 in Nederland maar 
eenn smalle basis voor verdere ontwikkeling. Lustig ziet zichzelf daar-
omm als een musicologisch pionier en dat is hij ook. Met oorspronkelij-
kee verhandelingen en vertalingen van gerenommeerde buitenlandse 
werkenn ontgint hij in ons land het nagenoeg braakliggend musicolo-
gischh terrein. In zijn verhandelingen staat de kennisoverdracht cen-
traal.. Hij gaat ervan uit, dat een grondige kennis van de muziektheo-
riee ook de muziekpraktijk in Nederland zal verbeteren, vooral die in 
dee hervormde kerk. Verder brengt hij actuele discussies over muziek-
esthetischee kwesties onder de aandacht van Nederlandse musici, dich-
ters,, filosofen der schone kunsten en andere geïnteresseerden. 

Lustigg heeft les gehad van Mattheson en hij kent natuurlijk 
dee in zijn tijd toonaangevende werken over de schone kunsten, zoals 
diee van Dubos en Batteux, alsmede de muziektheoretische opvattin-
genn van gerenommeerde tijdgenoten als Rousseau. Bovendien is hij in-
gevoerdd in verschillende standaardwerken over muziek van zeventien-
de-eeuwsee en klassieke schrijvers. Zo heeft een amalgaam van 
opvattingenn uit de muziektheorie, de poëtica en de retorica hem als 
musicoloogg gevormd. Verder stoelt zijn muziektheoretische kennis ui-
teraardd op de muziek zelf. Hij bewondert de muziek van J.S. Bach en 
Handell  die hij beiden van nabij heeft meegemaakt. Van Telemann 
heeftt hij les gehad. Met diens muziek is hij opgegroeid. Voorts prijst 
hijj  in zijn geschriften de muziek van Lully, Purcell, Couperin en Vival-
di,, componisten die de, tot het midden van de achttiende eeuw domi-
nerende,, barokstijl vertegenwoordigen. Maar Lustig staat ook open 
voorr vernieuwingen van de muzikale stijl. Zo heeft hij veel waardering 
voorr componisten van de Berlijnse school als Graun, Quantz en vooral 
C.Ph.E.. Bach. Zij vertegenwoordigen de 'empfindsamer Stil' die te ver-
gelijkenn valt met de expressieve kunstopvatting die het individualis-
mee accentueert. Kortom, vanuit een theoretisch perspectief en met 
eenn aanzienlijke muzikale en esthetische bagage als uitgangspunt ont-
vouwtt Lustig in de 'Muzikaale Digtkunde' zijn visie op muziek en haar 
relatiee met de dichtkunst. 

Vann Alphen publiceert zijn esthetische geschriften, als Lustig in zijn 
nadagenn verkeert. De inspanningen van laatstgenoemde ten spijt blijf t 
dee hervormde kerkcultuur onveranderd onmuzikaal. Van Alphens 
'Aanmerkingen'' getuigen daarvan. Bovendien kan de nieuwe psalmbe-
rijming,, die dan al tien jaar dienst doet, zijn dichtershart nauwelijks 
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bekoren.. Daarom pleit hij voor de invoering in de eredienst van poëti-
sche,, gevoelvol getoonzette, gezangen over Jezus' leven. Die wens deelt 
hijj  met zoveel geloofsgenoten, dat de algemene synode die behoefte 
uiteindelijkk honoreert en de commissie Van den Berg instelt, die de 
totstandkomingg van de bundel Evangelische Gezangen bewerkstelligt. 

Diee bundel, waaraan Van Alphen meewerkt maar waarvan hij 
dee invoering niet meer meemaakt, beantwoordt overigens niet hele-
maall  aan het ideaal dat hij zich in de 'Aanmerkingen' stelt. Daarin be-
schrijftt hij de lutherse kerkcantate als het hoogtepunt van de liturgi-
schee vieringen in de hervormde kerk. Evenals Lustig bewondert hij de 
cantatess van Telemann en de oratoria van Handel, maar als het grote 
voorbeeldd ziet hij DerTodJesu van Ramler op muziek van Graun. Van Al-
phenn heeft er echter - terecht - weinig vertrouwen in, dat zijn ideaal 
ooitt gerealiseerd zal worden. De ruimte voor de muziek die dat ideaal 
impliceert,, biedt de liturgie in de hervormde kerk nu eenmaal niet. 

Buitenn die kerk neemt in Van Alphens tijd de belangstelling 
voorr zowel de praktijk als de theorie van de muziek echter toe. Dat leid 
ikk onder meer af uit het aanzienlijk aantal concertverenigingen en ge-
nootschappenn waarmee het laat-achttiende-eeuwse Amsterdamse mu-
zieklevenn is verrijkt. Een bevestiging van die belangstelling vind ik te-
venss in het groeiend aantal artikelen over muzikale onderwerpen in 
dee letterkundige tijdschriften. De meeste artikelen handelen trouwens 
overr de zang en het orgelspel in de hervormde kerk en verschijnen 
laterr dan Van Alphens publicaties. Voorts komen op muziekgebied ver-
schillendee studies op de markt. Zo publiceert Van Iperen een stan-
daardwerkk over de geschiedenis van het psalmgezang en geeft de 
Goudsee organist Joachim Hess een viertal werken in het licht over res-
pectievelijkk het ambt van organist, het orgel en het orgelspel. Boven-
dienn stelt de Vlissingse organist, componist en muziektheoreticus 
Joos(t)) Verschuere Reynvaan een algemene muziekleer samen, alsme-
dede het eerste Nederlandstalige muzieklexicon. Zowel Hess als Ver-
schueree Reynvaan relateren hun geschriften aan het pionierswerk van 
Lustig. . 

Afgezienn van de muziekesthetische verhandelingen van Lus-
tig,, die Van Alphen niet noemt, en het lemma 'muzijk' in Chomels 
woordenboekk heeft de Nederlandstalige markt Van Alphen evenwel 
nietss te bieden aan wijsgerige beschouwingen over dichtkunst en mu-
ziek.. Dus evenals Lustig voelt Van Alphen zich op dit terrein een pio-
nierr in de Republiek. Dat gevoel is gerechtvaardigd, want hij publi-
ceertt in Nederland de eerste systematische, wetenschappelijk 
opgezette,, filosofische literatuurbeschouwing en de tweede filosofi-



1944 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

schee verhandeling over de relatie tussen dichtkunst en muziek. In die 
verhandelingg heeft hij uitsluitend de lutherse kerkcantate voor ogen 
enn niet zoals Lustig ook de opera. 

Alss estheticus zoekt Van Alphen vooral aansluiting bij empi-
rischh georiënteerde Engelse en Duitse filosofen, die zich verzetten 
tegenn een overwegend verstandelijke benadering van de schone kun-
sten.. Daarmee volgt hij de nieuwste ontwikkelingen in het achttiende-
eeuwsee denken over dichtkunst en muziek, hoewel zijn visie natuur-
lij kk ook de sporen draagt van een traditionele retorische scholing en 
eenn vertrouwdheid met de rationalistische kunsttheorie, die in zijn 
tijdd in Nederland nog domineert. Sulzer is Van Alphens leidsman in de 
muziektheorie.. Op hem steunt hij ook het meest in zijn filosofische 
beschouwingenn over de dichtkunst. Verder valt op, dat Van Alphen een 
opmerkelijkk grote verscheidenheid aan buitenlandse publicaties in 
verbandd weet te brengen met de onderwerpen in zijn dichtkundige be-
schouwingen.. Over de dichtkunst in relatie met de muziek heeft hij 
bovendienn verschillende contemporaine, gerenommeerde buitenland-
see muziekesthetische studies opgespoord. Met deze omvangrijke docu-
mentatiee als basis schrijft Van Alphen vanuit het perspectief van zijn 
dichterschapp de 'Aanmerkingen'. 

Inn de ruim dertig jaar die verstrijkt tussen de verhandelingen van Van 
Alphenn en die van Robbers blijf t het droevig gesteld met de muziek in 
dee hervormde kerk. Ook Robbers klaagt hierover in zijn verhandelin-
gen.. Als belangrijk middel ter verbetering van de kerkmuzikale prak-
tijkk adviseert hij het muziekonderwijs op de scholen te laten verzor-
genn door beroepsmusici. Deze moeten niet alleen zanglessen geven, 
maarr de leerlingen ook leren een instrument te bespelen. Op die ma-
nierr kweekt men volgens hem kerkzangers met gevoel voor muziek. 

Robbers'' bekommernis geldt echter niet alleen de muziek-
beoefeningg in de hervormde kerk. Hij acht in het algemeen de hele 
Nederlandsee zangcultuur van een onaanvaardbaar laag niveau en 
vindtt het hoog tijd dat het tij gekeerd wordt. In zijn verhandelingen 
steltt hij daarom de zangpraktijk in kerk en samenleving centraal. Hij 
beschrijftt gebreken in de uitvoering en in de toonzetting. Hij geeft 
componistenn metrische en ritmische richtlijnen voor de toonzetting 
vann gedichten en verschaft zijn publiek inzicht in de betekenis van de 
muziekk voor de opvoeding. Goede muziek heeft zijns inziens een posi-
tievee invloed op de persoonlijke beschaving. De gemeenschappelijke 
beoefeningg van de muziek bevordert bovendien de collectieve bescha-
ving.. Zodoende komt muziek de maatschappij als geheel ten goede. 
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Ditt verlichte gedachtegoed kenmerkt het genootschapsleven, 
waarinn Robbers' verhandelingen zijn ontstaan. De kiem voor de ont-
wikkelingg van de toonkunst, die door Lustig en zijn achttiende-eeuwse 
navolgerss is gezaaid, gedijt in de eerste decennia van de negentiende 
eeuww in de besloten gemeenschap van verschillende genootschappen. 
Dee groeiende overtuiging van deze kleine culturele elites dat muziek 
eenn belangrijke rol kan vervullen bij het overbrengen van ideologi-
sche,, politieke en sociale boodschappen, brengt steeds meer mensen 
inn contact met muziek. Met name de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen,, die in 1785 in Rotterdam start met haar eerste departement, 
toontt zich zeer actief op muzikaal gebied. De wending naar het pu-
bliekee forum komt tot stand in de dichtgenootschappen. De leden van 
dezee literaire verenigingen, zoals ook die van Robbers' genootschap 
'Verscheidenheidd en Overeenstemming', stellen dichtkunst en muziek 
inn dienst van een nationale culturele opvoeding. Zo worden in die pe-
riodee mijlpalen in de geschiedenis van de Toonkunst bereikt als de op-
richtingg van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en van 
Amphion,Amphion, het eerste meerjarige muziektijdschrift. 

Inn dit muzikale klimaat beweegt Robbers zich. Zijn verhande 
lingenn getuigen veel minder dan die van Lustig en Van Alphen van eru-
ditie.. Hij manifesteert zich in de eerste plaats als kenner van de con-
temporainee compositiepraktijk in Nederland. Vanuit het perspectief 
vann zijn vakmanschap als organist en componist en met de muziek 
vann componisten als Haydn en Mozart als ideaal voor ogen ontwikkelt 
hijj  zijn opvattingen over de relatie tussen dichtkunst en muziek. 

3.4.22 De gemeenschappelijke thema's in de drie verhandelingen 

Inn de voorrede bij de tweede van zijn Tweetal Proeven presenteert Rob-
berss zich als de derde Nederlandse schrijver van een verhandeling over 
dee relatie tussen dichtkunst en muziek, maar als de eerste die deze 
relatiee heeft benaderd vanuit de muziekbeoefening in de praktijk, 
voornamelijkk vanuit het perspectief van de componist. Hij stelt vast, 
datt zijn voorgangers, Lustig en Van Alphen, vanuit een andere invals-
hoekk te werk zijn gegaan. Zo behandelt Lustig muziektheoretische as-
pectenn van die relatie, terwijl Van Alphen die relatie beziet vanuit het 
standpuntt van zijn dichterschap (Robbers [1828]: 24). Uit mijn vergelij-
kingg in de voorafgaande paragraaf blijkt inderdaad dit verschil in in-
valshoek,, dat onder andere heeft geresulteerd in een verschil in hoofd-
thema:: in elk vertoog staat een ander thema centraal, dat is afgestemd 
opp een andere doelgroep. 
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Zoo besteedt Robbers het leeuwendeel van de tweede van zijn 
TweetalTweetal Proeven (Robbers [1828]: 52-128) aan een bespreking van het mu-
zikalee en dichtkundige metrum en ritme in zangmuziek en in gedich-
tenn die voor de zang zijn bestemd. Hij richt zich in het bijzonder tot 
debuterendee componisten aan wie hij demonstreert hoe zij de proso-
diee van versregels tot haar recht kunnen laten komen in hun keuze 
vann het muzikale metrum en ritme. Van Alphen daarentegen wijdt 
eenn groot deel van zijn 'Aanmerkingen' (Van Alphen 18023: 321-336) 
aann een beschrijving van de lutherse kerkcantate. De dichters vormen 
zijnn belangrijkste doelgroep. Hij wil hen inspireren tot het schrijven 
vann zo'n cantate. In de 'Muzikaale Digtkunde' van Lustig ten slotte 
staatt de muzikale en dichtkundige uitdrukking van hartstochten cen-
traall  (Lustig 1756: 441-447, 461-468, 470-474 en 481-486). Hij heeft een 
breedd publiek voor ogen van componisten, dichters en andere geïnte-
resseerdenn in de relatie tussen dichtkunst en muziek, wier muziek-
theoretischee kennis hij wil vergroten. 

Datt elk van de drie verhandelingen een ander hoofdthema 
heeft,, betekent overigens niet, dat in elke verhandeling andere aspec-
tenn van de muziek en haar relatie met de dichtkunst worden bespro-
ken.. Integendeel, alledrie de schrijvers stellen min of meer dezelfde 
onderwerpenn aan de orde, maar iedere schrijver legt zijn eigen accen-
ten.. Wat de ene schrijver slechts aanstipt, is voor de ander een onder-
werpp om over uit te weiden. 

Dee onderwerpen waaraan zowel Lustig, als Van Alphen en 
Robberss - al dan niet uitvoerig - aandacht hebben besteed, behoren 
allee tot de achttiende-eeuwse Europese muziekesthetische topics. Het 
gaatt om: het wezen van de muziek, de oorsprong van muziek en dicht-
kunst,, het recitatief en in verband daarmee het onderscheid tussen 
muzikalee en onmuzikale talen, en het oogmerk van de muziek in sa-
menspell  met de dichtkunst. In het volgende hoofdstuk analyseer ik de 
opvattingenn van de drie Nederlandse schrijvers over deze vier onder-
werpen. . 
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Hoofdstukk 4 Drie Nederlandse schrijvers en 

hunn opvattingen over muziek en 

haarr relatie met de dichtkunst 

Err is in de muziek eene zekere overeenkomst 
mett onze hartstogten, als ook een zeker vermogen 
omm die te schilderen, het welk woorden alleen in 
zulkk een trap niet bezitten; daarom kunnen onze 
hartstogten,, wanneer zij door de kunst in al hun 
kragtt zullen worden voorgesteld, de muziek niet 
well  missen. 

VanVan Alphen 18023:302 
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4.11 Probleemstelling en werkwijze 

Inn dit hoofdstuk vergelijk ik de opvattingen van Lustig, Van Alphen en 
Robberss achtereenvolgens over het wezen van de muziek, de oor-
sprongg van muziek en dichtkunst, het recitatief en muzikale en on-
muzikalee talen, en het oogmerk van de muziek in samenspel met de 
dichtkunst.. Ik vraag mij daarbij af, of het verschil in invalshoek - oor-
zaakk van accentverschillen in de stofbehandeling - ook de opvattin-
genn over die stof heeft beïnvloed. Met andere woorden: in hoeverre be-
kijk tt Lustig als muziektheoreticus de muziek en haar relatie met de 
dichtkunstt anders dan Robbers als componist en Van Alphen als dich-
ter? ? 

Bijj  deze vraagstelling neem ik echter in aanmerking, dat Lus-
tigg zich niet alleen bezighield met de muziektheorie, maar dat hij ook 
componeerdee en de functie van organist bekleedde net als Robbers. 
Datt impliceert dat de opvattingen van beide schrijvers herleid kunnen 
wordenn tot ongeveer hetzelfde referentiekader. Een significant ver-
schill  is evenwel dat Lustig zeventig jaar eerder dan Robbers zijn ver-
handelingg over de relatie tussen dichtkunst en muziek heeft gepubli-
ceerd.. Kortom, bij een vergelijking van de opvattingen komen er drie 
vragenn in het geding: 
1.. In hoeverre verschillen de opvattingen van Lustig, Van Alphen en 

Robberss over muziek en haar relatie met de dichtkunst? 
2.. Kunnen er verschillen in opvattingen gerelateerd worden aan de 

verschillendee invalshoeken? 
3.. Vertonen de opvattingen van Robbers (1828) ten opzichte van die 

vann Van Alphen (1783) en van Lustig (1756) sporen van de verschui-
vingg van esthetische normen die zich in Europa tussen 1750 en 
18300 heeft voltrokken? 

Mett deze vragen als leidraad ga ik in de respectieve verhandelingen op 
zoekk naar expliciete uitspraken over de genoemde onderwerpen. Voor 
dee interpretatie daarvan maak ik gebruik van alle relevante publica-
tiess van het trio. Voor Lustig impliceert dat - naast 'over de Muzikaale 
Digtkunde'' in de negende aflevering - alle andere afleveringen van de 
TwaalfTwaalf Redeneeringen, met name de zesde en zevende die beide handelen 
overr een van de betrokken onderwerpen. Verder acht ik de Inleiding tot 
dede Muzykkunde van belang, omdat hij in de samenspraken daar her-
haaldelijkk naar verwijst voor toelichtingen. Bovendien heb ik de twee 
de,, geheel omgewerkte druk van de Inleiding (1771) in mijn onderzoek 
betrokkenn om erachter te komen of Lustig er in 1771 nog dezelfde op-
vattingenn op nahoudt als in 1751/1756. 
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Tott de relevante publicaties van Van Alphen behoren - naast 
dee 'Aanmerkingen' - zijn vertaling/bewerking van Riedels Theorie 
(1778-1780)) en zijn Digtkundige Verhandelingen (1782). Hoewel de muziek 
hierinn niet vaak ter sprake komt, kan ik in deze werken terecht voor 
eenn verklaring van complexe begrippen in het compacte betoog van de 
'Aanmerkingen'.. Theorie, Digtkundige Verhandelingen en 'Aanmerkingen' 
zijnn binnen een tijdsbestek van vijfjaar verschenen. In die korte tijd 
zijnn Van Alphens opvattingen, althans wat die begrippen betreft, niet 
gewijzigd. . 

Hett oeuvre van Robbers ten slotte bestaat slechts uit drie pu-
blicaties,, die tussen 1818 en 1828 zijn verschenen en die elkaar inhou-
delijkk zelfs enigszins overlappen. Voor enkele onderwerpen in Tweetal 
ProevenProeven verwijst Robbers namelijk naar zijn Verhandeling over het Natio-
naalnaal Nederlandsch Gezang (1820) en naar zijn 'Vergelijking der oude en 
hedendaagschee muzijk' (1818) waarin hij aspecten van diezelfde on-
derwerpenn behandelt. Derhalve acht ik alledrie zijn verhandelingen 
relevantt voor mijn onderzoek. 

Dee opvattingen van Lustig, Van Alphen en Robbers breng ik voor elk 
vann de vier onderwerpen als volgt in beeld. Uitgangspunt is steeds een 
representatievee uitspraak van de drie schrijvers over het betreffende 
onderwerpp die ik relateer aan hun bronnen en invalshoeken. Daarna 
bespreekk ik de opvattingen per schrijver en ik vergelijk deze met de 
heersendee opvattingen ten tijde van het verschijnen van de betrokken 
verhandelingenn in 1756,1783 en 1828. Ten slotte confronteer ik de op-
vattingenn van de drie schrijvers met elkaar. 

4.22 Het wezen van de muziek 

4.2.11 De definities: een eerste verkenning van de opvattingen 

Discussiess tussen aanhangers van de mathematische en die van de mi-
metischee benadering van de muziek, alsmede vergelijkende studies 
overr de schone kunsten hebben in de achttiende eeuw niet alleen En-
gelse,, Franse en Duitse schrijvers maar ook Lustig en Robbers geïnspi-
reerdd tot uitvoerige vertogen187 over het wezen van de muziek, terwijl 

1877 Deze uitvoerige vertogen van Lustig en Robbers zijn overigens niet opgenomen in hun 
respectievee verhandelingen over de relatie tussen dichtkunst en muziek. Daarin maken ze 
well  hun standpunt duidelijk, maar voor de beredenering daarvan verwijzen ze naar een 
apartee verhandeling over het wezen van de muziek. Lustig verwijst daarvoor naar de zeven-
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Vann Alphen zich heeft beperkt tot een enkele alinea. Hun visie op het 
wezenn van de muziek formuleren de drie Nederlanders onder meer als 
volgt: : 

"De"De Muziek is een nabootsing derfraaye natuur door toonen der 
zang-zang- en speelkonstenaaren". [...] Laat ons bygebragte stellin-
genn eerst wat nader, en wel inzonderheid op de vocaal-
muziek,, toepassen. De MUZIEK is, NABOOTSING DER 
FRAAYEE NATUUR DOOR MAATGEZANG; [...] Wild- en vo-
gelzangg is geen Muziek, om dat 'er maatgezang ontbreekt. 
Enn maatgezang, 't welk noch de natuur, noch de ftaaye na-
tuur,, nabootst, verdient den eernaam van Muziek insge-
lijk ss niet. [...] De MELODY is 't hooftwerk aller muziekstuk-
kenn in 't gemeen; [...] Maar de volmaaktheid eens 
muziekstukss bestaat in de HARMONY, die de naakte 
schoonheidd der melody (inleid. 5), volgens haaren staat, 
geestigg opschikt, ondersteunt, meerder nadruk byzet, ver-
heftt en in glansryker licht stelt. De NATUUR moet aanlei-
dingding geeven tot de MELODY; de KONST, tot de HARMONY (Lus-
tigg 1756: 332, 334). 

Dee kunstige muziek volgt de toonen, de zugten, de bui-
gingenn der stemme na, ja in een woord al de klanken, met 
behulpp van welke de natuur zelfde gevoelens en de harts-
togtenn uitdrukt; [...] Maar nog daarenboven bootst de 
muziekk de meeste geluiden na, welke in de natuur eenige 
uitwerkingg op ons hebben; en brengt ook daar door de-
zelfdee uitwerking voord in ons, welke de natuur door de 
zelfdee toonen in ons veroorzaakte (Van Alphen 18023: 302, 
303). . 

[...]]  als houdende ik de muzijk, in den volsten zin des 
woords,, voor eene beeldende kunst en eene navolging der natuur 
[...]]  Het is dus natuurlijk, [...] dat de muzijk, welker voorna-
mee zintuig het gehoor is, zich, in de eerste plaats, bepaalt 
tott hoorbare voorwerpen, door middel van klanken, maar 
zichh ook, ten anderen, tot het onstoffelijke uitstrekt, door 
middell  van hare toonen, met bewegingen vereenigd (Rob-
berss [1828]: 7, 9-10). 

dee aflevering van zijn Twaalf Redeneeringen (Lustig 1756: 309-339). Bovendien refereert hij 
aann zijn Inleiding, waarin hij dit onderwerp ook heeft behandeld (Lustig 1751: 297-311). Rob-
berss verwijst daarvoor naar de eerste van zijn Tweetal Proeven (Robbers [1828]: 1-21). 
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Hett behoeft geen betoog, dat zowel Lustig, als Van Alphen en Robbers 
muziekk hier definiëren als een mimetische kunst, een navolging der 
natuur.. Deze gangbare achttiende-eeuwse opvatting geldt voor alle 
schonee kunsten in die tijd, zoals onder anderen Dubos en Batteux in 
hunn toonaangevende comparatieve studies laten zien. 

Ikk vraag mij echter af of het navolgingsprincipe voor Lustig 
preciess hetzelfde inhoudt als voor Van Alphen of Robbers, want in de 
tijdd die verstrijkt tussen de publicatie van Lustig en die van Van Al-
phenn en Robbers heeft de interpretatie van de navolging der natuur 
eenn verinnerlijking ondergaan, waardoor zij aan het einde van de 
achttiendee eeuw veelal wordt opgevat als expressie van de innerlijke 
belevingswereldd (zie 1.1.2 en 2.1.6). Overigens blijkt, dat in het alge-
meenn voor de hele achttiende eeuw geldt, dat het navolgingsprincipe 
niett eenduidig wordt geïnterpreteerd. Verschillende theoretici bren-
genn namelijk hun eigen nuanceringen aan (Lovejoy z.j.: 69-77; zie ook 
Buijnsterss 1979: 40-53 en Kloek 1985: 48-49). 

Ikk keer terug naar bovenstaande citaten. Een vergelijking 
daarvann geeft verschillen te zien in de beschrijving van de muzikale 
mimesis.. Deze zijn zowel te herleiden tot de verschillende bronnen 
waaropp de respectieve auteurs zich baseren als tot de door hen geko-
zenn invalshoeken. Allereerst valt op, dat Lustig als enige spreekt over 
'nabootsingg der fraaye natuur'. Daarmee refereert hij aan Timitation 
dee la belle Nature', het principe waartoe Batteux in les Beaux Arts Reduits 
aa un même principe (1746) alle schone kunsten herleidt (Batteux 1753: 
26-28).. Lustig noemt dit werk het 'nieuwste en aardigste geschrift van 
ditt soort'. Daarom presenteert hij het in zijn uiteenzetting over het 
wezenn van de muziek als zijn belangrijkste bron (Lustig 1756: 312-313). 
Verderr valt op, dat Lustig als enige aandacht besteedt aan instrumen-
talee muziek en aan de waardering van melodie versus harmonie, dus 
aann thema's die centraal staan in de achttiende-eeuwse muziektheore-
tischee discussie. 

Vann Alphen baseert zich in de hierboven geciteerde definitie 
opp Reflexions Critiques sur la Poesie et sur la Peinture (1719) van Dubos. Hij 
vertaaltt Dubos zelfs letterlijk (Dubos 17556 (dl. 1): 469, 472). In tegen-
stellingg tot Lustig vermeldt Van Alphen zijn bron echter niet. Hij 
noemtt Dubos in de 'Aanmerkingen' weliswaar als een van de bronnen 
voorr zijn uiteenzetting over de cantate (Van Alphen 18023: 311), maar 
hijj  laat nergens blijken, dat hij diverse passages uit diens Reflexions in 
letterlijkee vertaling heeft overgenomen. Verder blijkt noch uit boven-
staandd citaat noch uit welke passage dan ook in de 'Aanmerkingen' 
datt Van Alphen over muzikale vakkennis beschikt, want hij laat zich 
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overr muziek slechts in algemene termen uit. Hij beschrijft vooral zijn 
fascinatiee als dichter voor de emotionele kracht van de muziek. Op de 
muzikalee middelen waarmee de componist emoties oproept, gaat hij 
nauwelijkss in. 

Robberss ten slotte beroept zich voor zijn opvatting over het 
wezenn van de muziek op de Dictionnaire de Musique (1767) van Rousseau 
(Robberss [1828}: 5,11-12). Steunend op het gezag van Rousseau wil hij 
zijnn publiek ervan overtuigen, dat muziek net als dicht- en schilder-
kunstt tot de beeldende kunsten behoort. Wat Lustig een vanzelfspre-
kendd uitgangspunt acht - immers een oude klassieke waarheid - pre 
senteertt Robbers als een stelling die hij moet bewijzen. Hij wil 
aantonenn dat muziek werkelijk een vorm van navolging is. Daarmee 
sluitt hij zich aan bij het Nederlandse 'ut pictura poësis'-discours uit de 
periodee 1770-1820, waarin wordt betoogd dat de kunsten overeen-
komenn in de navolging der natuur. Als algemeen standpunt geldt, dat 
juistt de navolging iets tot kunst maakt (zie ook Korpel 1995:145-146). 
Menn betwijfelt echter wel eens of muziek in dat systeem past. Daarom 
achtt Robbers het voor de status van de muziek als een van de schone 
kunstenn van belang te kunnen vaststellen, dat muziek echte navolging 
is. . 

Kortom,, in eerste instantie lijk t de invalshoek veel sterker 
dann het tijdstip van publicatie van invloed op de opvattingen van de 
driee Nederlandse schrijvers over het wezen van de muziek. Dat hangt 
voorall  samen met de bronnen waarop zij zich baseren. les Beaux Arts 
vann Batteux is voor Lustig een recente bron, terwijl Van Alphen met de 
ReflexionsReflexions van Dubos en Robbers met de Dictionnaire van Rousseau bron-
nenn hebben gekozen die al meer dan een halve eeuw tot de kunsttheo-
retischee canon behoorden. In alledrie de gevallen gaat het om Franse 
werkenn - niet zo verwonderlijk in een Frans georiënteerde eeuw - die 
eenn grote invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkelingen van de 
Europesee opvattingen over dichtkunst en muziek. Van belang is na-
tuurlijkk de vraag hoe de Nederlandse schrijvers hun bronnen hebben 
gebruikt.. Sluit hun visie op het wezen van de muziek geheel of slechts 
tott op zekere hoogte aan bij die in hun bronnen? Zijn zij 'blote over-
schrijvers'' geweest of nemen zij een eigen kritisch standpunt in? Een 
anderee vraag is die naar de status van de bronnen ten tijde van de pu-
blicatiee van de Nederlandse verhandelingen: representeren die bron-
nenn op het respectieve moment van publicatie de heersende opvatting 
inn Europa of een afwijkend (inmiddels verouderd) standpunt? De nu 
volgendee analyse van de mimetische muziekopvatting van respectie-
velijkk Lustig, Van Alphen en Robbers geeft antwoord op al deze vragen. 
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4.2.22 De mimetische muziekopvatting van Lustig 

Inn 1751 zet Lustig voor het eerst zijn opvattingen uiteen over het 
wezenn van de muziek in een van de laatste hoofdstukken van zijn Inlei-
dingding tot de Muzykkunde {Lustig 1751: 297-311). Twintig jaar later venti-
leertt hij zijn visie nogmaals op enkele plaatsen in de tweede druk van 
ditt werk (Lustig 17712: 1, 66). Hij wijdt er geen apart hoofdstuk meer 
aan,, omdat het wezen van de muziek behoort tot die onderwerpen 
-- zo schrijft hij in de voorrede - die hij 'middelerwij 1 elders breedvoe-
rigerr [heeft] verhandeld' (Lustig 17712: *7). Bedoeld uitvoerig vertoog is 
dee zevende aflevering van de Twaalf Redeneeringen (Lustig 1756: 309-
339). . 

Lustigss formulering wekt de indruk dat zijn opvattingen over 
hett wezen van de muziek tussen 1751 en 1771 niet zijn veranderd. En 
inderdaadd blijken die opvattingen in genoemde drie publicaties een 
consistentt geheel, hoewel Batteux hem in de Inleiding niet tot bron 
heeftt gediend.188 In 1756 schrijft hij namelijk ter inleiding van de ze-
vendee aflevering van de Twaalf Redeneeringen dat hij over het wezen van 
dee muziek tot voor kort 

nogg by geen muzikaal auteur, zelfs niet in de menigvuldi-
gee geschriften van Mattheson, 'er iets van gevonden [heeft] 
(idem:: 312). 

Nuu ligt er echter de verhandeling van 'de schrandere Batteux' die de 
grondstellingg van Aristoteles op alle schone kunsten uitvoerig heeft 
toegepastt (ibidem). 

Terwijll  hij in de Redeneeringen zijn opvattingen toetst aan die 
vann Batteux, geeft hij in de Inleiding van 1751 alleen zijn eigen visie op 
hett wezen van de muziek, weliswaar geïnspireerd door Kritischer Musi-
kuskus van Scheibe (zie 3.1.1), die zich - aldus Lustig - op zijn beurt heeft 
latenn inspireren door Versuch einer Critischen Dichtkunst van zijn mentor 
Gottschedd (zie 3.1.3). Als een van de eerste Duitse schrijvers past deze 
hett oude esthetische principe van de nabootsing der natuur toe op de 
dichtkunst.. Naar het voorbeeld van Gottsched past Scheibe het toe op 
dee muziek. 

Dee zevende samenspraak van de Redeneeringen vormt het uit-
gangspuntt van mijn analyse. Vergelijkenderwijs betrek ik daarbij uit-

1888 Dat geldt zowel voor de eerste als voor de tweede druk. Als Lustig de eerste druk van de 
InleidingInleiding in 1751 publiceert, kent hij Les Beaux Arts van Batteux nog niet. Twintig jaar later 
verwijstt hij in de tweede druk helemaal niet naar dit werk. Overigens is het aantal passages 
overr het wezen van de muziek in de Inleiding van 1771 zeer beperkt. Zie over Batteux ook 
3.1.3. . 
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sprakenn over het wezen van de muziek in andere samenspraken, als-
medee uiteraard het hoofdstuk over dit onderwerp in de Inleiding van 
17511 en de betreffende passages in die van 1771. In mijn bespreking 
onderscheidd ik achtereenvolgens opvattingen van Lustig over: 
-- de natuur en de nabootsing der natuur in de schone kunsten in het 

algemeen n 
-- de natuur en de nabootsing der natuur in de muziek 

'Natuur'' is voor Lustig een complex begrip. Het woord dient als vlag 
diee verschillende ladingen dekt. Zo definieert Lustig de natuur onder 
anderee als 'de werkende of werkzaame kracht' (Lustig 1751: 297; idem 
1756:: 27; idem 17712: 1). Hij bedoelt daarmee het scheppende vermo-
genn dat de mens (kunstenaar) van 'het almagtig, alwys en allerliefderykst 
OpperweezeriOpperweezeri heeft ontvangen (Lustig 17712: 1). Een mens kan echter 
niett uit het niets scheppen (Lustig 1756: 321). Daarom drukt de natuur 
hemm 'eene neiging in tot nabootsingen' (Lustig 17712:1). 'Natuur' bete-
kentt hier 'aangeboren geaardheid'. De stof voor de nabootsing wordt 
geleverdd door alweer 'de natuur'. In deze derde betekenis staat 'na-
tuur'' voor 'de wereld om ons heen'. Zij is het model, het patroon, de 
'baarmoederr en bronader aller zodanige schoonheden, die de konst 
ooitt kan leveren' (Lustig 1751: 297). 

Dee kunstbeschouwing van Lustig vindt haar wijsgerige grond-
slagg bij Aristoteles. Diens uitgangspunt van kunst als nabootsing der 
natuurr leidt bij Lustig tot een zo dicht mogelijke aansluiting bij de em-
pirischee werkelijkheid. De artistieke conceptie berust naar zijn me-
ningg op zintuiglijke waarneming. De nabootsing der natuur interpre-
teertt Lustig echter niet als het kopiëren van de werkelijkheid. Zij 
houdtt voor hem een electio in, een keuze uit de natuur die in geïdeali-
seerdee vorm moet worden uitgebeeld. Dit standpunt huldigt hij ook in 
1751.. Dan kent hij het werk van Batteux nog niet. Ofschoon hij dan 
niet,, zoals in 1756, spreekt over de nabootsing der 'fraaye' natuur, in-
terpreteertt hij het mimetische principe toch als een electio: 

Schoonn natuur [...]; haare schoonheden niet by elkander, 
maarr op oneindig verschillende plaatsen verdeeld houdt, 
enn dus aan onze oplettend- en neerstigheid vry wat over-
laat;; [...] zo volgt, [...] dat men van alle kanten de beste mo-
dellenn vergadere, en uit ieder weer het beste kieze, [...] 
(Lustigg 1751: 297-298). 

Hoewell  de mimesis voor Lustig dezelfde inhoud heeft als voor Batteux, 
verzett hij zich tegen de conclusie die de Franse kunstrechter uit de 
electioo trekt, namelijk dat de kunst de natuur overtreft. Volgens Bat-
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teuxx schept de kunstenaar in zijn ideaalbeeld een wereld die de na-
tuurr nooit op deze wijze kan voortbrengen. Daarom acht hij de kunst 
volmaakterr dan de natuur (Batteux 1753:15-29). Bij Lustig daarentegen 
leidtt deze classicistische electio juist tot een verheffing van de natuur. 
Hijj  schrijft: 

Inmiddels,, wie over de volmaaktheid der natuur in 't ge-
meen,, behoorlyk wil oordeelen, die moet naauwkeurig 
lettenn op haar geheel verband, en dan volgt, om dat zy de 
stoffestoffe levert, zonder de welke geen konstenaar iets vermag; 
dee vermogens tot de nabootsing beschikt; de modellen 'er toe 
terr hand stelt, en zelfs bezielde weezens voort te brengen be 
kwaamm gemaakt is, zo gaat zy (Natuur) in volmaaktheid 
allee konsten en konstwerken oneindig verre te boven (Lus-
tigg 1756: 320). 

Ui tt deze redenering spreekt de invloed van het empirisch credo van 
zijnn grote leermeester Mattheson voor wie alle kennis voortspruit uit 
zintuiglijkee indrukken. De opvattingen van Mattheson - hij be-
schouwtt Locke als een van zijn 'huisfilosofen' - sluiten aan bij de em-
pirischh gekleurde Engelse classicistische kunsttheorie (Neubauer 
1986:18). . 

Tochh betekent het mimetische principe voor Lustig meer dan 
dee classicistische navolging van een buiten de kunstenaar staand 
model.. Hoewel hij natuurobservatie als essentieel beschouwt, ziet hij 
dee nabootsing der schone natuur niet als louter een op rationele gron-
denn samenvoegen van uitwendige elementen. Er is ook sprake van een 
innerlijkk aspect: de 'iriblaazing of poëetische drift (Enthousiasme)' (Lustig 
1756:: 325). Lustig beroept zich zowel op Aristoteles, als op Cicero en 
Batteuxx in zijn definitie van dit begrip: 

"Kortelyk,, de gemelde drift bestaat hier in, dat men 
1)) zeker voorwerp zig levendig inbeelde, en 2), eene hart-
stogt,, daar mede naauwkeurig overeendraagende, gevoe-
le.. Als dan vertoont de eigenaardige uitdrukking der 
fraayefraaye natuur, dat de Konstenaar met een edel vuur be-
zwangerdd geweest zy" (idem: 327). 

Hijj  ziet hier verbeelding en gevoel als eigenschappen die de ware kun-
stenaarr typeren. De verbeelding stelt de kunstenaar in staat beelden 
uitt de werkelijkheid op te roepen en de fraaiste te selecteren en te com-
binerenn tot een nieuw, volmaakt geheel.189 Daardoor raakt hij geëmo-

1899 Hier lijk t Lustig, in tegenstelling tot andere passages, de kunst toch boven de natuur te 
stellen. . 
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tioneerd.. Zijn gevoel voor het schone brengt hem in vervoering (en-
thousiasme).. Omdat hij zichzelf in een staat van verrukking heeft ge-
bracht,, kan hij deze gemoedstoestand ook overdragen op zijn publiek. 
Mett andere woorden, een kunstenaar kan alleen emoties losmaken in 
zijnn publiek, wanneer hij met zijn eigen verbeeldingskracht die emo-
tiess in zichzelf heeft opgeroepen (idem: 324-327).190 

Dezee redenering van Lustig is typerend voor het 'verlichtings-
denken'.. Ze past precies in het door G.J. Johannes geconstrueerde 
'standaardbetoog'' voor de jaren 1780-1840 (Johannes 1992: 45-84). Lus-
tigg lijk t dus met deze opvattingen in 1756 in de Republiek zijn tijd 
vooruit.. Volgens Johannes ligt er in dit betoog een algemene relatie 
tussenn verbeelding en gevoel enerzijds en de regulerende vermogens 
anderzijds.. De opinie is, dat verbeelding en gevoel geleid en gecontro-
leerdd moeten worden door verstand, ofwel 'oordeel', ofwel 'smaak'. 
Diee mening huldigt ook Lustig. Hij spreekt over de smaak als over de 
'RIGTERR DER KONSTEN' (Lustig 1756: 320). Aan dit onderwerp wijdt hij 
eenn aparte aflevering - de achtste samenspraak - van de Twaalf Rede-
neeringenneeringen (idem: 373-427). Voor Lustig vertegenwoordigt de smaak 'het 
zelfdee in de fraaie konsten, wat grondige kennis en kracht van oordeel 
zynn in weetenschappen' (p. 375). Hij noemt de smaak 'een oordeelend ver-
standstand33 (p. 381). 

Goedee smaak definieert hij als: 
HetHet verstand, 't welk, in dingen van de welke men geen duidelyke 
grondigegrondige kennis heeft, naar 't bloote gevoelen, over de fraaiheid 
eenereener zaak, regt oordeelt {p. 380). 

Eenn goede smaak harmonieert altijd met de 'konstregels' (p. 382). Lustig 
beroeptt zich op Batteux, als hij stelt dat 'de smaak zig zelfs tot op de 
zedenn uitstrekt' (p. 426). Hij concludeert dat schoonheidservaring, ver-
standelijkk inzicht en zedelijk normbesef een eenheid vormen. Met 
dezee associatie van het schone met het goede en het ware sluit hij aan 
bijj  het Griekse schoonheidsideaal en formuleert hij een neoplatoonse 
stelling. . 

Tott zover mijn analyse van de mimetische opvatting van Lus-
tigg over de schone kunsten in het algemeen. Nu buig ik mij over de 
vraagg naar zijn visie op de nabootsing der natuur in de muziek. 

1900 Deze opvatting komt overeen met het Horatiaanse 'si vis me fiere': als je wilt , dat ik 
huil,, huil dan eerst zelf (Horatius 1980: 32, r. 102-103). 
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Inn muz ika le zin valt de na tuur voor Lustig i n de letterli jke betekenis 
samenn met de hoorbare wereld ofwel de k lanken en geluiden om ons 
heen:: 'De hoorbaare natuur wordt door de Muziek in bloote toonen [...] na-
gebootst'' (Lustig 1756:328). De muzika le nabootsing der na tuur beperkt 
zichh echter allerminst, aldus Lustig, tot het hoorbare. Ook de zichtba-
ree wereld valt binnen het bereik van de muziek. De muzikale tonen 
kunnenn namelijk door hun hoogte, lengte en sterkte - zelfs zonder hulp 
vann zangwoorden - 'zigtbaare beweegingen' uitdrukken als 'klimmen', 
'stijgen',, 'dalen', 'vallen' en 'huppelen'. Lustig doelt hier op de hypo-
typosis,, de woordverklarende figuren van de toonschildering (zie 2.1.2). 

Voorr Lustig behoort de toonschildering echter niet tot het 
wezenn van de muziek. Een componist moet zich niet ten doel stellen 
geïsoleerdee woordbetekenissen melodisch vorm te geven. De Groning-
see schrijver acht de muzikale uitbeelding van een woord slechts dan 
geoorloofd,, als de betekenis van de gehele zin waarvan dat woord deel 
uitmaakt,, tot zijn recht komt. Het is de taak van de componist uit-
drukkingg te geven aan het gevoel dat uit de respectieve dichtregels 
spreektt (idem: 235-241, 337-339). Wanneer hij zich in de toonschilde-
ringg verliest, vertroebelt hij de betekenis van de tekst, zoals Lustig in 
dee volgende passage demonstreert: 

Neemm eens; een minnaar zal op 't tooneel zingen: Winden, 
doordoor wervelen gedreeven, leent my uwe vleugels, dat ik my naar 
mynemyne beminde vervoége; hier koomt eerst een wydlloopig 
voorspel,, 't welk de suizende winden zal verbeelden; daar 

opp zegt de zanger; Ven ti (winden, als die zig weder 
hoorenn laaten); hy roept de tweede maal: Ven ti; 

dann koomt het aan 't wervelen en aan 't dryven, t'elkens met 
pausenn en toeneemende kracht der winden; vervolgens 
zegtt hy; leent my, leent my, uwe vleugelen. Winden! Winden! 
Enz.... Nu is de Aria bykans ten einde, zonder dat men nog 
begrypenn kan, waar 't heenen zal. 
Enn de taal des zangers gelykt niet zo zeer naar een min-
naar,naar, dan wel naar een windmaaker (p. 240-241). 

Lustigg kwalificeert dergelijke composities als 'muzikaale poppe-
kraameryy en flikkergoud' (p. 239). Met name de muzikale nabootsing 
vann natuurgeluiden en geluiden van dieren acht hij, zowel in vocale 
alss instrumentale muziek een goede componist onwaardig. Hij vindt 
datt de muzikale nabootsing van de ruisende wind, het klaterende 
water,, het donderend onweer, hondengeblaf, kattengemiauw en ha-
nengekraaii  altijd bij de natuur ten achter blijft , als 'niet echt', maar 
'namaak'' (idem: 472-473). 
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Lustigg formuleert hier een gangbare achttiende-eeuwse op-
vatting.. Al in 1719 kritiseert Dubos de toonschildering in vocale mu-
ziek,, die hij beschouwt als de natuurlijke taal van de menselijke harts-
tochten.. Aan instrumentale muziek hecht hij minder waarde. Deze 
oordeeltt hij wel geschikt voor de muzikale nabootsing van natuurge-
luiden.. Ook Mattheson - die niet onwelwillend staat tegenover toon-
schilderingg - keurt althans het excessieve gebruik ervan af (zie 2.1.2). 
Vanaff  1750 wordt de kritiek op de toonschildering steeds feller. 

Uitt deze kritiek blijk t de enorme invloed van de affectenleer 
inn de tweede helft van de achttiende eeuw. Volgens deze theorie moet 
muziekk niet 'beschrijven' of'schilderen', maar gemoedsaandoeningen 
enn hartstochten uitdrukken (nabootsen) en opwekken. Dat is de visie 
vann de meeste achttiende-eeuwse schrijvers, inclusief die van Lustig.191 

Vanuitt deze visie onderscheidt Lustig in navolging van Batteux192 twee 
soortenn muziek: 

"één,, die beweegingen nabootst, welke geene hartstogten 
insluiten;; deeze koomt overeen met landschappen en pros-
pectenpecten der schilderkonst. De andere, die als door bezielde 
toonen,, hartstogten uitdrukt; naar history-stukken en por-
traitentraiten gelykende" (Lustig 1756:418-419, 441). 

Eerstgenoemdee categorie, waarin de toonschildering centraal staat, 
klink tt aangenaam maar heeft verder geen betekenis. De tweede cate-
goriee muziek dringt 'tot in 't binnenste der ziel' en ontroert (idem: 
443).. Evenals Batteux staat Lustig toonschildering toe, als deze geïnte-
greerdd is in de uitdrukking van gemoedsaandoeningen en hartstoch-
ten.. Kortom, bij de muzikale nabootsing der natuur gaat het Lustig om 
dee uitdrukking en opwekking van hartstochten. 

Hoee ziet de Groningse auteur nu de 'fraaye' natuur in de mu-
ziek?? De electio interpreteert hij, wederom naar zijn Franse voorbeeld, 
alss het 'portretteren*  van de hartstochten. Dat houdt in, dat de met 
emotiess geassocieerde klanken worden gereguleerd, geïntensiveerd en 
verfijndd door middel van consonant, dissonant en smaak. Het natuur-
lijk ee materiaal wordt niet getransformeerd maar alleen gezuiverd. De 
electioo geschiedt echter op basis van een inwendige voorstelling van 
dee toonkunstenaar zelf, dus van beelden die hij in zichzelf oproept. De 
componist t 

1911 Zie ook 2.1.5 en 4.5.2. Zie uitspraken van Lustig hierover in Lustig 1751: 293, idem 1756: 
458-459,, idem 17712: 12. 
1922 Batteux schrijft: 'Il y a deux sortes de Musique: 1'une qui n'imite que les sons & les 
bruitss nonpassionnés: elle répond au païsage dans la Peinture: 1'autre qui exprime les sons 
animés,, & qui tiennent aux sentimens: c'est Ie tableau a personnage' (Batteux 1753:182). 
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"moett zig zelf vergeeten, geheel wegraaken, en zig mid-
denn onder de dingen zetten, die hy gedenkt voor te stel-
len.""  Wil hy het ongestuime meir schilderen, hy moet zig 
alss in 't hartje der razende golven zwenken; eenen ster-
vendenn doen spreeken, hy moet zig deszelfs omstandighe-
denn en bedryf zo eigentlyk konnen voorstellen, als of hy 
alless zag en hoorde; eene bataille uitbeelden, hy moet zig 
middenn onder het gedrang maaken, van 't geklater der 
wapenen,, van 't donnergeluid des geschuts en van 't ge 
huill  der zieltoogenden, oor- en ooggetuig worden (idem: 
326-327). . 

Lustigg kent hier zo'n grote waarde toe aan de verbeeldingskracht en de 
'vatbaarheidd des gemoeds' van de toonkunstenaar, dat het een prelude 
lijk tt op de romantische geniecultus: de toonkunstenaar creëert zijn 
muziekk geheel vanuit de eigen innerlijke bewogenheid, die wordt op-
geroepenn door een inwendig visioen. 

Ditt visioen is echter niet a priori in de componist aanwezig, 
maarr het is het resultaat van de natuurbeschouwing. Lustig ziet de 
muziekk dus niet als een schepping van binnenuit, maar hij blijf t haar 
zienn - in het spoor van Batteux - als een eclectische navolging van de 
schonee natuur: 

"Daarr is geen toon in de konst, die niet zyn model vindt in 
dee natuur, en die niet ten minsten tot een begin van de 
uitdrukkingg eener hartstogt, gelyk een letter of letter-
greepp tot het begin eens woords, verstrekken konde" 
(idem:: 418). 

Dee natuur is rijk voor een kunstenaar, niet in het minst voor een toon-
kunstenaar:: hij vindt er al zijn tonen, aldus Lustig, 'en hy kanze ner-
genss anders uit ontleenen' (idem: 419). 

Hett idee van een abstracte harmonische orde, door zowel 
Matthesonn als Batteux resoluut verworpen, wijst ook Lustig af. Hij 
stelt,, dat wie componeert niet de mathematica beoefent (idem: 28). Ui-
teraardd moet een componist kennis hebben van maatsoorten, tril -
lingsgetallenn en intervalsverhoudingen, maar in de muziek komt het 
'alleenlykk op 't gevoelen aan' (idem: 417). De 'reken- en meetkundige 
stellingen'' kan hij best missen. Hij moet niet als doel hebben het toe-
passenn van 'mathematische konstgreepen' (idem: 418), maar het uit-
drukkenn en opwekken van hartstochten: 

dee algebra zelfs kan hem niet leeren uytcyfferen, wat 
toonmengelingenn tot het verwekken van deeze of geene 
hartstogtt voor anderen bekwaam mogten weezen: nade-
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maall  'er daar toe geene andere middelen mogelyk zyn, 
dann eige bevinding of 't levendig gevoelen dier hartstogt; 
eenn goede smaak; rykdom van gedagten, en allerhande 
melodischee en harmonische regels (idem: 28-29). 

Inn de mimetische muziekopvatting van Lustig zijn - net als in die van 
Matthesonn - affectenleer en muzikale retorica met elkaar verweven. 
Eenn aaneenschakeling van muzikale tonen ziet Lustig namelijk als 
'eenee samenhangende reden'. Muziek, vocaal en instrumentaal, blijk t 
voorr hem een expressief en communicatief medium: een 'toonspraak' 
diee kan overtuigen en die mensen in een bepaalde gemoedstoestand 
kann brengen. Deze 'taal der hartstogten' bestaat uit muzikaal-retori-
schee figuren die sterke gemoedsbewegingen uitdrukken en verstand, 
verbeeldingskrachtt en gevoel van de luisteraar prikkelen (idem: 420; 
idemm 1751: 60; zie ook 2.1.4). 

Uitt deze retorische benadering van de muziek vloeit voort, 
datt melodie en stem superieur zijn aan harmonie en instrumenten. 
Dezee opvatting overheerst in de achttiende eeuw. Lustig sluit zich aan 
bijj  Batteux en Mattheson, als hij de zangstem het volmaaktste instru-
mentt noemt. Naar het model van de zangstem, ons door de natuur ge 
geven,, zijn de instrumenten ontworpen. De 'zangkonst' is derhalve 
ouder'' dan de 'speelkonst' die niets anders is dan het nabootsen van 
fraaiee zangstemmen in maatgezang (Lustig 1751: 202, 211, 213; idem 
17712:10).. Van alle instrumenten hoort hij violen en 'blaastuigen' het 
liefst,, omdat deze de menselijke stem het dichtst benaderen (Lustig 
1756:: 8-9). Deze voorkeur voor de zangkunst resulteert in de voorkeur 
voorr melodie boven harmonie (zie 2.1.1). Zo zien onder anderen Mat-
theson,, Batteux, Rousseau en Sulzer een goede melodie als de lieflijke, 
eenvoudige,, natuurlijke taal van het hart en harmonie als een opeen-
stapelingg van louter klanken (zie ook Neubauer 1986: 67-69). 

Lustigg daarentegen distantieert zich enigszins van deze reto-
rischee voorkeur voor melodie. Hoewel hijzelf de melodie ook wel be-
schouwtt als het 'hoofdwerk' van een muziekstuk en als de basis van de 
harmonie,, relativeert hij de superioriteit van de melodie (Lustig 1751: 
4;; idem 1756: 16-17, 334, 399-400; idem 17712: 13). Een fraaie melodie 
noemtt hij slechts een 'ongekleed lichaam', dat 'te mager' is (Lustig 
17712:14;; idem 1751: 4; idem 1756: 334). Om tot haar recht te komen 
heeftt de melodie de harmonie nodig. Lustig vindt, dat de harmonie zo 
zangerigg kan zijn, dat ze een aaneenschakeling lijk t van verschillende 
melodieën: : 

Daaromm verdient de muzikaale Harmonie hedendaags 
eenee byzondere aanmerking: zy alleen vertoont, midden 
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onderr de verbaazende wisselvalligheid van het melodisch 
opschik,, onwankelbaare gronden: meer overeenstemming tus-
schenschen het menigvuldige, tot eene zelfde zaak behoorende, dienvol-
genss meer VOLMAAKTHEID (Lustig 17712:14). 

Hijj  meent, dat 'de netelige geschillen der muzykgeleerden over deeze 
stoffe'' - hij doelt op de strijd over de waarde van de harmonie ten op-
zichtee van de melodie tussen mimetici als Mattheson, Scheibe en 
Rousseauu enerzijds en mathematici als Rameau anderzijds - 'gemak-
kelykk te vereffenen' zouden zijn, als iedereen onderscheid zou maken 
tussenn 'natuurlyke en konstige harmony' en zou inzien, dat de 'natuurlyke 
harmonyharmony [...] de moeder [is], de melody, de dogter' en dat de 'konstige' zich 
opp de 'natuurlyke' harmonie baseert (Lustig 1751:169,196-197). Lustig 
bedoeltt met de natuurlijke harmonie de vrijwel in iedere toon aanwe-
zigee hogere bij tonen die meeklinken met de grondtoon en die in een 
voortgezettee mathematische verhouding tot elkaar staan, ook wel bo-
venharmonischee of natuurtonen genoemd. De samenstelling van de 
grotee drieklank, vierklank en toonladder wordt door de boventonen 
verklaard. . 

Mett deze visie lijk t Lustig zich enigszins aan de zijde der ma-
thematicii  te scharen (zie 2.1.1). Zo oordeelt hij ook veel milder over de 
fuga'ss van onder anderen J.S. Bach en Handel dan de meeste van zijn 
tijdgenoten,, die dergelijke composities fel bekritiseren om hun intel-
lectualistischee karakter en pleiten voor melodische eenvoud. Lustig 
steltt echter: 

datdat men over ieder Muziekstuk volgens het oogmerk zyner ver-
vaardigingvaardiging oordeele: by voorbeeld, clavier-fugen van Hendel; 
J.S.J.S. Bach en Hurlebusch zullen niet, gelyk Opera-Arien, allen 
toehoorderen,, ten eersten, behaagen; maar, zyn enkelyk 
toegesteldtoegesteld voor liefhebbers [...]; en 't is merkwaardig, dat 
grootee Muziekkenners eene ligte Aria, menigmaal her-
haald,, reeds moede worden, wanneer een dapper doorge-
werktt stuk hun eerst regt te gevallen begint (Lustig 1756: 
392;; zie ook p. 437-438). 

Overr instrumentale muziek ventileert Lustig uiteenlopende gedachten. 
Enerzijdss prefereert hij vocale boven instrumentale muziek, anderzijds 
laatt hij niet na de betekenis van instrumentale muziek te benadruk-
ken.. Zo schrijft hij dat de muziek de dichtkunst nodig heeft om het in-
zichtt in 'moralische waarheden' te bevorderen (idem: 221, 225, 445). 
Opp gezag van Mattheson stelt hij vast, dat daarin het ware oogmerk 
vann de muziek is gelegen (idem: 412, 461; zie ook Lustig 1751: 293-295). 
Ditt doel kan beter worden gerealiseerd in vocale dan in instrumentale 
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muziek,, want 'ons verstand wil medewerken', dus moeten woorden en 
tonenn met elkaar worden verbonden (Lustig 1756: 445; zie ook 4.5.2). 

Inn het vervolg van dit betoog constateert hij echter: 
datt al het goede juist niet alleen worde uitgewerkt door 't 
verstand;; dat wy in de meeste, en te mets in de edelste be 
dryven,, ons niet zo zeer naar bondige sluitredenen rigten, 
dann wel naar zekere onduidelyk begreepene gevoelens, 
onss in plaats van verworven kennis dienende; dat wy onze 
ziell  en haare dryweeren nog lang niet grondig kennen; 
datt eene fraaie instrumentaal-muziek even sterke, zo niet 
sterkerr indrukzelen, als menig uitneemend fraai gedicht 
tee wege brenge; [...] (idem: 446-447). 

Lustigg neemt hier een vrij onafhankelijke positie in. Immers, volgens 
dee gangbare contemporaine opvatting is instrumentale muziek geen 
'grote'' kunst, omdat ze geen religieuze, morele of filosofische bood-
schapp kan overbrengen. De rationalistische kunsttheorie kan met mu-
ziekk weinig beginnen, als de woorden ontbreken. Lustig beklemtoont 
echterr in verschillende passages van de Redeneeringen en de Inleiding, 
datt instrumentale muziek misschien nog sterker dan vocale muziek 
inwerktt op het gemoed van de mens. Wie goed naar instrumentale 
muziekk luistert, krijgt 'des te beter bevatting [...] van de toonspraak, en 
dess te meer stoffe tot nadenken' (idem: 330-331). Lustig ziet instru-
mentalee muziek als 'eene ARTSENY DES GEMOEDS', omdat zij in staat 
iss 'nadeélige hartstogten [te] dempen' en verdorven begeerten te verdrijven 
enn omdat zij kan dienen 'tot herstelling van gemoeds- en lichaamskrachten' 
(Lustigg 17712: 57-60; idem 1751: 269-277). 

Inn een passage in de Redeneeringen leidt zijn bezinning op het 
fenomeenn van de instrumentale muziek er zelfs toe, dat hij het stand-
puntt van Batteux overneemt dat muziek in feite niet te vertalen is in 
woorden,, wat getuigt van een nieuwe benadering van de muziek. Daar 
noemtt hij muziek een natuurlijke taal, 'een spraak des harten', terwijl 
woordenn een kunstmatige taal vormen die appelleert aan het ver-
stand.. De muzikale tonen zijn als 'een woordenboek derhloote natuur'. Ze 
dringendringen regelregt aan 't hart' (Lustig 1756: 330-331). Het hart heeft 

"zonderr toedoen van woorden, reeds een soort van ver-
stand,, en als 't geraakt wordt, zo heeft het alles begree-
pen.. Daar zyn zulke verhevene zaaken, die men door 
woordenn niet kan uitdrukken, maar ook zulke tedere, 
voorall  in de hartstogten, by welker uitdrukking de woor-
denn insgelyks te kort schieten" (idem: 421). 
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Hierr gaat Lustig, in het voetspoor van Batteux,193 ver in de richting van 
dee emancipatie van de muziek, want hij laat de relatie tussen muziek 
enn taal los. 

Samenvattendd kan ik zeggen, dat Lustig zich in zijn uiteenzetting over 
hett wezen van de muziek presenteert als een muziektheoreticus die 
dee contemporaine literatuur over de muziek goed kent. Hij belicht zijn 
onderwerpp van alle kanten en reflecteert op Franse en Duitse muziek-
esthetischee discussies. Als zijn belangrijkste bron dient het voor hem 
recentee werk van Batteux, waarvan hij creatief gebruik maakt. In 
hoofdlijnenn is hij het met diens opvattingen eens. Hoewel Batteux op 
onderdelenn van zijn werk is bekritiseerd door met name Duitse au-
teurs,, vormt ze toch de standaardopvatting over de muzikale mimesis 
inn de tweede helft van de achttiende eeuw. 

Bijj  die standaardopvatting sluit Lustig zich aan. Daarbinnen 
iss sprake van een verschuiving van esthetische normen als gevolg van 
dee groeiende kritiek op de toonschildering. Ook Lustig stelt zich op 
hett standpunt dat niet de externe wereld moet worden uitgebeeld, 
maarr de indruk die deze op ons maakt. Dat betekent dat de muzikale 
mimesiss zich heeft verinnerlijkt en voor Lustig is geworden tot muzi-
kalee expressie van geïnvidualiseerde emoties. Bovendien tekent zich 
inn het spoor van Batteux een tweede verschuiving van esthetische nor-
menn af. Met die Franse kunstrechter baant hij de weg voor de emanci-
patiee van instrumentale muziek door de relatie tussen taal en muziek 
loss te laten en dus te breken met de retorische traditie die zijn leer-
meesterr Mattheson vertegenwoordigt. 

Overigenss moet ik wel zeggen, dat Lustig nog met één been in 
diee retorische traditie staat, in ieder geval wat zijn benadering van vo-
calee muziek betreft. De mimetische muziekopvatting van Lustig blijkt 
duss zeer complex: oude en nieuwe benaderingen van muzikale mime-
siss staan naast elkaar, maar dat is niet ongewoon. Dat geldt eveneens 
voorr poëticale mimetische opvattingen van menig letterkundige tot 
diepp in de negentiende eeuw (zie Vis 1992: 101-102; zie ook Johannes 
1992:104-109). . 

1933 Batteux schrijft: 'Il suffit qu'on Ie sente, il n'est pas nécessaire de Ie nommer. Le coeur a 
sonn intelligence indépendante des mots; & quand il est touche, il a tout compris. D'ailleurs, 
dee même qu'il y a de grandes choses, auxquelles les mots ne peuvent atteindre; il y a en a 
aussii  de fines, sur lesquelles ils n'ont point de prise: & c'est sur-tout dans les sentimens que 
celles-cii  se trouvent' (Batteux 1753:183-184). 
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4.2.33 De mimetische muziekopvatting van Van Alphen 

Alleenn in zijn vertaling/bewerking van Riedels Theorie (1778-1780) zet 
Vann Alphen zijn opvattingen uiteen over het esthetische principe van 
dee nabootsing der natuur. Wel stelt hij in zijn Digtkundige Verhandelin-
gengen (1782) en Aanmerkingen' (1783) onderwerpen aan de orde die ook 
inzichtt geven in zijn visie op de imitatieleer.194 Het gaat dan om on-
derwerpenn als teergevoeligheid, verbeeldingskracht en de betekenis 
vann de muziek voor de dichtkunst. 

Hett zal geen verbazing wekken, dat Van Alphen in zijn mime-
tischee beschouwing in de Theorie vooral de dichtkunst voor ogen heeft, 
hoewell  Riedel het imitatieprincipe in verband met alle schone kun-
stenn bespreekt. Van Alphen zelf voelt zich echter alleen bevoegd te oor-
delenn over de dichtkunst: 

hett is boven mijn kragten en bestek, alle de schoone kun-
stenn doorteloopen. Van sommigen heb ik geen kennis ge 
noeg,, en van den staat van anderen zijn mijne berigten 
niett voldoende tot zulk eene beschouwing {Van Alphen 
1778:: XII). 

Uitt zijn bijna honderd bladzijden tellende inleiding, zijn slotwoord, de 
velee toegevoegde passages en de talrijke voetnoten blijk t dan ook, dat 
hijj  alle kunsttheoretische onderwerpen inclusief de kwestie van de imi-
tatioo voornamelijk vanuit zijn dichterschap benadert. Een enkele keer 
betrektt hij de schilderkunst daarbij. Waar Riedel vanuit andere schone 
kunstenn spreekt, onthoudt Van Alphen zich van commentaar of hij valt 
daarvoorr terug op Sulzer, wiens opvattingen hij tot de zijne maakt. Zo 
voegtt hij in de Theorie drie passages over muziek toe die hij ontleent aan 
Sulzerr (Van Alphen 1778: 251-252; Van Alphen 1780:169-170, 265-273). 

Inn de Digtkundige Verhandelingen staat uiteraard de dichtkunst 
centraal.. Overigens wijdt hij hierin één passage - ontleend aan Lord 
Kamess - aan het wezen van de muziek (Van Alphen 1782: CXLII-CXLIII) . 
Kortom,, in zijn twee belangrijkste literair-esthetische geschriften geeft 
Vann Alphen zijn visie op de schone kunsten in het algemeen en op de 
dichtkunstt in het bijzonder. Zijn visie op muziek geeft hij in de Aan-
merkingen'. . 

Achtereenvolgenss bespreek ik de opvattingen van Van Alphen 
over: : 

1944 Zie Van Alphen 1778: hoofdstuk 1, 5, 9; Van Alphen 1780: 'Antwoord op den Brief van 
denn Hoogwelgeb. Heer De Perponcher' en hoofdstuk 19; Van Alphen 1782: 89-189 en Van Al-
phenn 18023: 299-320. 
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-- de natuur en de nabootsing der natuur in de schone kunsten in het 
algemeenn en in de dichtkunst in het bijzonder 

-- de nabootsing der natuur in de muziek 

Inn zijn Digtkundige Verhandelingen definieert Van Alphen het begrip 'na-
tuur'' - evenals Lustig - als 'die werkende kragt', dat wil zeggen als het 
scheppendee vermogen van de kunstenaar (Van Alphen 1782: 66) en als 
aangeborenn geaardheid (idem: 68). Die definitie past in de klassieke, 
retorischee traditie, waarin 'natura' of 'ingenium' als de natuurlijke 
aanlegg staat tegenover de 'ars' als het systeem van de regels. Een derde 
enn vierde betekenis geven Riedel/Van Alphen in het vijfde hoofdstuk 
vann de Theorie (Van Alphen 1778: 132-164). Daar interpreteren zij 'na-
tuur'' niet alleen als de voor de mens waarneembare werkelijkheid, 
maarr zij kennen aan dit begrip bovendien een morele betekenis toe 
(ziee ook Kloek 1985: 49). Zij stellen namelijk het natuurlijke tegenover 
hett onnatuurlijke. De natuur en het natuurlijke karakteriseren zij als 
echt,, authentiek, ongedwongen en spontaan. 'Edele eenvoudigheid' 
enn 'naïfheid' kenmerken de natuur. Het onnatuurlijke associëren zij 
mett gekunsteldheid, overtolligheid en onwaarschijnlijkheid. 

Inn een toegevoegde passage maakt Van Alphen nog onder-
scheidd tussen het 'algemeen natuurlijke' en het 'bijzondere natuurlij-
ke'.. Het algemeen natuurlijke is volgens hem in alle tijden, plaatsen 
enn omstandigheden hetzelfde - zoals de grondneigingen van het men-
selijkk hart - terwijl het bijzondere natuurlijke juist bepaald wordt 
doorr tijd, plaats en omstandigheid. Een kunstenaar die werk wil 
makenn voor alle mensen van alle tijden moet vooral het algemeen na-
tuurlijkee uitbeelden (Van Alphen 1778:140-141). 

Aann Van Alphens opvattingen over de nabootsing der natuur 
inn de schone kunsten in het algemeen en in de dichtkunst in het bij-
zonderr hebben velen vóór mij aandacht besteed.195 Daarom beperk ik 
mijnn bespreking daarvan tot de hoofdzaak. Zijn interpretatie van de 
muzikalee mimesis belicht ik echter uitvoerig, want zij is nooit eerder 
onderwerpp van studie geweest. 

Vann Alphen twijfelt aan de algemene geldigheid van de na-
bootsingg der natuur als grondprincipe voor alle schone kunsten. Hij 
steltt dus, evenals Riedel, de zienswijze van Batteux ter discussie (Van 
Alphenn 1780: XXVI) . Verwijzend naar Sulzer onderscheidt hij in een 
toegevoegdetoegevoegde passage in de Theorie twee soorten kunst: de nabootsende 

1955 Zie bijvoorbeeld De Koe 1910: 88-94; Buijnsters 1973: 127, 137-138; Kloek 1985: 48-61; 
Johanness 1992:126-127; Wiskerke 1995:112-129 en De Man 1999: 8-10. 
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kunstt en de kunst waarin (eigen) gewaarwordingen worden uitge-
drukt.. Tot de eerste soort behoren de 'afbeeldende' kunsten - als schil-
der-- en beeldhouwkunst - die 'hunnen oorsprong aan de nabootsing 
derr natuur verschuldigd zijn'. Tot de tweede soort behoren dichtkunst 
enn muziek. Volgens Van Alphen zijn deze twee kunsten niet te herlei-
denn tot het grondbeginsel van de nabootsing der natuur (Van Alphen 
1778:: 251-252). 

Zijnn redenering over deze voor hem belangrijke kwestie spitst 
hijj  verder uitsluitend toe op de dichtkunst. Hij heeft hier met name de 
ode,, de verheven lyriek, voor ogen. In deze vorm van poëzie, die voort-
komtt uit de eigen innerlijke aandoening, overheerst de teergevoelig-
heid.. De odendichter schildert niet de natuur buiten hemzelf en is der-
halvee geen navolger der natuur, maar hij 'schetst zig zelf af (idem: 254). 
Hijj  drukt zijn eigen emoties uit en die maken deel uit van de natuur. 
Inn zijn discussie met De Perponcher (1741-1819) spreekt Van Alphen in 
ditt verband over 'voorstellingen van de natuur zelf. Wanneer een dichter 
uitdrukkingg geeft aan zijn eigen gemoedsbewegingen, 'dan is er geen na-
bootsing,bootsing, maar dan nooren wij de natuur zelf (Van Alphen 1780: XXXIX , XL). 

Vann Alphen legt hier de nadruk op de dichterlijke oorspron-
kelijkheid.. Expressie van de innerlijke gemoedsbeweging acht hij de 
hoogstee vorm van kunst. In volgorde van artisticiteit onderscheiden 
Riedel/Vann Alphen vier trappen van kunst: 'Copie der natuur - copie 
derr schone wezenlijke natuur - copie der denkbeeldige natuur - en 
eigenn schepping' (Van Alphen 1778: 255). In het eerste geval beschrijft 
dee dichter een tafereel uit de werkelijkheid ofwel de natuur om hem 
heen,, in het tweede selecteert hij alleen het schone uit de natuur, in 
hett derde geeft hij een voorstelling weer die hij in zijn geest gevormd 
heeftt op basis van zijn kennis van de natuur en in het vierde geval 
geeftt hij gestalte aan een nieuwe werkelijkheid en is hij een schepper. 

Inn de interpretatie van Van Alphen geschiedt het 'scheppen' 
echterr op basis van 'bouwstoffen uit de natuur'. De dichter 'schept' 
weliswaarr een nieuw geheel, maar dat is samengesteld uit elementen 
uitt de natuur (Van Alphen 1780: LVI; Van Alphen 1782:134-135). Met Jo-
hanness concludeer ik dat ook Van Alphens vierde en hoogste trap van 
kunstt - de eigen schepping - het schema van de nabootsing der na-
tuurr niet te buiten gaat. Het gaat niet 

omm een werkelijk "creatief scheppen maar om een nieuwe 
combinatie,, een constructie op basis van bouwstoffen die 
aann de werkelijkheid ontleend zijn (Johannes 1992:134). 

Kloekk stelt in dit verband terecht vast, dat Van Alphens bezwaren 
tegenn de algemene geldigheid van de nabootsing der natuur als grond-
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principee voor alle schone kunsten allereerst het principe van de na-
bootsingg betreffen. Van Alphen vecht de nabootsing aan, maar beslist 
niett de eis, dat alle kunst uiteindelijk in overeenstemming met de 
natuurr dient te zijn, dat wil zeggen dat zij de bestaande realiteit geen 
geweldd mag aandoen (Kloek 1985: 60). Hij rekent tot de natuurnaboot-
singg echter alleen de natuur buiten de dichter, terwijl voor Batteux, De 
Perponcherr en anderen hieronder ook de expressie van de eigen emo-
tiess valt. Het gaat dus niet om een verschil in visie, maar om een ver-
schill  in interpretatie van de term 'nabootsing der natuur'. 

Hoee dan ook, Van Alphen stelt de dichterlijke oorspronkelijk-
heid,, ofwel de genie, voorop. Het accent ligt op het gevoel en de ver-
beeldingg die hij ziet als een inwendige gewaarwording.196 Hij bena-
druktt dus het individuele karakter van het kunstwerk. Maar de 
kunstenaarr komt er niet met de genie alleen. De genie moet zich vol-
genss Van Alphen conformeren aan de smaak en de kunstregels, anders 
looptt zij gevaar te ontaarden in 'buitensporigheid' (Van Alphen 1778: 
LVI;; Van Alphen 1782: 228). Een kunstenaar/dichter hoeft zich evenwel 
inn zijn scheppingsdrang niet belemmerd te voelen door 'oordeel en 
smaak'.. In het scheppingsmoment denkt hij niet bewust aan de regels, 
maarr hij past ze intuïtief toe als inwendig beleefde normen (Van Al-
phenn 1778: Lil) . Voor Van Alphen vormen genie en smaak een eenheid. 
Hijj  sluit aan bij de neoplatoonse traditie die het schone, goede en ware 
identificeert.. Deze opvatting deelt hij overigens niet met Riedel, wel 
mett Sulzer met wie hij zich het meeste verwant voelt (idem: XXVIII) . 

Ikk kom tot de conclusie dat Van Alphens opvatting over het es-
thetischee principe van de nabootsing der natuur met betrekking tot 
dee schone kunsten in het algemeen opvallend overeenkomt met die 
vann Lustig, hoewel de een de mimetische opvatting van Batteux aan-
valtt en de ander haar ondersteunt. Van Alphens redenering past dan 
ookk evenals die van Lustig precies in Johannes' standaardbetoog voor 
dee jaren 1780-1840. Interessant is nu de vraag hoe onze dichter dit 
principee relateert aan de muziek. 

Hoewell  Van Alphen zich slechts aarzelend uitspreekt over andere kun-
stenn dan de dichtkunst, schroomt hij niet de muziek te beschrijven als 
gevoelskunstt bij uitstek. Deze kwalificatie vond ik niet alleen in de 

1966 Van Alphen huldigt de, door Locke beïnvloede, gangbare achttiende-eeuwse opvatting 
datt de denkbeelden via de zintuigen in de ziel komen (Van Alphen 1780: LV-LVI ; Van Alphen 
1782:: 72,174). In tegenstelling tot vele tijdgenoten rekent hij de verbeelding echter niet tot 
dee uitwendige maar tot de inwendige gewaarwordingen (Van Alphen 1778: 3-4, voetnoot; 
ziee ook Johannes 1992:115, noot 25). Zie ook 4.5.3. 
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'Aanmerkingen'' (p. 300-303), maar ook in de Digtkundige Verhandelingen 
(p.. CXLII) en in de Theorie (dl. 1: 251-252; dl. 2:169-170, 265-273). Hij ont-
leentt haar aan verschillende bronnen. In zijn Riedel-bewerking para-
fraseertfraseert Van Alphen uit Sulzers Allgemeine Theorie (1771-1774) twee pas-
sagess en een groot fragment over muziek. In zijn Digtkundige 
VerhandelingenVerhandelingen geeft hij uit de Elements of Criticism (1762) van Lord Kames 
eenn kleine passage over muziek in vertaling weer en in de 'Aanmer-
kingen'' ten slotte beveelt hij drie bronnen over de relatie tussen dicht-
kunstt en muziek als lezenswaardig aan: het Essai (1765) van Chastel-
lux,, A Dissertation (1763) van Brown en de Observations (1769) van Webb. 
Dezee studies maken volgens hem duidelijk, dat muziek als geen ande-
ree kunst in staat is gewaarwordingen en hartstochten uit te drukken. 
Voorr zijn betoog over dichtkunst en muziek zegt hij echter niet geput 
tee hebben uit deze werken. De 'Aanmerkingen' heeft hij samengesteld 
uitt wat hij 'hier en daar [...] verspreid gevonden [heeft]' (Van Alphen 
18023:: 301). 

Naderr onderzoek leert mij, dat een deel van de 'Aanmerkin-
gen'' bestaat uit een collage van (vertaalde) zinnen uit respectievelijk 
'Reflexionss sur 1'Opéra' (1741) van Remond de Saint Mard, 'De 1'opéra' 
(1763)) van Marmontel, de Allgemeine Theorie van Sulzer en de Reflexions 
(1719)) van Dubos. Afgezien van de naam van Marmontel laat Van Al-
phenn verder elke bronvermelding achterwege. Bovendien plaatst hij 
geenn aanhalingstekens, zodat ook niet duidelijk wordt dat hij hier let-
terlijkk vertaalt. Ter illustratie van deze werkwijze197 voeg ik een pagina 
uitt de 'Aanmerkingen' bij, waarop ik heb aangegeven met welke bron-
nenn de verschillende passages corresponderen (zie bijlage II). 

Kortom,, voor de uitwerking van zijn standpunt over muziek 
alss gevoelskunst bij uitstek raadpleegde Van Alphen van acht verschil-
lendee toonaangevende schrijvers - vier Fransen, drie Engelsen en een 
Duitserr - een beschouwing over dichtkunst en muziek. Zijn oudste 
bronn dateert uit 1719 en zijn meest recente uit 1774, waarmee meer 
dann een halve eeuw wordt overbrugd. Hij heeft zich dus breed geo-
riënteerd.. Maar betekent die investering in de breedte er ook een in de 
diepte?? Met andere woorden hoe heeft hij al die bronnen gebruikt? 
Heeftt hij studie gemaakt van de diverse opvattingen en zet hij die 
tegenn elkaar af, of licht hij er alleen die uitspraken uit die hem, als 
dichterr schrijvend over muziek, van pas komen? De volgende analyse 
vann Van Alphens ontleningen over het wezen van de muziek leidt naar 
hett antwoord op deze vraag. 

1977 Zie over Van Alphens bronnengebruik ook De Man 1999 (dl. 2): 32-40. 
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Inn de Theorie voert Van Alphen Sulzer op als zegsman over het wezen 
vann de muziek. In diens woorden oordeelt hij het principe van de na-
tuurnabootsingg ongeschikt voor de muziek (Van Alphen 1778: 251-
252)) en daarmee samenhangend kritiseert hij de toonschildering (Van 
Alphenn 1780: 273). Bij monde van Sulzer typeert hij de muziek als de 
taall  der hartstochten. Als de componist die taal tot haar recht wil 
latenn komen, moet hij volgens Sulzer/Van Alphen de hartstochten die 
hijj  wil uitdrukken eerst in zichzelf opwekken (idem: 169-170, 271). Dat 
betekentt dat Van Alphen in de Theorie niet alleen de dichtkunst maar 
ookk de muziek - in Sulzers formulering - beschrijft als geïndividuali-
seerdee gevoelsexpressie, als een verinnerlijkte vorm van mimesis. 

Inn de Digtkundige Verhandelingen laat onze dichter Kames aan 
hett woord over muziek. Het betreft hier slechts een losse opmerking 
diee hij aanhaalt in verband met het effect van het rijm in een gedicht. 
Kamess wijst op het vermogen van de muziek hartstochten op te wek-
kenn en te reguleren, een opvatting die Van Alphen ook aan Sulzer had 
kunnenn ontlenen (Van Alphen 1782: CXLII-CXLIII) . Kames besteedt in 
zijnn Elements of Criticism weliswaar veel aandacht aan gewaarwordingen 
enn hartstochten, maar in tegenstelling tot Sulzer zegt hij weinig over 
dee muzikale uitdrukking hiervan (zie 3.2.3). Zowel de Allgemeine Theorie 
alss de Elements of Criticism kent Van Alphen goed en met de schrijvers 
ervann heeft hij veel affiniteit, wat blijkt uit de vele ontleningen en uit 
watt hij daar zelf over zegt (Van Alphen 1778: XXIII , noot a, XXVIII , 
LXXXVI-LXXXVII ,, XC). 

Inn tegenstelling tot de passages over muziek in de Theorie en 
dee Digtkundige Verhandelingen presenteert Van Alphen de uiteenzetting 
overr het wezen van de muziek in de Aanmerkingen' als een eigen be-
toog,, uiteraard gebaseerd op de stof die hij in de diverse bronnen heeft 
aangetroffen.. Om te beginnen beveelt hij drie werken ter lezing aan. 
Eenn daarvan - A Dissertation van Brown - kan worden beschouwd als 
eenn contemporain standaardwerk over de oorsprong en ontwikkeling 
vann dichtkunst en muziek in de loop der tijden. Browns typering van 
hett wezen van de muziek als 'a kind of natural and expressive Langu-
agee of the Passions' (Brown 1763: 29) maakt deel uit van het achttien-
de-eeuwsee muziekesthetische gedachtegoed. Voor Van Alphen gaat het 
dann ook om een gemeenplaats. Al zijn bronnen brengen het ontstaan 
vann toon- en dichtkunst in verband met het uiten van emoties, maar 
geenn schrijver heeft aan die gedachte zo'n lijvige verhandeling gewijd 
alss Brown (zie ook Abrams 1971: 81). Om die reden heeft Van Alphen 
ditt werk wellicht aanbevolen. 

Mett zijn aanprijzing van het Essai van Chastellux wekt Van Al-
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phenn de indruk althans iets te weten over een nieuwe visie op muziek. 
Ditt Essai getuigt namelijk van een baanbrekend inzicht in de motivische 
eenheidd van de muzikale periode die een eigen structuur heeft en 
zichzelff  draagt als de boog van een gewelf onafhankelijk van de struc-
tuurr van de tekst.198 Het plezier in de muziek hangt, aldus Chastellux, 
samenn met een voor het oor te herkennen structuur. Hij wijst erop, dat 
muziekk verarmt, als ze uitsluitend aanleunt tegen het woord. Muziek 
verlangtt periodisering: een vormgeving naar eigen muzikale wetten 
(Chastelluxx 1765: 28-29). Hier lijk t Chastellux de mimetische benade-
ringg van de muziek enigszins los te laten ten gunste vann de mathema-
tische.. Daardoor gaat hij in zijn visie op de relatie tussen taal en mu-
ziekk ver in de richting van de emancipatie van de muziek. 

Nergenss in de 'Aanmerkingen' blijkt evenwel, dat Van Alphen 
ditt Essai aanprijst vanwege die nieuwe benadering van de muziek. Hij 
beveeltt het aan op gezag van Metastasio.199 Misschien heeft hij het 
EssaiEssai niet zelf bestudeerd. Of doet hij niets met de visie van Chastellux, 
omdatt deze hemzelf niet zo heeft aangesproken? 

Inn het derde werk dat Van Alphen in de Aanmerkingen' aan-
prijstt - de Observations van Webb - manifesteert zich eveneens een nieuw 
inzichtt in het karakter van de muziek, hoewel het hier voor tijdgeno-
tenn niet om zo'n revolutionaire visie gaat als die van Chastellux, maar 
eenn visie die door verschillende achttiende-eeuwse schrijvers wordt 
uitgedragen.. Webb wijst op het tweevoudig karakter van de muziek: 

[...]]  music acts in the double character of an art of impres-
sionn as well as of imitation: [...] (Webb 1974: 28). 

Muziekk moet dus niet alleen benaderd worden als een nabootsende 
kunst,, want zij drukt ook iets innerlijks uit. Zij geeft namelijk levendi-
gee indrukken van gemoedsbewegingen en hartstochten. Met deze op-
vattingg sluit Webb aan bij het achttiende-eeuwse standaardbetoog van 
Johannes,, waarin de esthetische normen zijn verschoven naar een ver-
innerlijktee vorm van mimesis. 

Eenn dergelijke benadering van de muziek moet Van Alphen 
well  aangesproken hebben, want zij komt overeen met zijn opvatting 

1988 Chastellux 1765: IV, 17. Zie voor een definitie van het begrip 'période' de uitvoerige noot 
opp p. 7-9 van het Essai. Zie hierover verder p. 18-19, 25-28, 46-47 in deze verhandeling. 
1999 Zie Van Alphen 18023: 300. Zie ook Dahlhaus/Zimmermann 1984: 92. Hier wordt gewe-
zenn op een brief van Metastasio van 15 juli 1765, die hij heeft geschreven na ontvangst van 
hett Essai. Hij is vol lof over deze verhandeling. Tijdgenoten ervaren zijn oordeel als gezag-
hebbend.. Als grote bewonderaars van Metastasio manifesteren zich bijvoorbeeld Van 
Goens,, de geleerde zwager van Van Alphen, en Marmontel, een belangrijke bron van Van 
Alphen.. Uit de veilingcatalogus van zijn bibliotheek blijkt , dat Van Alphen in het bezit 
moett zijn geweest van gedichten van Metastasio. 
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datt het uitdrukken van gemoedsbewegingen en hartstochten zowel 
hett wezen van de muziek uitmaakt als de hoogste vorm van dicht-
kunstt is. Toch doet Van Alphen weinig met de Observations van Webb. 
Dee Engelse schrijver geeft een fysiologische verklaring voor het feit dat 
muziekk wordt ervaren als gevoelskunst bij uitstek: 

II  SHALL suppose, that it is in the nature of music to excite 
similarr vibrations, to communicate similar movements 
too the nerves and spirits. For, if music owes its being to 
motion,, and, if passion cannot well be conceived to exist 
withoutt it, we have a right to conclude, that the agree-
mentt of music with passion can have no other origin than 
aa coincidence of movements (Webb 1974: 6-7). 

Vann Alphen constateert weliswaar ook dat er een verband bestaat tus-
senn muziek en hartstochten, maar voor een verklaring van dit ver-
schijnsell  verwijst hij niet naar Webb, die daar een hele verhandeling 
aann wijdt. De gedachte dat er een overeenkomst bestaat tussen muziek 
enn hartstochten ontleent hij - in een letterlijke vertaling en zonder 
bronvermeldingg - aan Remond de Saint Mard en voor de verklaring 
vann deze overeenkomst gebruikt hij de formulering van Sulzer, weder-
omm zonder bronvermelding (zie bijlage II). 

Datt hij terugvalt op Sulzer, ligt voor de hand, omdat diens All-
gemeinegemeine Theorie als gemakkelijk te hanteren overzichtswerk zijn bron 
bijj  uitnemendheid is geweest. Maar hoe laat zijn keuze van de 'Re-
flexionss sur 1'Opéra*  van Remond de Saint Mard zich verklaren? Die 
bespreektt immers een typisch Franse operaproblematiek - zoals trou-
wenss alle Franse schrijvers die Van Alphen in de Aanmerkingen' 
noemtt - terwijl hijzelf zich met de cantate bezighoudt. 

Tochh levert deze operadiscussie Van Alphen natuurlijk ook de 
stoff  waarin hij geïnteresseerd is: standpunten over de relatie van de 
muziekk met de dichtkunst. En passant ontleent hij dan aan Remond 
dee Saint Mard de passage over het wezen van de muziek. Die is echter 
zoo algemeen gesteld, dat hij evengoed te rade had kunnen gaan bij Sul-
zerr of een van zijn andere bronnen. Bij nadere beschouwing van de 
passagess over muziek blijk t dat Van Alphen in de Aanmerkingen' uit-
sluitendd vocale muziek voor ogen heeft. Hij schrijft als dichter over 
muziek.. Zijn woord moet door de muziek meer zeggingskracht krij -
gen.. Daartoe moet de muziek al haar krachten uitoefenen 

zonderr daarom de grenzen van haar genus te buiten te 
gaan,, of de regelen te verwaarloozen, welke ons de goede 
smaakk en het verstand voorschrijven (Van Alphen 18023: 
300). . 
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Hijj  hanteert hier dezelfde laat-achttiende-eeuwse normen als voor de 
dichtkunst:: verstand en smaak moeten het gevoel controleren. 

Hoee stelt Van Alphen zich de muzikale uitdrukking van ge-
voelenss voor? Met andere woorden, hoe beschrijft hij de verinnerlijkte 
muzikalee mimesis? Ik constateer een discrepantie tussen zijn opmer-
kingenn over dit onderwerp in de Theorie en in de 'Aanmerkingen'. Die 
ontstaatt doordat hij in de Theorie Sulzers formulering in vertaling 
weergeeftt en in de 'Aanmerkingen' die van Dubos. Zo constateert hij 
inn de Theorie bij monde van Sulzer, dat de muziek niet te herleiden valt 
tott het grondbeginsel van de nabootsing der natuur, terwijl hij in de 
'Aanmerkingen'' de werkzaamheid van de muziek uitsluitend be-
schrijftt in termen van nabootsing. In het licht van zijn discussie in de 
TheorieTheorie met De Perponcher over het nabootsingsprincipe in de lyriek 
lijk tt dit des te opmerkelijker, omdat hij daarin bezwaar aantekent 
tegenn de term 'nabootsing' als het om gevoelsexpressie gaat. 

Hijj  benadrukt in de 'Aanmerkingen' weliswaar de emotionele 
krachtt van de muziek als gevoelskunst bij uitstek, maar hij beschrijft 
dee muzikale uitdrukking van gevoelens in eerste instantie als naboot-
singg van spreektaalintonatie en als toonschildering. Onderstaande 
passages,, die hij in letterlijke vertaling en zonder bronvermelding 
heeftt overgenomen uit de Reflexions van Dubos, laten dat zien: 

Dee kunstige muziek volgt de toonen, de zugten, de bui-
gingenn der stemme na, ja in een woord al de klanken met 
behulpp van welke de natuur zelfde gevoelens en de harts-
togtenn uitdrukt; [...] (Van Alphen 18023: 302). 

[...]]  Ie Musicien imite les tons, les accens, les soupirs, les in-
flexionss de voix, enfin tous ces sons, a 1'aide desquels la 
naturee même exprime ses sentimens & ses passions 
(Duboss 17556 (dl. 1): 469). 

Maarr nog daarenboven bootst de muziek de meeste gelui-
denn na, welke in de natuur eenige uitwerking op ons heb-
ben;; en brengt ook daar door dezelfde uitwerking voord 
inn ons, welke de natuur door dezelfde toonen in ons ver-
oorzaaktee (Van Alphen 18023: 303). 

Cett Art (= la Musique}  a voulu encore faire des imitations 
dee tous les bruits qui sont les plus capables de faire 
impressionn sur nous, lorsque nous les entendons dans la 
naturee (Dubos 17556 (dl. 1): 472). 
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Mett deze passages geeft Van Alphen de kern weer van zijn eigen mu-
ziekbeschouwing,, maar niet die van Dubos die in het vervolg van zijn 
betoogg de nabootsing van natuurgeluiden in vocale muziek bekriti-
seertt (Dubos 17556 (dl. 1): 493). Trouwens, deze kritiek geven de meeste 
bronnenn van Van Alphen (zie bijvoorbeeld Webb 1974: 143 en Sulzer 
1771:: 455), maar daarvan vind ik in de 'Aanmerkingen' niets terug. In-
tegendeel,, Van Alphen selecteert uit zijn bronnen juist die passages 
waarinn de muziek wordt beschreven als toonschildering. Zo ontleent 
hijj  wederom aan Dubos de opmerking dat de componist 'aan zijne 
toonenn de waare overeenkomst met de woorden [dient] te geven, [...]' 
(Vann Alphen 18023: 313; Dubos 17556 (dl.1): 487). Hij doelt op de muzi-
kalee nabootsing van de klank en de beweging (ritme) van de woorden. 

Voorr een toelichting hierbij volgt hij een andere Franse schrij-
verr - Marmontel - op de voet. Op diens gezag (Marmontel 1777 (dl. 2): 
257)) stelt hij vast: 

"datt een digtstuk min of meer geschikt is voor de muziek, 
naarr mate deze meerder of minder gemaklijkheid heeft, 
omm uittedrukken het geen de eerstgenoemde haar voor-
stelt""  (Van Alphen 18023: 313). 

Daaruitt volgt, dat de dichter 'aan den muziekant toeren en bewegin-
genn [moet] geven, welke vatbaar zijn voor zulke buigingen, waaruit de 
schoonheidd van den zang voordvloeit' (idem: 315; vergelijk Marmontel 
17777 (dl. 2): 258-259). Dat houdt in, dat de dichter zijn woordkeus moet 
afstemmenn op de mogelijkheid van muzikale nabootsing, want niet 
elkk woord leent zich daarvoor: 

Eenn digter kan spreken van het geen het oor verrukt, eene 
tederheidd van gevoelens in de ziel veroorzaakt, en de mu-
ziekantt kan hem helpen; maar zo dra hij van den reuk 
spreekt,, moet de muziekant zwijgen. [...] afgetrokken voor-
stellingenn van zaken, die door coleuren op het gezigt, of 
enkell  op den reuk werken, [zijn] geen goede voorstellin-
genn voor de muziekale poëzie, [...] (Van Alphen 18023: 316-
317;; vergelijk Marmontel 1777 (dl. 2): 257-259). 

Inn dit verband gebruikt Van Alphen de term 'muzikale woorden' die 
hijj  typeert als woorden die 'een bijdenkbeeld bevatten, het welk mu-
ziekaall  is' (Van Alphen 18023: 315). Hij noemt bijvoorbeeld 'ruischend 
beékjeri'beékjeri' in tegenstelling tot 'helder beekjen' muzikaal, 'om dat het woord 
ruischendruischend beter door de muziek kan worden nagebootst, dan het woord 
helder:helder: [...]' (ibidem). 

Inn navolging van Marmontel formuleert Van Alphen hier een 
oudee retorische opvatting ('numerus oratorius') die inhoudt dat de be-
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tekeniss van een woord of versregel een pendant moet hebben in de 
klankkleurr en in het metrum (Lausberg 19732: 480-507). Deze corres-
pondentiee van klank en beweging (ritme) met de betekenis van de 
woordenn noemt Van Alphen dichterlijke harmonie. Hij denkt daarbij niet 
alleenn aan onomatopeeën, maar ook aan subtielere relaties tussen 
klankkleurr en versritme enerzijds en versinhoud anderzijds (zie 4.4.3). 
Dee muzikale nabootsing versterkt deze dichterlijke harmonie. Met de 
harmoniee vormt de dichterlijke melodie het muzikale element van de poë-
zie.. Aan beide begrippen wijdt Van Alphen een uitvoerige beschouwing 
inn zijn Digtkundige Verhandelingen (Van Alphen 1782: XLVII-CXV) . Onder 
dichterlijkee melodie verstaat hij die rangschikking van versvoeten en 
lettergrepenn die aangenaam is om naar te luisteren (zie 4.4.3). Aan een 
vergelijkingg van dee dichterlijke met de muzikale harmonie en melodie 
besteedtt hij nauwelijks aandacht. Wel verwijst hij naar de Lettre sur les 
sourdssourds et les muets van Diderot waarin deze vergelijking wordt uitgewerkt. 

Enerzijdss beschrijft Van Alphen in de 'Aanmerkingen' de mu-
zikalee mimesis als toonschildering, anderzijds associeert hij muziek 
steedss met hartstochten. Naar zijn mening dient muziek van nature 
voorr de uitdrukking van gevoelens. In navolging van Sulzer (1774: 782) 
definieertt hij bijvoorbeeld het gezang 'als eene natuurlijke opeenvol-
gingg van klanken, welke uit hartstogtelijke gewaarwording ontstaan, 
enn ook bijgevolg dezelfde gewaarwording voorstellen' (Van Alphen 
18023:: 302). 

Alss hij vervolgens nader ingaat op de muzikale 'voorstelling' 
vann de hartstochten, doet hij dat weer bijna uitsluitend in termen van 
nabootsing.. Hij wijst op de 'geschiktheid' van de muzikale tonen 'om 
denn toon der onderscheide hartstogten door nabootsing voortestellen' 
(idem:: 312). Daarom behoort de componist 'den toon der hartstogten 
tee kennen; hij behoort te weten, welke voorstellingen door de muziek 
kunnenn nagebootst worden' (idem: 312-313).200 

Tochh laat hij op één plaats in de 'Aanmerkingen' de naboot-
singsideee enigszins los, waar hij schrijft dat er voorstellingen zijn die 
inn de muziek 'alleen van ter zijde kunnen ondersteund worden' (idem: 
313).. In diezelfde passage benadrukt hij, dat de componist de schoon-
heidd van de 'digterlijke voorstellingen' zelf moet voelen en daardoor 
inn verrukking moet raken om 'levendigheid aan zijnen arbeid medete-
deelen',, wat neerkomt op zijn beschrijving van de muziek in de Theorie 
alss geïndividualiseerde gevoelsexpressie, als een verinnerlijkte muzi-
kalee mimesis. 

2000 zie 4.5.3 over de toon der hartstochten. 
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Ikk concludeer, dat nergens in de 'Aanmerkingen' blijkt dat Van Alphen 
overr muzikale vakkennis beschikt. Op muzikaal-technische kwesties 
gaatt hij niet in. Met de nieuwe visie op muziek van Chastellux en 
Webbb doet hij niets. Hij benadert de muziek vanuit zijn dichterschap, 
datt wil zeggen dat de muziek voor hem een dienende functie heeft. 
Haarr emotionele kracht geeft het dichterlijk woord zijn optimale uit-
drukking.. Hoewel hij muziek associeert met de uitdrukking van ge-
voelenss en hartstochten, beschrijft hij de muzikale mimesis voorna-
melijkk als toonschildering. De kritiek hierop in zijn bronnen negeert 
hij .. Hij maakt geen onderscheid in de verschillende wijzen waarop de 
auteurss van zijn bronnen de relatie tussen dichtkunst en muziek be-
naderen. . 

Vann Alphen gaat zeer eclectisch te werk. Hij kiest standpun-
tenn en argumenten die hem als dichter het meest aanspreken en die 
brengtt hij met elkaar in verband. Zo smeedt hij het gedachtegoed van 
toonaangevendee auteurs uit verschillende culturen en met verschil-
lendee esthetische opvattingen tot een synthese. Naast een nauwkeuri-
gee verantwoording van bronnen vervlecht Van Alphen ontleningen 
mett zijn eigen tekst zonder bronvermelding en zelfs zonder aan te 
gevenn dat hij letterlijk citeert. De wijze waarop hij in de respectieve 
verhandelingenn zijn bronnen verwerkt, kenmerkt overigens de acht-
tiende-eeuwsee retorisch geschoolde schrijver. De retorische taaiopvat-
tingg houdt namelijk in, dat de woorden ('verba') ondergeschikt zijn 
aann de inhoud ('res'). De lezer moet overtuigd worden van een bepaal-
dee gedachte en het doet er weinig toe van wie de formulering afkom-
stigg is. Dat verklaart wellicht het gemak waarmee Van Alphen en zijn 
tijdgenotenn omspringen met hun vindplaatsen.201 

4.2.44 De mimetische muziekopvatting van Robbers 

Dee eerste van Tweetal Proeven wijdt Robbers aan zijn opvatting over het 
principee van de nabootsing der natuur voor de schone kunsten in het 
algemeenn en voor de muziek in het bijzonder (Robbers [1828]: 1-21). 
Eenn voorschot op deze uiteenzetting neemt hij in zijn 'Vergelijking der 
oudee en hedendaagsche muzijk' (Robbers 1818: 2-4, 79-83). Vooral over 
dee toonschildering spreekt hij zich verder nog uit in de Tweede Proe-
ve'' (Robbers [1828]: 49-51) en in de Verhandeling over het Nationaal Neder-
landsenlandsen Gezang (Robbers 1820: 97). Kortom, Robbers heeft zijn stand-

2oii  zie over deze werkwijze, die ertoe leidt dat vele auteurs terugvallen op dezelfde redene-
ringen,, Johannes 1992: 43-45. Zie over Van Alphens bronnengebruik ook De Man 1999 (dl. 
2):: 32^0. 
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EERSTEE PROEVE 

VAN N 

VERHANDELING, , 

OVERR DE 

MM U Z IJ K, 

alss beeldende kunst beschouwd. 

H e tt is misschien weinig meer., dan twee jaren, 

geleden,, dat ik eene lezing deed (*) , welke haren 

oorsprongg gedeeltelijk verschuldigd was aan eene 

pri jsvraag,, door de Hollandsche Maatschappij 

fanfan fraaije Kunsten en Wetenschappen opgege-

ven.. Ik heh toen de muzijk der Ouden met de 

hedendangscliee vergeleken, en de meerdere werking 

derr eersle op de gemoederen der mcuscheu , boven 

diee der laastgenoemde, onderzocht en beoordeeld. 

Sedertt is deze mijne verhandeling (of lezing) in 

denn Amphion, een tijdschrift voor vrienden en 

beoefenarenn der toonkunst, door den druk publiek 

gemaakt. . 
1. . 

(")) In de Maalicbappij; l'cnctirittaihcid en OfTrcnstcmpua^ 
•Ulier. . 

Afb.. 18 De eerste pagina van Robbers' 'Eerste Proeve', waa r in hij zijn 

mime t i schee muziekopva t t ing bea rgumen tee r t . 

(Zie(Zie Robbers [1828], exemplaar KB 3165 D 29.) 
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puntt over de natuurnabootsing in al zijn publicaties beschreven en 
mett name beredeneerd in de 'Eerste Proeve van Verhandeling, over de 
Muzijk,, als beeldende kunst beschouwd'. Met deze 'Eerste Proeve' als 
uitgangspuntt bespreek ik achtereenvolgens Robbers' interpretatie van 
-- de natuur 
-- de nabootsing der natuur in de schone kunsten in het algemeen 
-- de nabootsing der natuur in de muziek 

'Natuur'' definieert Robbers als de ons omringende wereld die wij uit-
sluitendd via onze zintuigen waarnemen en kennen (Robbers [1828]: 9). 
Zintuiglijk ee indrukken vormen de bakermat van alle kennis. Deze 
typischh achttiende-eeuwse gedachtegang verraadt de invloed van de 
empirischee Engelse kunsttheorie. Voor de schone kunsten spelen, 
alduss Robbers, twee zintuigen een rol: het gezicht en het gehoor. In de 
schilderkunstt bijvoorbeeld gaat het om de navolging van de zichtbare 
natuur,, terwijl het in de muziek in de eerste plaats om de hoorbare na-
tuurr gaat. 

Maar,, evenals Lustig en vele andere achttiende-eeuwse 
muziekestheticii  laat Robbers ook de zichtbare wereld vallen binnen 
hett bereik van de muzikale navolging. Bovendien vormt de 'onstoffe-
lijk ee wereld' zijns inziens voor de muziek een navolgingsbron bij uit-
stekk in 'de aandoeningen der ziel' (ibidem). De natuur biedt de muziek 
duss vele bronnen ter nabootsing. 

Inn de schone kunsten is volgens Robbers het vermaak recht 
evenredigg aan de mate van overeenkomst tussen het uitgebeelde en 
hett werkelijke voorwerp. Er bestaat zelfs een paradoxale betrekking 
tussenn vermaak en smart. Wat in de natuur onaangenaam is, bijvoor-
beeldd menselijk leed, kan in de kunst aangenaam zijn, omdat we juist 
behagenn scheppen in het besef dat we niet met de realiteit maar met 
dee nabootsing te maken hebben (idem: 7-9). Robbers formuleert hier 
eenn voor tijdgenoten bekende gedachte die onder meer breed wordt 
uitgesponnenn in de Theorie van Riedel/Van Alphen, waarbij verschillen-
dee schrijvers worden aangehaald, onder wie Aristoteles, Dubos, Kames 
enn Batteux (Van Alphen 1780:120-137). 

Inn de schone kunsten gaat het echter niet om een zo vol-
maaktt mogelijke kopie van de werkelijkheid. In de eerste plaats maken 
wee de nabootsing belachelijk als we alleen maar de werkelijkheid imi-
teren,, die altijd voortreffelijker is dan haar kopie. Met het volgende 
voorbeeldd illustreert Robbers zijn standpunt: 

wanneerr men eene muzikale sledevaart uitvoert, en dan, 
terr nabootsing, gebruik maakt van eene zweep of van bel-
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len,, even gelijk, wanneer men, in eene schilderij, de klee-
dingg der beelden of voorwerpen met de oorspronkelijke 
stoffenn zelve uitbeeldt. Dit is geene nabootsing. In zulk 
eenn geval maakt men waarlijk geen genoegzaam onder-
scheidd tusschen de nabootsing en de na te bootsen voor-
werpenn zelve (Robbers [1828]: 8). 

Weerr formuleert hij een gangbare achttiende-eeuwse opvatting. Zo re-
fereerdee ik reeds aan Rousseaus stelling dat muzikale nabootsingen 
klankenn en objecten uit de externe wereld moeten transformeren (zie 
2.1.7). . 

Inn de tweede plaats gaat het voor Robbers om de schone 
natuur,, wat slaafse kopiëring uitsluit. 'Schoon' associeert hij met 'ver-
heven,, edel'. Hij noemt de schone kunsten te edel voor alleen maar 
vermaak.. Behalve het genoegen dat een kunstwerk schept, moet het 
ookk dienen 'tot de beschaving van het menschdom' (idem: 19). Het Ho-
ratiaansee 'utile dulci' staat hoog in Robbers' vaandel. Het nut van een 
kunstwerkk is zijns inziens gelegen in de moraliserende strekking 
ervan.. Kunst moet stichten, moet opvoeden tot de deugd. De kunste-
naarr bereikt dit effect door de juiste toepassing van het principe van 
dede nabootsing der natuur, dat daarom voor Robbers' kunstbeschou-
wingg het alleenzaligmakend uitgangspunt vormt. Ligt dit principe 
niett ten grondslag aan een schilderij, gedicht of muziekstuk of ander 
kunstwerk,, dan streelt het hooguit oog of oor, maar verder heeft het 
geenn betekenis. 

Inn Robbers' visie valt geen enkele invloed te bespeuren van de 
esthetischee opvattingen van Kant die juist in zijn tijd de pennen van 
voor-- en tegenstanders in beweging brengen. Hij noemt Kant ook hele-
maall  niet in zijn verhandelingen. In ons land manifesteren onder an-
derenn Bakker en Kinker zich als aanhanger van Kants esthetica.202 In 
zijnn Kritik der Urteilskraft (1790) scheidt Kant de schoonheidservaring 
principieell  van verstandelijk inzicht en zedelijk normbesef en be-
strijdtt dus de neoplatoonse identificatie van het schone, goede en 
ware.. Hij beschouwt het kunstwerk als een autonome, organische 
scheppingg met zijn eigen vormkracht en inwendige wetmatigheid. 
Hett esthetisch oordeel berust volgens hem op het gevoel en is daar-

2022 In zijn door de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen be-
kroondee verhandeling over het ideaal in de kunst (Bakker 1824) sluit de Rotterdamse schil-
derr en estheticus Job Augustus Bakker (1796-1876) zich volledig aan bij Kants pleidooi voor 
eenn autonome kunst. Zie hierover onder meer Buijnsters 19792: 15-20, 68-69, 138-144. Zie 
overr de invloed van Kant op Kinkers poëtica Vis 1967: 27-28, 228-234; idem 1982:14-19, 85-
86,163-166;; Johannes 1992:198-200, 202-203. 
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doorr subjectief, hoewel objectieve waarden als doelmatigheid en uni-
versaliteitt ook een rol spelen in de beoordeling van een kunstwerk (Ni-
vellee 1960: 205). 

Robberss beroept zich op Rousseaus Dictionnaire de Musique203 voor zijn 
standpuntt dat muziek in de volle zin van het woord een beeldende 
kunstt kan worden genoemd, omdat zij met alle kunsten gemeen heeft 
datt zij een navolging der natuur is. Zij onderscheidt zich slechts van 
dee overige beeldende kunsten door de middelen waarvan zij zich ter 
nabootsingg bedient (Robbers [1828]: 9-12, 20-21). Dit standpunt vormt 
zijnn antwoord op de prijsvraag uit 1813 van de Hollandsche Maat-
schappijj  van fraaije Kunsten en Wetenschappen (zie 3.3.1). Die Maat-
schappijj  wekt, aldus Robbers, met haar prijsvraag de indruk 'als of 
menn eenigzins huiverig geweest zij, om de muzijk volstrekt onder de 
beeldendee kunsten te rangschikken; [...]' (idem: 4). Zich weer beroe-
pendd op Rousseau relateert hij deze huiver aan een vooroordeel over 
muziek:: veel mensen zien haar als 'een hersenschimmige, niets bedui-
dendee kunst, welke geenen den minsten grond in de natuur heeft' 
(idem:: 5). Zij beschouwen muziek als een samenvoeging van klanken 
terr streling van het gehoor. 

Helaas,, zo schrijft Robbers, beperkt de 'hedendaagsche' mu-
ziekk zich inderdaad vaak 'tot het stoffelijke der klanken'. Zij wordt in 
datt geval 'bestuurd door den zogenaamden dagelijkschen smaak, of 
doorr de ligtzinnigheid des kunstenaars' (idem: 6). Heeft onze Rotter-
damsee organist in deze nogal generaliserende kritiek op de muziek 
vann zijn tijd aan bepaalde componisten gedacht? Daarover laat hij zich 
niett uit. In ieder geval doelt hij zeker niet op Haydn. Diens oratorium 
DieDie Schöpfung (1798)204 noemt hij een 'meesterstuk van kunst' (idem: 
18).. Argumenten voor deze waardering geeft hij niet, maar uit zijn 
visiee op muziek als taal der hartstochten leid ik af, dat hij zich volledig 
gevondenn zal hebben in de argumenten die zijn tijdgenoot Kinker han-

2033 In 1767 publiceert Rousseau zijn Dictionnaire, waarin hij ook zijn artikelen voor de Ency-
clopédieclopédie verwerkte. Binnen twee jaar verschijnt hiervan een Nederlandse en een Engelse 
vertaling.. Aan het einde van de achttiende eeuw heeft Rousseaus Dictionnaire internationa-
lee faam. Zie Le Huray/Day 1981: 89-105, 108-117; Dahlhaus/Zimmermann 1984: 81-96. Zie 
ookk Die Musik in Geschkhte 1963 (dl. 11): 1006-1012; The New Grove 1980 {dl. 16): 270-273. 
2044 Op 26 februari 1801 geeft Eruditio Musica - een gezelschap beroepsmusici van de Hoog-
duitsee schouwburg onder leiding van Karl Joseph Schmidt, dat bekend stond als het beste 
Amsterdamsee instrumentale ensemble - een uitvoering van dit oratorium in de Nieuwe 
Kerkk op een tekst van Kinker. Haydns muziek, representatief voor de nieuwe, klassieke stijl, 
wordtt al zo vroeg in Nederland gewaardeerd door Kinkers propaganda (Hanou 1988 (dl. 1): 
509-510). . 
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teertt in diens lofrede op Haydn.205 Volgens Kinker laat Haydns Schop-
fungfung zien, dat 

dee toonkunst, misschien met meer regt dan eenige andere 
ftaaijee kunst, den naam van beeldende kunst verdient. Zij 
tochh is het, die de menschelijke ziel naar het leven schil-
dert:: wij hervinden er ons zelve in; onze vurige begeerten, 
onzee schoonste en verhevenste neigingen; met één woord, 
hett hooger leven van het gemoed zien wij er in doorflik-
kerenn (Kinker [1810]a: 30). 

Inn deze regels prijst Kinker Haydns muziek om het beeldend vermo-
gen:: diens muziek drukt zo perfect aandoeningen en hartstochten uit, 
datt zij de menselijke geest verheft. Die redenering sluit naadloos aan 
bijj  Robbers' visie op muziek als gevoelskunst bij uitstek en bij die in de 
meestee Engelse en Duitse verhandelingen uit de tweede helft van de 
achttiendee eeuw.206 

Robberss vindt van de gevoelsexpressie, zoals in de muziek van 
Haydn,, over het algemeen te weinig terug in de muziek van zijn tijd. 
Dee oorzaak zoekt hij in de hoge 'trap van ontwikkeling en volkomen-
heid'' in die muziek (Robbers 1818: 5). Met name de ontwikkeling van 
dee harmonie heeft de melodie beroofd 'van die verhevene, van die 
waree en wezenlijk uitdrukkende nabootsing der natuur, welke er eer-
tijdss de ziel van uitmaakte, [...]' (Robbers [1828] : 6; zie ook Robbers 
1818:: 83). Evenals Kinker (zie 3.3.1) en vele achttiende-eeuwse muziek-
estheticii  meent hij dat de 'muzijk der ouden', vooral die van de Grie-
ken,, in haar eenvoud een veel krachtiger invloed uitoefende op het 
menselijkk gemoed dan de 'verfijnde en beschaafde' muziek uit zijn 
eigenn tijd (Robbers 1818: 5-6). De oude Griekse muziek leunt volgens 
hemm aan tegen de oermuziek, waarin muziek en spraak een eenheid 
vormen.. Robbers beschouwt het spreken als 'natuurlijke muziek' en 
noemtt muziek 'toonspraak' (Robbers [1828]: 14-19). 

2055 ik w eet niet of Robbers deze lofrede heeft gekend. Hij verwijst in verband met Haydn 
niett naar Kinker. 

2066 Kinkers muziekopvatting ligt complexer dan die van Robbers die muziek in al zijn ge-
schriftenn uitsluitend mimetisch benadert. Kinker daarentegen wijdt ook een mathemati-
schee beschouwing aan de muziek in de eerder door mij genoemde brief van 27 mei 1816 
aann H.C. Cras (zie 2.1.1). Hij blijkt goed thuis in de 'wiskundige' achtergrond van de muziek 
(Hanouu 1988 (dl. 1): 528-533). Daarvan getuigen ook zijn prosodische beschouwingen (Vis 
1967:: 40-43; idem 1982: 31-33; idem 1992:103-105). Een filosofische beschouwing heeft Kin-
kerr niet aan de muziek gewijd, wel enkele filosofische passages zoals de hier aangehaalde 
regels.. Zie over Kinker en de muziek ook Hanou (1988 (dl.1): 509-535). Een analyse van Kin-
kerss muziekopvatting, die wellicht ook Kantiaanse sporen draagt, vergt echter een apart 
onderzoek. . 
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Soortgelijkee gedachten ventileert Rousseau in zijn Essai sur 
VorigineVorigine des langues (zie 2.1.7). Of Robbers deze verhandeling heeft ge 
kend,, blijkt niet uit zijn verhandelingen. Die gedachten heeft Rous-
seauu trouwens ook verwoord in zijn Dictionnaire de Musique, onder meer 
inn de lemma's 'Harmonie' en 'Melodie' (Rousseau 1781 (dl 1): 431-443, 
497-502).. Dit werk heeft Robbers in ieder geval geraadpleegd, gezien 
dee passages die hij hieruit aanhaalt. Op gezag van de Dictionnaire 
noemtt hij muziek een nabootsende kunst. Verder formuleert hij zijn 
eigenn betoog, maar zijn opvattingen over muzikale mimesis komen in 
hoofdlijnenn overeen met die van Rousseau. Zo kritiseert hij de naboot-
singg van natuurgeluiden en van geïsoleerde woordbetekenissen (Rob-
berss [1828]: 50; Robbers 1820: 97). Bovendien prefereert hij vocale 
bovenn instrumentale muziek en stelt hij melodie boven harmonie. 

Tochh gloort in Robbers' betoog over het wezen van de muziek 
enigg besef dat muziek ontstijgt aan het mimetische principe, wanneer 
hijj  aan de muziek de hoogste plaats toekent in de hiërarchie der scho-
nee kunsten, omdat 'zij [zich] verheft [...] tot het onstoffelijke, en hare 
vlugtt [zich] verliest [...] in het oneindige' (Robbers [1828]: 21). Die visie 
wordtt overigens, zeker in Nederland, pas in de tweede helft van de 
negentiendee eeuw gemeengoed. Zo prefereren in de veertiger jaren 
vann de negentiende eeuw ook onder anderen de gebroeders Jozef en 
Lambertt Alberdingk Thijm nog - net als Robbers en de meeste acht-
tiende-eeuwerss - de combinatie van muziek en dichtkunst boven in-
strumentalee muziek, omdat volgens hen het effect van de muziek op 
dee luisteraar wordt vergroot als de dichtkunst de strekking van de mu-
ziekk verheldert (Oosterholt 2000:112). 

Verderr onderschrijft Robbers enerzijds de losse stellingen van 
eenn anonieme schrijver in Amphion (1818: 89-92), waarin de muziek ge 
karakteriseerdd wordt als een kunst die 'het onbepaald oneindige en 
oneindigg onbepaalde uitdrukt [...] aan hetwelk nog niemand eenen 
naamm heeft weten te geven' (Robbers [1828]: 6-7). Anderzijds distan-
tieertt hij zich echter van de conclusie die de onbekende schrijver hier-
uitt trekt, namelijk dat muziek géén beeldende kunst genoemd kan 
wordenn en géén nabootsing van de natuur, dat wil zeggen géén na-
bootsingg van de hoorbare en de zichtbare wereld en van de gewaar-
wordingenn en hartstochten. 

Kortom,, Robbers hecht zeer aan de kwalificatie van de mu-
ziekk als beeldende, nabootsende kunst, omdat hij daarin een meer-
waardee ziet. Maar zijn interpretatie van de muzikale mimesis wijkt 
niett af van de standaardopvatting in de tweede helft van de achttiende 
eeuw.. Ook voor Robbers ligt de betekenis van de muziek in haar uit-
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zonderlijkee emotionele kracht, die voor educatieve doeleinden moet 
wordenn aangewend. 

4.2.55 Conclusies 

Lustig,, Van Alphen en Robbers vallen ondanks verschillen terug 
opp eenzelfde redenering over het wezen van de muziek. Noch het ver-
schill  in invalshoek, noch het verschil in tijdstip van publicatie blijkt 
vann grote invloed op de respectieve visies. De betooglijn komt op het 
volgendee neer. De muzikale nabootsing der natuur interpreteren zij 
alledriee als expressie van gemoedsaandoeningen. Zij karakteriseren 
muziekk als de taal der hartstochten die het meest volmaakt door de 
stemm kan worden uitgedrukt. Dat impliceert een voorkeur voor vocale 
bovenn instrumentale muziek en superioriteit van de melodie ten op-
zichtee van de harmonie. 

Inn hun beschrijving van de muzikale expressie benadrukken 
zijj  enerzijds de individualisering van gevoelens en anderzijds de nor-
menn van de goede smaak. Zij behandelen de muziek als een 'toon-
spraak'' die de luisteraar in een bepaalde gemoedstoestand moet bren-
gen.. In deze verinnerlijkte vorm van mimesis is de affectenleer 
verwevenn met de muzikale retorica. 

Datt de drie Nederlandse schrijvers getuigen van min of meer 
dezelfdee visie op muziek hoeft geen verbazing te wekken. Zij is stereo-
tiepp voor de contemporaine Franse, Duitse en Engelse muziekestheti-
schee verhandelingen. Vooral de opvattingen van Dubos, Batteux en 
Rousseauu vind ik erin terug, dus de schrijvers op wie de drie Nederlan-
derss zich grotendeels baseren. Van de ideeën van Duitse 'Früh-
romantiker'' als Wackenroder, Tieck, Novalis en Hoffmann, zie ik bij 
Robberss geen sporen. Hij manifesteert zich als een late vertegenwoor-
digerr van de standaardopvatting, terwijl ik Lustig beschouw als een 
vroegee vertolker daarvan. 

Ikk zie parallellen met Johannes' standaardbetoog over de ver-
beeldingg voor de periode 1780-1840. Tegen 1830 vertonen auteurs niet 
alleenn tegenover de verbeelding maar ook tegenover de muziek een 
'ouderwetse'' opstelling. Er lijk t bij Robbers sprake van een standpunt-
verharding,, mogelijk als reactie op de als extreem ervaren romanti-
schee opvattingen in Duitsland. Van Alphen onderscheidt zich als Ne-
derlandsee dichter door zijn belezenheid in de muziekesthetica, 
hoewell  hij daaruit slechts een collage van gemeenplaatsen samenstelt. 
Lustigg ten slotte legt voor zijn tijd nieuwe accenten met zijn waarde-
ringg van instrumentale muziek en het enigszins loslaten van de rela-
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tiee tussen muziek en taal. Hij laat zich kennen als een deskundig mu-
ziektheoreticus,, zeer goed op de hoogte van de contemporaine litera-
tuurr over muziek, waarover hij een eigen kritisch standpunt inneemt. 
Alss eerste in Nederland bespreekt hij bijvoorbeeld het werk van Bat-
teux.. Du Saar heeft dan ook in zijn monografie geen recht gedaan aan 
Lustigg als muziektheoreticus. 

4.33 De oorsprong van muziek en dichtkunst 

4.3.11 De definities: een eerste verkenning van de opvattingen 

Inn mimetische muziekbeschouwingen vormt de oorsprong van de mu-
ziekk een geliefd thema. Daarover circuleerden in de loop der eeuwen 
verschillendee theorieën. Zo is er een theorie - die gaat terug tot De 
RerumRerum Natura van Lucretius 5 v. Chr.) - waarin het ontstaan van 
dee muziek wordt beschouwd als een nabootsing van vogelgefluit.207 Ze 
komtt overeen met de onomatopeïsche theorie over de oorsprong van 
dee taal. Andere theorieën vinden hun basis in oudtestamentische en 
mythologischee verhalen over onder anderen Jubal, David, Apollo, 
Amphionn en Orpheus. Zij accentueren de goddelijke oorsprong en de 
magischee kracht van de muziek: muziek kan ziekten genezen, de geest 
zuiverenn en wonderen bewerken in het rijk der natuur. 

Inn de achttiende eeuw worden deze en dergelijke theorieën 
echterr verdrongen door de oertaaltheorie: een product van de toen 
populairee primitivistische benadering van de cultuurgeschiedenis, 
waaraann onder andere de volgende opvatting ten grondslag ligt. De 
taall  van elke samenleving bestaat in haar eerste (primitieve) fase van 
ontwikkelingg niet uit woorden maar uit gevoelsuitbarstingen, emotio-
nelee kreten waarmee de mens op zijn omgeving reageert. Deze emo-
tievee oorsprong geeft de oertaal een muzikaal-poëtisch karakter, waar-
uitt achttiende-eeuwse filosofen der schone kunsten afleiden, dat het 
ontstaann van zowel toon- als dichtkunst samenvalt met de geboorte 
vann de taal zelf. 

2077 Lucretius zet in de zes boeken waaruit De Rerum Natura bestaat de materialistisch-ratio-
nalistischee leer van Epicurus uiteen over de opbouw van de natuur. Op basis van de atoom-
leerr van Democritus 0 v. Chr.) geeft deze leer een rationele verklaring van het ont-
staan,, leven en vergaan van alle verschijningsvormen in de natuur. Deze verklaring moest 
dee mensheid bevrijden van haar angstcomplexen als gevolg van haar bijgeloof. Aan het 
beginn van de achttiende eeuw komt de eerste Nederlandse vertaling van De Rerum Natura op 
dee markt. De passage waaraan ik refereer, staat in het vijfde boek, dat onder meer het leven 
opp aarde in de oertijd beschrijft {Lucretius 1701, boek 5, dl. XXIV) . 
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Aanvankelijkk hebben vooral Engelse en Franse auteurs deze 
visiee verwoord.208 Ik besprak reeds de opvattingen van Dubos, Rous-
seauu en Brown (2.1.7). In de meeste verhandelingen ligt het accent ove-
rigenss niet op het muzikale maar op het poëtische aspect van de oer-
taal,, die het uitgangspunt vormt voor primitivistische taaltheorieën 
enn literatuurbeschouwingen.209 In de laatste decennia van de acht-
tiendee eeuw behoort het oertaalconcept in Europa tot het algemene 
gedachtegoed.. Voor Nederland zie ik dat bevestigd in de lemma's 'Mu-
zijk'' en Toezy' in Chomel (Chalmot & Chomel 17782 (dl. 4): 2223-2227 
enn Chalmot 1792 (dl.8): 5607-5614). De opvattingen over de oertaal van 
toonaangevendee schrijvers als Blair, Brown, Dubos, Herder, Marmontel 
enn Sulzer zijn hier dan bekend. Van een aantal van hen zijn zelfs wer-
kenn vertaald.210 Bovendien houden verschillende tijdschriften hun le-
zerss via boekbesprekingen en uitvoerige Nederlandstalige samenvat-
tingenn op de hoogte van allerlei buitenlandse publicaties op dit 
gebied.2111 Aan oorspronkelijke Nederlandstalige verhandelingen kon-
denn ze echter weinig bieden. 

Hett geloof in een oertaal vormt de basis voor achttiende-eeuwse ver-
handelingenn over de relatie tussen dichtkunst en muziek. Het ligt dan 
ookk voor de hand, dat zowel Lustig, als Van Alphen en Robbers een 
muzikaal-poëtischee oertaal postuleerden: 

Toenn hy [= Adam] nu eene taal uit te vinden, of zekere 
begrippenn met zekere klanken te verbinden, aanving, be 
speurdee hy ten eersten fraaiheid en verstand in 't geluid. 
Dee taal zelve, [...]; ja, uit enkel zingbaare eenledige letter-
greepen,, bestaande, was reeds een soort van melody. Hier by 

2088 De eerste invloedrijke Engelse oertaaltheorie wordt in 1735 gepubliceerd door Thomas 
Blackwelll  onder de titel An Enquiry into the Life and Writings of Homer. Blackwells opvattingen 
komenn opvallend overeen met die van Giambattista Vico in diens tien jaar eerder gepubli-
ceerdee La Scienza Nuova, maar of Blackwell van dit werk uit 1825 heeft kennisgenomen, 
blijk tt nergens. Étienne de Condillac introduceert in 1746 in Frankrijk de oertaaltheorie in 
EssaiEssai sur l'origine des connoissances humaines (Abrams 1971: 80-81). 

2099 Zie voor een opsomming van belangrijke achttiende-eeuwse primitivistische literatuur-
beschouwingenn o.a. Wiskerke 1995: 39-40, noot 47 en Abrams 1971: 78-84. 

2100 véei invloed hebben de opvatt ingen van Hugh Blair. Zowel van A Critical Dissertation on 

thee Poems ofOssian (1763) als van Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1782) verschijnen Neder-
landsee vertalingen: zie Blair 1787 en Blair 1788-17903. Dit laatste werk is zelfs verschillende 
kerenn vertaald. Zie Noordegraaf 1985 en Vis 1992. 
2111 Ik doe een greep uit Nederlandstalige samenvattingen van Engelse, Franse en Duitse 
verhandelingenn over de oorsprong van dichtkunst en/of muziek: Bruce 1787, Von Hagedorn 
1783,, Merian 1790, De Momigny 1810 en Schlegel 1783. 
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kwamenn allerhande geneuglyke, vierige hartstogten, die 
alleenn genoegzaam vermogend zyn, tot het vocaliseeren 
enn tot het zingen aan te dryven [...] (Lustig 1756: 279). 

Hijj  [= Webb] heeft insgelijks aangetoond, dat de muziek, 
inn hare oirspronkelijke zuiverheid, als een middel ge-
bruiktt werd, om de gewaarwording medetedeelen of te 
ondersteunen;; en of de plaats bekleedde van de spraak, of 
dezelvee behulpsaam was.212 Eindelijk heeft Dr. Brown, in 
zijnee Dissertation on the rise union and power, the progressions 
separationsseparations and corruptions of Poetry and Music, de reden op-
gegeven,, waarom poëzij en muziek van elkander geschei-
denn zijn; als ook eenige middelen voorgedragen, om de-
zelvee wederom te vereenigen (Van Alphen 18023: 301). 

Zijj  [= de oorsprong van de dichtkunst] was, "om mij, ge-
deeltelijk,deeltelijk, van de woorden van den achtenswaardigen Rol-
li nn (Traite des Études, Livr. II, Art. 3.) te bedienen, bij de vroeg-
stee gewaarwording van onzen eersten stamvader, de 
gevoelvollee uitdrukking van het in verrukking opgetogen 
menschelijkee hart, [...]. En dit is eigenlijk de ware, de eeni-
gee oorsprong der muzikale dichtkunde." [...]. Dat een na-
tuurlijk,, onwederstaanbaar dringend gevoel den mensch 
heeftt aangezet tot het muzikaal-poëtisch uitdrukken dier 
godsdienstigee of andere ontwaarwordingen, die hij wilde 
voortplanten;; [...] (Robbers [1828]: 33-34). 

Lustigg formuleert als eerste in ons land de gemeenschappelijke oor-
sprongg van dichtkunst en muziek. Ook gemeten met Engelse en Fran-
see maatstaven behoort hij tot de eerste gelederen van de aanhangers 
vann het achttiende-eeuwse 'oertaalgilde', want in Engeland en Frank-
rij kk komt de stroom aan publicaties pas in de vijftiger jaren echt op 
gang.. Van Alphen en Robbers konden dan ook beschikken over een 
keurr aan buitenlandse studies op dit terrein. Terwijl Van Alphen daar-
vann blijkens zijn verwijzingen inderdaad gebruikmaakt, noemt Rob-
berss geen enkel contemporain werk. Je zou verwachten, dat hij de oer-
taalconceptiee relateert aan Rousseau op wiens Dictionnaire de Musique 
hijj  zich beroept in zijn beschrijving van de muzikale mimesis. Hij valt 
daarentegenn terug op de vroeg-achttiende-eeuwse Traite des Études van 
Rollin:: geen representatieve bron voor dit onderwerp (zie 3.3.3). 

2122 Lees: de muziek nam de plaats in van de spraak of ondersteunde deze. 
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Inn mijn analyse van de opvattingen van de drie Nederlandse schrijvers 
overr de oorsprong van dichtkunst en muziek richt ik mij op de vol-
gendee vragen: Hoe werken zij de oertaalidee uit? Vallen zij terug op 
preciess dezelfde - gangbare achttiende-eeuwse - redenering? Kan ik 
eventuelee verschillen relateren aan de verschillende invalshoeken, 
bronnenn en tijdstippen van publicatie? 

4.3.22 Lustig over de oertaaltheorie 

Zoalss van een musicus en musicoloog te verwachten valt, besteedt Lus-
tigg voornamelijk aandacht aan het muzikale aspect van de oertaal. 
Volgenss hem bestond de eerste taal uit melodieuze kreten en daarom 
beschouwtt hij 'zangmuziek' als de oudste kunst. Voor een uitvoerige 
uiteenzettingg over de oorsprong van de muziek verwijst hij in zijn ver-
handelingg over de relatie tussen dichtkunst en muziek naar de zesde 
samenspraakk in de Twaalf Redeneeringen (Lustig 1756: 255-285). Daarin 
trachtt hij de lezer ervan te overtuigen, dat muziek een emotieve oor-
sprongg heeft en dat andere theorieën over de muzikale wordingsge-
schiedeniss misvattingen zijn. 

Ditt standpunt had hij vijfjaar eerder al verwoord in zijn Inlei-
dingding in het omvangrijke hoofdstuk 'Van de Muzykaale Geschiedkunde' 
(Lustigg 1751: 209-263), een hoofdstuk dat hij in 1771 inhoudelijk nage-
noegg ongewijzigd weer opneemt in de tweede, herziene, uitgave van 
ditt werk (Lustig 17712: 123-180). In dit hoofdstuk ligt het accent op de 
ontwikkelingg van de muziek in de loop der tijden, terwijl de zesde sa-
menspraakk handelt over de oorsprong van de muziek. Lustig toetst 
zijnn opvattingen over de oorsprong en ontwikkeling van de muziek 
aann die van verschillende klassieke, zeventiende- en vroeg-achttiende-
eeuwsee schrijvers.213 Achtereenvolgens bespreek ik zijn visie op de oor-
sprongg van muziek en dichtkunst en op de ontwikkeling van de mu-
ziek. . 

2133 Dat hij zijn muziekhistorisch overzicht uit de Inleiding van 1751 twintig jaar later onge-
wijzigdd opneemt in de tweede druk, hangt samen met het feit, dat er in die periode geen 
nieuwee muziekhistorische publicaties zijn verschenen. Aan zijn uitgebreide documentatie 
voorr de eerste druk viel voor de tweede weinig toe te voegen. Dat verklaart, dat hij zijn bron-
nenn en daarmee ook zijn standpunten over de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling 
vann de muziek handhaaft. Van de klassieken citeert Lustig meermalen uit werk van Boe-
thius,, Cicero en Quintilianus (zie hiervoor de bibliografie). Dat hij ook meer dan eens naar 
Marcuss Meibomius (1626-1711) verwijst, zou kunnen betekenen, dat hij uit diens Antiquae 
musicaemusicae [...] (Meibomius 1652) genoemden en ook andere klassieke schrijvers citeert, maar 
datt blijkt niet. Hij verwijst rechtstreeks. Van de zeventiende-eeuwse werken citeert Lustig 
regelmatigg uit Kircher 1650 en uit Vossius 1697. Maar tot de meest geciteerde schrijvers be 
horenn - naast Mattheson - Printz, Walther en Bonnet (zie de bibliografie voor de titels van 
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Inn de zesde aflevering van de Twaalf Redeneeringen ontzenuwt Lustig een 
aantall  van de toenmalige vigerende theorieën over het ontstaansmo-
mentt van de muziek. Zo stelt hij vast, dat de meeste schrijvers in zijn 
tijdd op grond van Genesis (4:21) Jubal aanwijzen als de uitvinder van 
zowell  de 'zang-' als de 'speelmuziek' (Lustig 1756: 258). De betreffende 
versregel,, waarin Jubal de vader wordt genoemd 'van allen die harpen 
enn orgelen hanteeren', impliceert zijns inziens echter dat alléén de uit-
vindingg van de 'speel-', dus de instrumentale muziek aan Jubal toege-
schrevenn moet worden: 'De heilige schrift zegt nergens, dat Jubal de vo-
caal-muziekcaal-muziek uitvond; [...]' (idem: 259). Sterker nog, aldus Lustig, uit het 
Oudee Testament blijkt duidelijk, 'dat er lang voorjubdls tyden zangmuziék 
gebruiktgebruikt wierde' (idem: 260). Vocale muziek is dus van ouder datum dan 
instrumentalee muziek (zie ook Lustig 1751: 213; idem 17712:124-127). 

Ditt standpunt herhaalt hij in de zevende samenspraak, die 
overr het wezen van de muziek handelt (Lustig 1756: 317). Daar beroept 
hijj  zich op Marcus Meibomius en op de zeventiende-eeuwse stan-
daardwerkenn over muziek van respectievelijk Kircher (1650 (dl. 1): 44) 
enn Praetorius (1959 (dl. 1): 166). De onjuiste interpretatie van Genesis 
4:211 stamt volgens de Groningse musicoloog uit het vijfde hoofdstuk 
vann de Histoire de la Musique et de ses effets van Bonnet: 

[zij]]  is door menig geleerde, zelfs door den vermaarden 
Gottsched,Gottsched, Professor te Leipzig, in zyn uittrekzel van Bat-
teux:teux: les beaux arts enz. bykans woordelyk nageschreeven 
(Lustigg 1756: 259). 

Terr staving van deze bewering citeert Lustig de Franse schrijver niet al-
leen,, maar ten gerieve van de lezer vertaalt hij diens bewoordingen 
ookk in het Nederlands. 

Datt vele achttiende-eeuwers zich baseren op de muziekge-
schiedeniss van Bonnet (zie ook 3.1.3) ligt dunkt mij voor de hand. 
Dienss Histoire heeft aanvankelijk immers nauwelijks concurrentie. Pas 
inn de late achttiende eeuw mondt de groeiende muziekhistorische be-
langstellingg in Europa uit in diverse publicaties.214 Toch lijk t Lustig in 
bovenstaandd citaat zich erover te verbazen, dat Gottsched - althans in 
zijnn samenvatting van Batteux - de opvatting over de oorsprong van 
dee muziek van Bonnet heeft overgenomen. 

dee respectieve werken). Deze worden trouwens alledrie door Mattheson (19692: 22) aanbe-
volen.. In het algemeen komen veel van de door Lustig gebruikte bronnen overeen met die 
vann Mattheson. In zijn betoog over de oorsprong van de muziek in de zesde van de Twaalf 
RedeneeringenRedeneeringen brengt Lustig hoofdzakelijk opvattingen ter sprake van zeventiende- en acht-
tiende-eeuwsee schrijvers. 
2144 Zie Martini 1757-1781, Hawkins 1875, Burney [1957], De Laborde 1780 en Forkel 1788-1801. 
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Lustigg verklaart zich niet nader, maar de reden van die ken-
nelijkee verbazing zoek ik in het feit dat de Duitse letterkundige in 
dienss eerder verschenen Versuch einer Critischen Dichtkunst een andere 
visiee geeft op het ontstaan van de zangmuziek. In dit werk constateert 
Gottschedd namelijk, dat de oudste poëzie uit gezangen heeft bestaan. 
Lustigg - die zich baseert op de editie van 1742 - concludeert daaruit in 
zijnn Inleiding, dat de gezaghebbende Duitser de 'zangmuziek' hier te-
rechtt en in tegenstelling tot Bonnet eerder laat ontstaan dan de 'speel-
muziek'' (Lustig 1751: 213-214; zie ook Gottsched 19625: 67-93). 

Hoewell  Lustig Gottsched meestal citeert ter bekrachtiging 
vann zijn eigen opvattingen, laat hij in de zesde samenspraak een twee-
dee kritisch geluid horen aan diens adres. Hij distantieert zich name-
lij kk van Gottscheds bestrijding van de opvatting van Dacier215 over het 
oudstee dichtkundige genre. Terwijl Dacier postuleert dat de eerste poë-
ziee heeft bestaan uit religieuze lofliederen, claimt Gottsched het 
drink-- en liefdeslied als zodanig (Lustig 1756: 261-262; zie ook Gott-
schedd 19625: 81-82). De Groninger acht daarentegen de hele kwestie 
irrelevant.. De chronologie van de verschillende liedgenres kan door 
hett gebrek aan gegevens immers niet worden bepaald. In de allereerste 
tijdenn heeft men waarschijnlijk zowel tot Gods eere' als 'op 't veld, en 
elders,, tot het uitdrukken van veelerhande hartstogten, gebruik [ge-
maakt]]  van de zang- en digtkonst' (idem: 264). Welk genre het oudste 
genoemdd kan worden, doet volgens hem niet ter zake. 

Well  van belang vindt hij echter twee lessen die oude geschied-
schrijverss - Lustig verwijst hier naar passages in het Oude Testament216 

enn naar het negende deel van de Histoire ancienne van Rollin217 - hem 

2155 Gottsched bedoelt hier de classicus André Dacier die met behulp van zijn vrouw, de fï-
lologee Anne Dacier (zie ook 2.1.8), klassieke teksten vertaalde en bewerkte voor de dauphin. 
Gottschedd haalt de voorrede aan in diens vertaling van de Poëtica van Aristoteles. Anne 
Dacierr heeft met haar vertaling van de üias (1711) en de Odyssee (1716) de 'querelle des 
ancienss et des modernes' opnieuw doen opvlammen. In die 'querelle' ging het om de vraag 
off  de klassieke kunst wel beschouwd moest worden als de absolute norm voor de eigentijd-
see kunst. 
2166 Oude, christelijke wereldkronieken laten de geschiedenis beginnen met de Schepping. 
Daaromm is de bijbel eeuwenlang gehanteerd als geschiedkundige bron bij uitstek. Boven-
dienn hebben de poëtische kwaliteiten van oudtestamentische geschriften altijd in hoog 
aanzienn gestaan. 
2177 Deze lijvige geschiedenis behoort rond het midden van de achttiende eeuw zeker tot de 
gerenommeerdee werken over de Oudheid. Zie ook 3.1.3. Voltaire is een van de eersten die in 
zijnn Remarques sur l"histoire (1742) twijfelt aan het nut van dergelijke studies, gebaseerd op 'fa-
bless anciennes'. Hij doelt onder anderen op Herodotus. Wie zich bezighoudt met de ge 
schiedenis,, moet zijn tijd niet verspillen aan de Oudheid. De interessante tijd begint pas in 
14500 (Voltaire 1957: 41-45). 
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hebbenn geleerd: ten eerste 'dat men de Muziek billyk nergens anders 
gebruikenn moest, dan by de Religie' vanwege de enorme invloed op het 
menselijkk gemoed (idem: 264-265) en ten tweede dat 'de eerste bewooner 
desdes aardryks [...]  ook de eerste zanger geweest [zy\ (idem: 269). 

Mett Lustig kwalificeren vele achttiende-eeuwers Adam als de 
eerstee zanger. Sommigen echter - onder wie de schrijver van de 'Dis-
courss sur Tharmonie'218 - geven deze eer liever aan Eva. Zij zou uit ja-
loeziee over het lieftallig vogelgezang als eerste het vermogen van haar 
zangstemm hebben beproefd. Wie - aldus Lustig - deze opvatting verde-
digt,, valt ten prooi aan 'spotboeven' (ibidem). Van alle schrijvers die in 
dee loop der eeuwen de eerste mensen met de eerste zangers hebben 
geïdentificeerd,, huldigen trouwens velen de opvatting dat het zingen 
iss ontstaan als een nabootsing van vogelgefluit: nog een theorie die 
Lustigg ontkracht. Daarbij volgt hij de redenering van Salomon van Til 
(ziee ook 3.1.3). 

Dezee begint zijn in 1692 gepubliceerde Digt- Sang- en Speel-Konst 
aldus: : 

Datt on.se eerst-ouderen in Edens Lusthof de Sang-stem der 
vogelenvogelen eer als haar eygen hebben hooren quelen, is by my 
t'eenemaall  waarschijnelijk; nadien dit pluym-gedierte 
eenn dag eerder, als de mensch selve, geschapen in de we-
reldd quam (Van Til 1692:1). 

Hett genoegen dat Adam en Eva beleefden aan het fraaie vogelgezang 
insprireerdee hen, aldus Van Til, 'dusdanige quelingen na te apen' en 
zichh in de zangkunst te oefenen (idem: 6). 

Lustigg wil weliswaar niet uitsluiten, 'dat de eerste menschen 
tee mets ook vogelen nabootsten', maar hij wijst pertinent af, 'dat ze 
vann de vogels het zingen leerden' (Lustig 1756: 271). Voor zijn stand-
puntt voert hij twee argumenten aan. In de eerste plaats meent hij 

tee konnen bewyzen, dat de stelling, de eerste menschen heb-
benben de zangstem der vogelen eer, dan hunne eige stem, gehoord, 
langg zo waars chynelyk niet zy, dan menig zig wel ver-
beeldtt (idem: 272). 

2188 Deze verhandeling, ook een - frequent aangehaalde - bron van Mattheson, is anoniem 
verschenen.. Mattheson noch Lustig kennen de naam van de schrijver. Lustig spreekt conse-
quentt over 'de ongenoemde schryver van de Discours sur 1 harmonie'. Die schrijver heb ik 
getraceerdd als Jean Baptiste Louis Gresset (1709-1777), een Franse dichter, toneelschrijver en 
dee oprichter van de 'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts' in Amiens. In deze ver-
handelingg beschrijft hij het ontstaan van de muziek en de beoefening daarvan in de eerste 
eeuwenn van onze beschaving door onder anderen Egyptenaren en Grieken die door 'de har-
moniee van hun muziek' dichtbij de goden stonden (Gresset 1782 (dl. 2): 1-42). 

http://on.se
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Volgenss hem raakte Adam namelijk bij de eerste beschouwing van de 
scheppingg zo buiten zichzelf van verrukking, dat hij spontaan los-
barsttee in een jubelzang, zodat hij eerst zijn eigen stem gewaarwerd 
vóórr hij het vogelgezang bewust registreerde. 

Inn de tweede plaats kunnen de eerste mensen volgens Lustig 
hett zingen nooit van de vogels hebben geleerd, want het woord 'zin-
gen'' wordt 'ten opzigt van redelooze dieren, slegts in een' oneigently-
kenn zin gebruikt: nooit zong iets, dat niet spreeken kan' (idem: 270-271; zie 
ookk Lustig 1751: 213; idem 17712:125). Vogels kwinkeleren, ze leveren 
'aanminnigg wildzang', die geen betekenis heeft en daarom hart noch 
verstandd raken kan. Zingen impliceert daarentegen 'maatgezang', dat 
will  zeggen, dat iedere klank een gedachte uitdrukt. In de 'Discours sur 
1'harmonie'' ziet hij deze opvatting bevestigd. Hij citeert hieruit de be 
treffendee passage die hij bovendien in het Nederlands vertaalt (Lustig 
1756:: 270). 

Eenn acceptabeler en bovendien verhevener opvatting dan die 
vann Van Til - maar evenmin juist - is naar de mening van Lustig de op-
vattingg dat Adam en Eva de engelenkoren in hun gezangen hebben na-
gebootstt (Lustig 1756: 275; idem 1751: 211; idem 17712: 125). Hij ver-
wijstt hiervoor naar Paradise Lost van John Milton (1608-1674), waarin de 
engell  Raphael Adam zingend wegwijs maakt in het paradijs. Aan Mil-
tonss dichterlijke verbeelding kunnen we echter - zo schrijft Lustig -
geenn bewijskracht ontlenen. Niemand kan ons immers vertellen of de 
eerstee mensen gemeenzaam met de engelen verkeerden en 'waar, hoe 
enn hoe lang ze by hun ter zangschool gingen' (Lustig 1756: 276-277). 
Kortom,, Lustig is ervan overtuigd, dat Adam en Eva het zingen noch 
vann de vogels noch van de engelen hebben geleerd, want 'de neiging tot 
dede Muziek is eene natuurlyke eigenschap der ziele, haar, door den grooten Schep-
perper der natuur, in den beginne medegegeeven (idem: 285). De eerste mensen 
beschiktenn dus over aangeboren vermogens tot spreken en zingen. Lus-
tigg spreekt in dit verband over een 'natuurlyke zangkonsf, waaraan noch 
oefeningg noch 'konstregels' te pas zijn gekomen (idem: 268). 

Hijj  beschrijft de eerste taal als een muzikale gevoelstaal, die 
aanvankelijkk uit louter accenten bestond, waaruit zich eerst eenlet-
tergrepigee en later samengestelde woorden hebben ontwikkeld (idem: 
261),, die hij karakteriseert als 'een soort van poëezf (idem: 267, 281). Zo 
komtt hij tot de conclusie, 'dat de beide eerste zangers teffens de eerste dig-
tersters waren' (idem: 281). Lustig formuleert hier het contemporaine 
standpunt,, dat men in een primitieve samenleving in beelden moest 
sprekenn vanwege gebrek aan woorden om abstracties aan te duiden. 
Dezee opvatting ventileren Condillac en Herder in hun taaltheorieën 
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enn onder anderen Blair in zijn primitivistische literatuurbeschouwing 
(ziee ook Wiskerke 1995: 40-41). 

Inn tegenstelling tot genoemde schrijvers besteedt Lustig al-
leenn aandacht aan het muzikale aspect van de oertaal. Hij beschouwt 
dee poëzie in oorsprong als 'een gedeelte der zangkonst, of als haare 
jongeree zuster', want 

beidee fraaie konsten wierden ter zelver tyd geoeffend, ver-
beterdd en uitgebreid: naardien de één zonder de andere 
niett bestaan kost. Want geen melody bleef zonder woor-
den,, en geen gedigt zonder melody; ja, zelfs het woord, 't 
welkk in de oudste taaien eenen zang uitdrukt, betekent zo 
well  de zangwys, als de zangwoorden (Lustig 1756: 260-261). 

Hijj  formuleert hier het Griekse idee van muziek als een wezenlijke 
eenheidd met het woord. Dit idee duikt in de loop van de muziek-
geschiedeniss steeds weer op, bijvoorbeeld in de negentiende eeuw in 
dee theorieën van Wagner over het muziekdrama. 

Tenn slotte stelt Lustig vast, dat de poëzie in alle oude culturen 
oorspronkelijkk gezongen werd en dat deze zangmuziek 'door wysgee-
rigee wetgeevers' voornamelijk bestemd werd voor godsdienstig ge-
bruikk (idem: 264; zie ook p. 451). In al zijn bronnen ziet hij deze op-
vattingg bevestigd. Zo gaan religieuze ceremonies sinds de vroegste 
tijdenn altijd gepaard met muziek. Bovendien beoordelen alle door 
hemm geraadpleegde filosofen, kerkvaders en latere theologen de mu-
ziekk altijd op haar vermogen de mens te inspireren tot verheven (mo-
relee en religieuze) gedachten. 

Zijnn muziekhistorisch overzicht in de Inleiding begint hij met een be-
schrijvingg van de ontwikkeling van toon- en dichtkunst in de eerste 
eeuwenn van de Egyptische, Keltische, Germaanse, Hebreeuwse, Griek-
see en Romeinse beschaving. De oudheidskenners belijden eenparig, 
alduss Lustig, de enorme invloed van de muziek op de zeden en staat-
kundee van alle volkeren. Daarom hebben 

vroome,, zedige, en verstandige regenten onder de Egypte-
naaren,naaren, aaloude Duitschers, Hebreen, Grieken en Chinesen de 
Muzykk inzonderheid ingevoerd, aangekweekt, en be 
schermdd [...], om er zig, ten opzigt van den geest- wereld-
enn huislyken staat, als braave patrioten van te bedienen, na-
melyk,, hunne gebeden vefhoorlyker, en hunne wetten aanminni-
ger,ger, het volk deugdzaamer en beschaafder, en dus de samenleving 
gelukkigergelukkiger te maaken (Lustig 1751: 238; idem 17712: 149-
150). . 
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Mett situaties uit oudtestamentische en mythologische verhalen illus-
treertt Lustig het positieve effect van de muziek op het maatschappelij-
kee en politieke leven in al die verschillende culturen. Op nationale ver-
schillenn gaat hij niet in, waarschijnlijk ook door gebrek aan gegevens. 
Conformm de primitivistische visie zijn voor hem alle samenlevingen in 
dee eerste fasen van hun ontwikkeling aan elkaar gelijk en dat impli-
ceert,, dat toon- en dichtkunst in de respectieve culturen overeenkom-
stigestige kenmerken vertonen. Ze zijn overal het product van gevoelserup-
ties. . 

Dee invloed van de godsdienst in de beginfase van oude cultu-
renn ziet Lustig als een belangrijke oorzaak van de bloei van beide kun-
sten.. Deze opvatting was wijd verbreid. Ook andere omstandigheden 
diee buiten de kunst zelf liggen, zijn vaak aangevoerd om perioden van 
bloeii  en verval in de kunsten te kunnen verklaren. 

Zoo onderscheidt Dubos 'les causes Morales' (de maatschappelij-
kee status van de kunsten en de bevordering ervan door mecenaten) en 
'less causes Physiques' (onder andere klimatologische omstandigheden). 
Dee laatste oordeelt hij het belangrijkste. Een aangenaam (subtropisch) 
klimaatt vindt hij gunstig voor de kwaliteit van de kunst. Een klimaat-
veranderingg zou volgens hem meteen effect hebben op die kwaliteit 
(Duboss 1719 (dl. 2): 120-224). Sporen van die klimaattheorie vind ik 
ookk bij Lustig, waar hij schrijft, dat 'de dampige lugtstreeken, buiten 
Eden',, waarin de eerste mensen na hun zondeval verbleven, een 
schadelijkee invloed hadden op toon- en dichtkunst (Lustig 1756: 282). 

Zichh beroepend op Mattheson (19692: 23, § 20-22) schat Lustig 
dezee eerste muziekhistorische periode op vierduizend jaar (Lustig 1751: 
244;; idem 17712:155-156). Daarin vormen zijns inziens de Hebreeuwse 
enn vooral de Griekse muziekcultuur een hoogtepunt, dat hij als volgt 
verklaart.. De Hebreeën hebben de muziek tot grote volmaaktheid ge-
brachtt door het 'godgewyd gebruik' (Lustig 1751: 218-224; idem 17712: 
131-136),, terwijl de Grieken alles in het werk hebben gesteld 'om de 
MuzykMuzyk tot inscherping van goede zeden te doen verstrekken' (Lustig 1751: 224; 
idemm 17712: 136-137). Kortom, geheel in de geest van de tijd bepalen 
voornamelijkk stichtelijke overwegingen de kwaliteit van de muziek. 

Natuurlijkk weet hij als muziektheoreticus ook de Griekse na-
latenschapp aan muziektheoretische geschriften naar waarde te schat-
ten.. Op enkele onderwerpen uit de Griekse muziektheorie gaat Lustig 
watt dieper in. Zo bespreekt hij de opvattingen van Pythagoras, Plato, 
Aristoteless en Aristoxenus en hij geeft een uiteenzetting over het 
Grieksee toonstelsel (maar feitelijk beschrijft hij de middeleeuwse kerk-
toonsoorten). . 
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Datt in deze eerste periode alle culturen een tijd van muzikale 
bloeii  doormaken, relateert Lustig vooral aan de eenheid die de muziek 
dann vormt met de dichtkunst. Juist die eenheid heeft muziek haar ex-
pressievee kracht gegeven. Die heeft zij nog in de Romeinse tijd, met 
namee onder keizer Augustus die - aldus Lustig - veel heeft bijgedragen 
tott de bevordering van de zangkunst.219 De Groningse schrijver be-
treurtt echter, dat de Romeinen de muziek 'meer tot ydelheid, weelde en 
pracht,pracht, dan tot bevordering van goede zeden deeden verstrekken' (Lustig 1751: 
243;; idem 17712:154; idem 1756; 400-401). 

Hett einde van de eerste periode in het muziekhistorisch over-
zichtt van Lustig wordt in de vijfde eeuw na Christus ingeluid door 

dee Hunnen, Gothen, Wenden, en andere barbarische vol-
ken,, die geheel ïtalien zodanig overheerden, en 't onderste 
bovenn keerden, dat niet alleen de Muzyk, maar alles, wat 
naarr een weetenschap en konst geleek, een byna onher-
stelbaarr verlies kwam te ondergaan, t'eenemaal wierde 
vernield,, en over tweehondert jaaren in 't graf der verge-
telheidd bedolven bleef, by welk ongeval de oorspronkelyke 
muzykaalee geschriften der Grieken mede verlooren gin-
genn (Lustig 1751: 244; idem 17712:155). 

Evenalss zijn tijdgenoten beschouwt Lustig de volksverhuizing als het 
eindee van de Oudheid. Sinds de Renaissance zijn de Goten en andere 
barbaarsee volkeren verantwoordelijk gesteld voor de teloorgang van 
hett klassieke erfgoed en voor de duistere Middeleeuwen die daarvan 
hett gevolg zijn geweest. In de context van Renaissance en humanisme 
iss een drieledig geschiedbeeld ontstaan: 1. Gouden tijd van de Ouden, 
2.. Periode van verval en donkere tijd, 3. Herstel van de beschaving met 
namee in Italië. 

Ditt geschiedbeeld past Lustig - in navolging van Mattheson -
ookk toe op de muziekgeschiedenis. De tweede periode dateert hij van 
6000 tot 1600. Dit mil lennium karakteriseert hij als 'eene tyd, in welke 
dee Muzyk zig in een vry slegte staat bevondt, aangezien de monniken 
haarr als in pagt hadden; [...]' (Lustig 1751: 244; idem 17712:156).220 

2199 In de achttiende eeuw wordt trouwens algemeen aangenomen, dat alle schone kunsten 
onderr Augustus een hoogtepunt hebben bereikt. Dubos spreekt, wat dicht- en schilderkunst 
betreft,, over 'la superiorité de certains siecles sur les au tres siecles'. Hij onderscheidt vier 
vann dergelijke 'eeuwen': Griekenland ten tijde van Pericles, Rome onder Augustus, Italië ten 
tijdee van Leo X en Frankrijk onder Louis XIV (Dubos 1719 (dl. 2): 120-136). Voltaire schrijft in 
dee inleiding van zijn Siècle de Louis XTV (1751) min of meer hetzelfde (Voltaire 1957: 616-619). 
2200 In de druk van 1771 heeft Lustig het woord 'slegte' vervangen door 'soberen'. L. Meijer 
(17208)) geeft als betekenis van 'sober': nuchter, zuinig, spaarzaam, schaars, schraal. Lustig 
zall  hier 'schraal*  hebben bedoeld. 
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Uitt deze passage spreekt een kritische houding tegenover 
monniken.. Die houding zal wel in verband staan met het latente anti-
papismee van verschillende intellectuelen in Noord-Nederland gedu-
rendee de zeventiende en achttiende eeuw. Het negatieve oordeel over 
dede muziek in die duizend jaar heeft waarschijnlijk zijn wortels in de 
humanistischee verachting van de barbaarse Middeleeuwen. Achttien-
de-eeuwsee Franse, Duitse, Engelse en Nederlandse historici en kunst-
theoreticii  oordelen in het algmeen zeer negatief over deze periode en 
bestedenn er weinig aandacht aan. Zij relateren kunst en wetenschap 
vann een volk aan zijn politiek, religie en zedelijke praktijken. De bar-
barenn zien zij als ordeloos en oorlogszuchtig, dus hun kunst deugt 
ookk niet (zie ook De Schryver 1984 en Knolle 1984). 

Lustigg concretiseert de begrippen 'slegt' en 'sober' niet, maar 
well  wordt duidelijk, dat hij in de eerste plaats doelt op het feit, dat 
toon-- en dichtkunst tijdens de trektochten van de barbaarse volkeren 
vann elkaar gescheiden zijn geraakt. Het verbreken van de twee-eenheid 
vann deze kunsten beschouwt hij als de gevoeligste klap voor de muzi-
kalee cultuur (Lustig 1756: 453). Diezelfde opvatting ventileren Brown 
enn Rousseau jaren later in hun respectieve verhandelingen over de oor-
sprongg van dichtkunst en muziek (zie 2.1.7). 

Hett hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat Lustig aan 
diee tien eeuwen slechts vijf bladzijden besteedt. Hij beperkt zich tot 
eenn opsomming van 'uitvindingen' op muziekgebied, die hij alle toe-
schrijftt aan monniken. Zo plaatst hij paus Gregorius de Grote met zijn 
vernieuwingenn in de liturgische muziek aan het begin van de tweede 
periode.. Verder noemt hij bijvoorbeeld de Engelse monnik Dunstan 
-- die hij laat leven rond 940; (sic!) hij bedoelt John Dunstable -
1453)) - als uitvinder van de meerstemmige muziek,221 de Italiaanse 
monnikk Guido Aretin (= Guido Aretinus of Guido van Arezzo -

)) als uitvinder van het notenschrift en de Franse monnik Jean de 
Meurss (= Johannes de Muris ) als vooraanstaand muziek-
theoreticuss en doctor aan de Sorbonne. Hij plaatst hem daar trouwens 
pass in 1552, dus twee eeuwen na dato. Hij doet dat op gezag van Bon-
net,, die volgens hem in zijn Histoire (dl. 1:16) op grond van authentieke 
brievenn heeft vastgesteld, dat Jean de Meurs in 1552 is benoemd aan de 
Sorbonne.. Lustig meent, dat Kircher - naar wiens Musurgia hij ook ver-
wijstt - ongelijk heeft met zijn datering van 1220 (Lustig 1751:245-248). 

2211 Lustig spreekt over de 'fraaie uitvinding' van de 'veelstemmige harmony'. Deze passage 
getuigtt van waardering voor meerstemmige muziek (Lustig 1751:245). Ik heb meer van der-
gelijkee passages in zijn werk aangetroffen, maar ook - zoals uit het vervolg zal blijken - pas-
sagess waarin hij evenals vele tijdgenoten de meerstemmigheid juist kritiseert. 
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Ookk kenmerkend voor de tweede muziekhistor ische per iode 
v indtt Lustig 'de Motet ten in de Kerkmuziek der Catholyken', die hij 
den ig re rendd omschri j ft als 'soorten van geweefselen' (Lustig 17712: 
104)) en als 'muz ikaa le dwaasheden' ( idem: 161; idem 1751: 250). Naar 
zij nn oordeel l iep het rond 1600 'zo bont door e lkander [...] met de Mo-
tet ten,, dat m en byna alle Kerkmuziek, als konstige dertelheid, had afge-
schaft;; [...]' (Lustig 17712: 160; idem 1751: 250). Ui t deze typer ing 
spreektt natuur l i jk duidel i jk de stem van Lustigs 'huismusicoloog' Mat-
thesonn die zich een fervent tegenstander toont van de polyfonie (zie 
2.1.1). . 

Dee derde muziekhistor ische per iode ziet Lustig conform de 
contemporainee opvatting als een van herstel: 

Inmiddels,, 't gene, wat de volmaaktheid der Muziek voor-
namelykk kon bevorderen en haar werkelyk op de beenen 
hielp,, was dit, dat de goede smaak herleefde; eerst in de 
Dicht-- en Redenrykkonst, en vervolgens, door aanmaa-
ningg van verstandige toehoorders, ook in de Muziek. [...] 
Dee Componisten leerden nu begrypen, dat zy niet voor 
hett oog behoorden te werken, maar, voor 't gehoor en 't ver-
stand:stand: dat het niet zo zeer aankoome op bonte nooten, op 
blokkenn en op konstig samengestrengelde harmonie, dan, 
opp spreekende toonen, talent en uitmuntende melodie; kortelyk, 
datt de waare schoon- en verhevenheid alleenlyk gelegen 
zyy in het NATUURLYKE. Dienvolgens wierden verschelde 
muzikaalee dwaasheden afgeschaft; de trant wierd van tyd 
tott tyd vloeyender en 'er quam weder geest en leven in de 
Muziekk (Lustig 17712:161; idem 1751: 250). 

Hierr formuleert hij het credo van achttiende-eeuwse aanhangers van 
dee mimetische muziekbeschouwing als Mattheson en Rousseau, die 
dee harmonie kritiseren en de melodie bejubelen als de eenvoudige, na-
tuurlijkee taal van het hart. 

Centraall  in deze derde periode stelt Lustig de tegenstellingen 
tussenn de Franse en de Italiaanse muziek. Hoewel hij een vrij objectie 
vee karakteristiek geeft, blijk t impliciet zijn voorkeur voor de muziek 
vann Italiaanse componisten. Overigens bewondert hij de muziek van 
Lull yy (Lustig 17712: 161-166; idem 1751: 250-252). In de tweede druk 
vann de Inleiding citeert hij een van de meest spraakmakende passages 
uitt Rousseaus Lettre sur la Mustque Frangoise, terwijl hij zo'n vijftien jaar 
eerderr in een van de 'Aanhangzels' van de Twaalf Redeneeringen uitvoe-
rigg aandacht besteedt aan de 'querelle des bouffons' (Lustig 1756: 291-
297;; zie hierover 4.4.2). 
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Lustigg beperkt zich in zijn overzicht van de zeventiende-en 
achttiende-eeuwsee Engelse muziek tot het noemen van enige compo-
nistenn (Lustig 1751: 252-253; idem 17712:163-164). Voor zijn karakteris-
tiekk van de zeventiende en achttiende-eeuwse Duitse muziek baseert 
hijj  zich op Mattheson. Hij concludeert, dat de Duitsers veel van de Ita-
lianenn hebben geleerd en overgenomen, maar ook componisten heb-
benn voortgebracht als Handel en Hasse die de Italianen de loef af kun-
nenn steken (Lustig 1751: 255-256; idem 17712: 166-168). Vervolgens 
neemtt hij Matthesons vergelijking over tussen de nationale stijlen van 
dee Italiaanse, Franse, Engelse en Duitse muziek. Dan laat hij een aan-
tall  vorsten de revue passeren - van Karel de Grote tot Frederik de Grote 
-- die de muziek hebben beoefend en door hun mecenaat veel hebben 
betekendd voor de ontwikkeling van de muziek in de loop der tijd (Lus-
tigg 1751: 257-259; idem 17712: 170-173). Hij besluit zijn muziekhisto-
rischh overzicht met een uiteenzetting over krijgsmuziek en over de in-
vloedd van muziek op allerlei dieren (Lustig 1751: 259-263; idem 17712: 
175-180). . 

Samenvattendd concludeer ik, dat Lustig zich in zijn vertoog over de 
oorsprongg en de ontwikkeling van de muziek in de loop der eeuwen 
eenn erudiet schrijver toont. Als eerste in Nederland waagt hij zich aan 
eenn muziekhistorisch overzicht. Tot op heden heeft dit in muziekhis-
torischee kring niet de aandacht gekregen die het verdient. 

4.3.33 Van Alphen over de oertaaltheorie 

Ruimm een kwart eeuw na Lustig ontvouwt Van Alphen zijn visie op de 
oorsprongg van dichtkunst en muziek. Evenals zijn voorganger wijst hij 
opp het zusterschap van beide kunsten in de muzikaal-poëtische oer-
taal:: de taal der hartstochten. Maar anders dan Lustig, die de oertaal 
beschrijftt vanuit het perspectief van de musicus, belicht Van Alphen 
voornamelijkk de poëtische elementen in deze eerste taal. Voor een 
dichterr ligt dat natuurlijk voor de hand, te meer daar hij zichzelf al-
leenn op dichtkundig terrein deskundig acht. 

Zoo blijf t zijn beschrijving van het muzikale aspect van de 
oertaall  beperkt tot een enkele alinea in de Aanmerkingen' (Van Al-
phenn 18023: 301, 307). Maar zijn opvattingen over het poëtisch aspect 
vann die taal spint hij uit. Hij doet dat in beschouwingen over de 'ge-
schiedeniss der poëzie' en over 'de digterlijke genie' in de tweede van 
zijnn Digtkundige Verhandelingen: de 'Verhandeling over het aangeboorne 
inn de poëzij' (Van Alphen 1782: 5-26, 48-50). Ook in de eerste, de 'Inlei-
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dendee Verhandeling over de middelen ter verbetering der Nederland-
schee poëzij', ventileert hij die opvattingen in een aantal passages over 
dee poëtische kwaliteiten van de vroegste taal (idem: XIII , XIX, XXI en 
XXVII-XXXIII) .. Verder geeft hij blijk van zijn visie op de oorsprong van 
dee dichtkunst in zijn uiteenzetting over de 'genie' in de 'Inleiding' bij 
enn in het negentiende hoofdstuk van Riedels Theorie (Van Alphen 1778: 
XLI-XLV II  en Van Alphen 1780: 280-281). 

Evenalss Lustig heeft Van Alphen zich over de oertaal grondig 
gedocumenteerd.. De bronnen waarop beiden zich baseren verschillen 
echterr sterk. Ongetwijfeld hangt dat samen met het verschil in per-
spectieff  en tijdstip van publicatie. De vraag of dit verschil ook resul-
teertt in een verschil in opvattingen, beantwoord ik in de nu volgende 
analyse. . 

Inn zijn beschouwing over 'de geschiedenis der poëzij' gaat Van Alphen 
uitt van de stelling 'dat het poëtisch vermogen, of de digterlijke genie, 
natuurlijkk is aan het menschdom' (Van Alphen 1782: 9). Als argument 
voertt hij aan, dat er altijd en overal dichters hebben bestaan: in primi-
tievee en geciviliseerde culturen, 'onder alle hemelstreeken, onder alle 
regeeringsvormen'' (idem: 5). Bewijzen daarvoor vindt hij in zeer diver-
see bronnen: van mythologische verhalen tot contemporaine histo-
risch-vergelijkendee studies over de taal en de literatuur van verschil-
lendee volkeren in verschillende tijdperken.222 

Vann Alphen onderschrijft hier de in zijn tijd algemeen geac-
cepteerdee opvatting dat de mens sinds de vroegste tijden beschikt over 
eenn aangeboren vermogen tot dichten.223 Ook deelt hij de primitivisti-
schee visie, dat de taal in de eerste fase van haar ontwikkeling een poë-
tischee zeggingskracht bezat door haar muzikaal en beeldend karakter. 
Hijj  definieert de eerste taal als 'de taal der hartstogten' en de 'taal der 
verbeelding'' die veel 'onomatopoëen' bevat en 'veel afwisseling van 
toonenn heeft' (idem: 14-21 ).224 

2222 z ie van Alphen 1782; 6-9, waar hij onder meer verwijst naar Erpenius 1748, Iselin 1768, 
Joness 1774, Kames 1774, Lafitau 1724, Merian 1776, De la Vega 1715 en Winckelmann 1764. 
Bovendienn noemt hij de 'Edda der Yslanders en de Bardenzangers'. Zie ook p. XXXII , waar 
Vann Alphen een opsomming geeft van klassieke en contemporaine schrijvers die over de 
bardenn publiceerden: Tacitus (Historiën), Caesar (De bello Gallico) en verder Pelloutier 1770-
1771,, Millo t 1774, Mallet 1755 en Martin 1752-1754. Deze auteurs reserveren de naam 'bar-
den'' voor Galliërs of Kelten. De poëzie van de barden bestaat uit strijdliederen. 

2233 Dat de aanleg tot het dichten aangeboren is, noemt Nivelle het dogma van de achttien-
de-eeuwsee literaire theorie (Nivelle 1974: 48). 
2244 Van Alphen beroept zich voor deze karakterisering op verschillende contemporaine 
toonaangevendee bronnen. In de voetnoten op p. 14-16 noemt hij Condillac 1746, Blair 1763, 
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Dichterss van 'onbeschaafde natiën' hebben het voordeel dat 
zee met dit poëtische taalgebruik zijn opgegroeid. Hun taaibagage - dat 
schrijftt Van Alphen meer dan eens - verhoogt van nature de zeggings-
krachtt van hun poëzie (idem: XXI-XXII , 23; zie ook Van Alphen 1778: 
XLIII-XLV) .. Uit de voorbeelden die hij geeft, blijkt dat hij het begrip 'on-
beschaafdee natiën' net zo ruim interpreteert als zijn tijdgenoten. In 
diee categorie noemt hij namelijk 'Homerus, Ossian, en de Heilige digters' 
(Vann Alphen 1782: XXI) en verder 'de inwoonders der Marianische ei-
landen,, de Apalachiten in Noord-America, de Iroqueezen, de Groenlanders, 
LappenLappen en anderen meer' (idem: 8).225 

Hieruitt blijkt, dat Van Alphen zich aansluit bij de opvatting 
datt 'primitieve' volkeren uit alle windstreken natuurlijke poëtische ge-
nieënn hebben voortgebracht: niet alleen zuidelijke en oosterse volke-
renn in een zonnige, idyllische natuur - zoals tot diep in de achttiende 
eeuww wordt verondersteld - maar ook noordelijke volkeren 'onder een 
droevigee hemel - vrees lij ke slagregens - holle zeeën - halfverbrijzelde 
klippenn - rotsen waar tegen de golven woedend aandonderen - dikke 
nevelss enz.' (idem: 5). 

Dee ontdekking van de poëzie van Ossian heeft in de tweede 
helftt van de achttiende eeuw het geloof in de klimaattheorie doen 
wankelen.2266 Zo kritiseert Flögel in die tijd onder anderen Montes-
quieuu en Dubos om de te grote invloed die zij aan het klimaat toeken-

Priestleyy 1777 en Herder 1772. Uit de verhandeling van Blair citeert Van Alphen een passa-
gee waarin deze het ontbreken van abstracte termen in de poëzie van Ossian aanvoert als be-
wijss voor de authenticiteit van diens gedichten. (Op gezag van Blair wordt vervolgens aan-
genomen,, dat de door Macpherson ontdekte en vertaalde poëzie van Ossian geen 
mystificatiee betreft. Tot in de negentiende eeuw wordt Ossian beschouwd als een middel-
eeuwsee Keltische bard.) Verder citeert Van Alphen nog een passage uit de verhandeling van 
Herderr waarin deze de eerste taal karakteriseert als een natuurlijke, universele taal der 
hartstochten,, waarvan de ongearticuleerde klanken een woordenboek der ziel vormen. Ten 
slottee citeert hij op p. 21 een passage uit Mallet 1755 (p. 237) over het expressieve karakter 
vann de taal der 'onbeschaafde natiën'. 
2255 Met deze opsomming volgt Van Alphen Kames en Lafïtau. Zie Kames 1774 (dl. 1): 120-
1211 en Lafïtau 1724 (dl. 1): 517-522. 
2266 In ons land zijn de meeste sporen daarvan pas te vinden in negentiende-eeuwse ver-
handelingen.. Vergelijk Johannes 1992: 75-80. Johannes verwijst naar een aantal schrijvers 
diee hebben getracht te verklaren waarom het dichterlijk genie van Ossian 'onder den kou-
denn Noordschen hemel' tot bloei kon komen. Een van die verklaringen houdt in, dat kinder-
lijk ee 'primitiviteit' zwaarder weegt dan 'warmbloedigheid'. De primitieve mens vertegen-
woordigtt het kinderstadium van de mensheid: evenals een kind vertoont hij zich in zijn 
natuurlijkee gedaante met zijn eenvoudige zeden en edele, verheven gevoelens. Nieuwe ge-
waarwordingenn drukt hij uit met een vurige hartstochtelijkheid. Een andere verklaring 
komtt erop neer, dat Aziaten op hun tochten naar Scandinavië hun dichterlijk genie op de 
stammenn aldaar hebben overgeplant. 
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nenn (Flögel 1773: 57-108). Van Alphen refereert aan hun opvattingen 
enn aan die van Winckelmann en Iselin.227 Op basis van al deze bron-
nenn concludeert hij, dat een aangenaam en warm klimaat weliswaar 
eenn gunstig effect kan hebben op de kwaliteit van de poëzie, maar die 
kwaliteitt hangt daarvan niet af. Op het ontstaan van poëzie heeft het 
klimaatt zelfs helemaal geen invloed {Van Alphen 1782: 26). 

Evenminn als het klimaat acht Van Alphen andere externe fac-
torenn als politieke en sociale omstandigheden van betekenis voor het 
ontstaann van de dichtkunst. Deze factoren kunnen echter wel de stijl, 
dee beeldspraak en de keuze van de onderwerpen beïnvloeden (idem: 6-
7).. Ten slotte stelt hij met nadruk vast, dat de stelling 'de eerste taal is 
poëzijpoëzij geweest' niet impliceert 'dat alle de eerste menschen digters ge-
weestt zijn' (idem: 21). Integendeel, dichters - met name goede dichters -
zijnn ook in 'onbeschaafde natiën' zeldzaam. Zo vindt men 'onder de 
Schotsee Barden [...] slechts éénen Ossian*  (idem: 22-23; zie ook p. 14). 

'Dee gave der digtkunst' beschouwt men 'in de alleroudste tij-
den'' dan ook als iets buitengewoons. Dichters hadden toen veel aan-
zien:: 'men hield hen voor de eerste wetgevers en beschavers van het 
menschdom'.. Zij waren de geleerden, wijsgeren en historieschrijvers 
(idem:: 10-11 ).228 Die kwaliteiten danken zij echter niet aan hun taalge-
bruik.. Daarin onderscheiden zij zich immers niet van hun tijdgeno-
ten,, die allemaal een taal hanteren die louter uit poëtische elementen 
bestaat.. Kortom, de grond van het dichterschap ligt net zo min in de 
taall  als in de 'regeringsvorm' of in de 'lugtstreek', maar die moet vol-
genss Van Alphen gezocht worden 'in eene natuurlijke dispositie van 
denn mensen' (idem: 23-26). 

Tott die dispositie behoren zijns inziens vijf aangeboren ver-
mogenss (zie ook 4.2.3). Als eerste noemt hij de teergevoeligheid' of 'sensi-
biliteit'biliteit'  - dat wil zeggen de aangeboren ontvankelijkheid voor aandoe-
ningenn en gewaarwordingen - die hij bepalend acht voor de kwaliteit 
vann het dichterschap (idem: 89-128). Onmiddellijk daarmee in verband 
brengtt hij het aangeboren vermogen van de 'verbeelding' (idem: 129-

2277 Zie 4.3.2 voor de opvattingen van Dubos. Montesquieu onderzoekt in De l'esprit des lois de 
overeenkomstt tussen het klimaat en het genie van een volk en de invloed van de regering 
daarop.. In boek 14 beschrijft hij het effect van het klimaat op de mens (Montesquieu 1758 
(dl.. 1): 305-377). Winckelmann legt een oorzakelijk verband tussen het subtropische Griek-
see klimaat, de schoonheid van de Griekse taal en de goede smaak van de Grieken (Winckel-
mannn 1764). Iselin relativeert de invloed van het klimaat. Door de individuele verschillen 
meentt hij die invloed niet als essentieel te kunnen beschouwen (Iselin 1768: 43-50). 
2288 Van Alphen beroept zich op verschillende bronnen: Dusch 1764, Estève 1755, Klotz 
1763,, Mallet 1755, Rochefort 1772, Sulzer 1771-1774 en Thomas 1774. In zijn formulering 
volgtt hij echter voornamelijk Klotz (1763 (dl. 2): 12). 
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189;; zie ook 4.5.3), omdat verbeeldingskracht en teergevoeligheid op 
elkaarr inwerken. Hoe ontvankelijker een dichter is voor zintuiglijke 
indrukken,, hoe gemakkelijker zich beelden vormen in zijn geest. Om-
gekeerdd werkt de verbeeldingskracht in op de teergevoeligheid: de Ie 
vendigee voorstelling die de dichter in zichzelf oproept door zijn ver-
beeldingskrachtt maakt hem ontvankelijker voor aandoeningen. 

Teergevoeligheidd en verbeeldingskracht brengen de dichter 
inn een staat van 'enihusiasmus (verrukking)', wat betekent dat hij aan al-
lesoverheersendee behoefte voelt zijn gewaarwordingen aan anderen 
meee te delen. Door zijn aangeboren dichtkundig vermogen drukt hij zich 
vervolgenss uit in poëzie (idem: 189-226). Oordeel en smaak ten slotte be-
warenn hem voor 'sterke buitensporigheden' (idem: 227-232). 

Dezee vermogens stellen latere dichters uit beschaafde naties 
inn staat zich de poëtische taal van de vroegste dichters eigen te 
maken.2299 Die taal kenmerkt zich overigens niet alleen door haar beel-
dendee kracht, maar ook door harmonie en melodie (zie 4.2.3). De mate 
waarinn deze laatste twee eigenschappen tot hun recht komen in een 
gedichtt hangt niet af van de aard van de taal, maar van het talent van 
dee dichter, ongeacht de tijd of de omstandigheid waarin hij leeft: 

Komtt dezelve in handen van een ordinair mensch, zo blij-
venn het elementen, die wel flikkeren, maar geen vlam 
geven;; zo dra egter deze elementen komen in handen van 
eenn genie, worden zij poëzij in den waren zin; [...] (idem: 23). 

Mett dit standpunt distantieert Van Alphen zich impliciet van de pri-
mitivistischee visie op de ontwikkeling van de taal en de dichtkunst (zie 
ookk Wiskerke 1995: 117-119). In die visie leidt de toenemende bescha-
vingg namelijk tot de teloorgang van het poëtisch karakter van de taal 
enn als gevolg daarvan tot het verval van de poëzie, doordat de mens op 
dee wereld om hem heen niet langer met zijn gevoel reageert maar met 
zijnn verstand. Deze opvatting leidt tot de conclusie, dat poëzie ouder 
moett zijn dan proza. 

Vann Alphen komt weliswaar tot diezelfde slotsom, echter op 
basisbasis van een andere redenering. Dat de oudste gedenkschriften in 
poëzievormm geschreven zijn, heeft zijns inziens niets te maken met 
hett feit dat de vroegste taal geschikter zou zijn voor poëzie dan voor 

2299 Johannes spreekt in dit verband van een 'compromis-redenering' die deel uitmaakt van 
hett door hem geconstrueerde standaardbetoog: *de moderne dichter moet iets van het beel-
dendd taalgebruik der oosterse volkeren en der zuidelijke primitieven herwinnen, zonder 
daarbijj  de moderne verstandsontwikkeling, de verlichte religieuze ideeën en de nieuw ver-
worvenn wetenschappelijke inzichten prijs te geven'. De 'moderne' dichter heeft het voor-
deell  dat hij, anders dan de primitieve mens, kan voorkomen dat zijn verbeelding buiten-
sporigg wordt (Johannes 1992: 79). 
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proza.. Die poëzievorm verklaart hij anders en wel als volgt. Men maak-
tee in de eerste tijd gebruik van de gebonden stijl 

vooreerst:: om dat men gewoon was die geschiedenissen 
enn jaarboeken te zingen, en daartoe moesten zij natuurlij-
kerr wijze in een gebonden stijl zijn opgesteld; ten twee-
den:: om dat men ze van buiten leerde, en door de onder-
vindingg was gewaar geworden, dat de gebonde stijl aan 't 
geheugenn behulpsaam is (idem: 18). 

Bijj  wijze van toelichting verwijst Van Alphen naar Voltaire, Brown en 
Kames.. Daarmee wekt hij de indruk dat deze schrijvers zijn verklaring 
ondersteunen.. Die indruk blijk t evenwel niet helemaal te kloppen. De 
redeneringenn van Voltaire en Brown lopen namelijk uiteen, terwijl 
Vann Alphen ze aaneen lijk t te smeden. 

Zoo correspondeert Van Alphens tweede argument met de re-
deneringg van Voltaire dat rijm en metrum in primitieve tijden als mid-
dell  dienden om historische informatie te onthouden (Voltaire 1771: 
17-20).. Deze opvatting maakt deel uit van achttiende-eeuwse taaltheo-
rieën.. Daarin wordt de vraag gesteld hoe de eerste mensen met elkaar 
communiceerden,, voordat het schrift was uitgevonden. Het antwoord 
luidtt dat bestaande kennis, geschiedenissen, godsdienstige en andere 
gebruikenn werden overgeleverd in een beeldende, gemakkelijk te me-
moriserenn taal: in poëzie. 

Vann Alphens eerste argument correspondeert daarentegen 
mett de redenering van Brown, die zich juist tegen Voltaire afzet 
(Brownn 1763: 38-44). Brown vindt dat 

thee universal Connection of the old Poetry with Melody, 
andd the unvary'd Custom of singing it, amounts to the 
strongestt Proof, that the mere End of Memory and Tradition 
couldd not be its original Cause. For had the sole Intention 
off  the Song been that of Record only, a mere Recitation of the 
Versess would have answered the same Purpose. [...] Hence, 
thee Use of Rythm and Verse must naturally arise in GREE-
CEE (as in every other Country emerging from Barbarity) 
becausee Melody, Dance, and Song, made a principal Em-
ploymentt of their savage State. And hence, their earliest 
Historiess must of course be written in Verse; because the 
Actionss of their Gods and Heroes made a principal part of 
theirr Songs; and therefore, when the Use of letters came 
amongg them, these ancient Songs were naturally first re 
corded,, that is, they became their earliest Histories, for the 
Informationn and Use of future Times (idem: 42). 
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Conformm de primitivistische visie oordeelt Brown pessimistisch over 
dede toekomst van dichtkunst en muziek. Hij meent dat de volmaakte 
natuurtoestandd waarin toon- en dichtkunst één samenhangende 
kunstt vormden, nooit meer terugkomt, omdat beide kunsten in hun 
zelfstandigee ontwikkeling te gecompliceerd zijn geworden. 

Echter,, bij nader inzien heeft Van Alphen waarschijnlijk noch 
gesteundd op de redenering van Voltaire, noch op die van Brown, maar 
opp die van Kames, de derde door hem genoemde bron en een van zijn 
belangrijkstee zegslieden (zie 3.2.3).230 Diens gedachtegang stemt im-
merss volledig overeen met die van onze dichter. Ook Kames stelt vast 
datt de vroegste taal niet per definitie geschikter is voor poëzie dan 
voorr proza. Bovendien brengt deze Engelse schrijver het metrum in de 
vroegstee literatuur niet alleen in verband met het memoriseren van 
tekstenn maar ook met het zingen daarvan (Kames 1774 (dl. 1): 118-123). 

Dee gedachte dat de vroegste taal gezongen werd, komt in Van Alphens 
oeuvree nog één keer terug: in de 'Aanmerkingen' (Van Alphen 18023: 
301).. Ook daar werkt hij die gedachte niet uit. Wel verwijst hij in ver-
bandd daarmee weer naar Brown. Toch blijf t op het eerste oog onduide-
lij kk in hoeverre hij kennis heeft genomen van diens interpretatie van 
dee muziekgeschiedenis. Weliswaar beschikte hij volgens de auctiecata-
loguss van zijn bibliotheek (Bibliotheca 1806:86, no. 1111) over een Duitse 
vertalingg van de Dissertation, maar in zijn geschriften verwijst hij er 
slechtss twee keer naar en wel op de door mij genoemde plaatsen, res-
pectievelijkk in de Digtkundige Verhandelingen en de 'Aanmerkingen'. Bo-
vendienn volstaat hij op deze plaatsen met een verwijzing, terwijl hij 
voorr zijn tekst gebruik maakt van een andere bron. Steunt hij in de be-
sprokenn passage in de Digtkundige Verhandelingen op de formulering van 
Kames,, in de 'Aanmerkingen' neemt hij de alinea over de oermuziek 
(ziee 4.3.1) in vertaling over van Webb: 

Music,, in its original purity, was used as a mode of con-
veyingg or enforcing sentment; it was either the substitute 
orr the support of language (Webb 1974: 75). 

Hoewell  Browns naam in Van Alphens geschriften verder niet meer 
valt,, meen ik toch een paar sporen van diens Dissertation in de 'Aan-
merkingen'' te kunnen aanwijzen. Ik heb de indruk, dat hij op de hem 
typerendee eclectische wijze enkele zinnen van Brown heeft vertaald 

2300 Typerend voor Van Alphens bronnengebruik is, dat hij in een bepaalde passage naar 
verschillendee bronnen verwijst, terwijl zijn argumentatie slechts steunt op een van die 
bronnen.. Zie ook De Man 1999: 32-34. 



2544 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

enn ingevlochten in zijn eigen betoog. Zo lijk t Van Alphens wens de ver-
enigingg van dichtkunst en muziek in dienst te stellen van de nationa-
lee opvoeding 'om gevoelens van liefde tot het vaderland en deugd aan 
dee jeugd inteboezemen' (Van Alphen 18023: 307) een vrije vertaling 
vann de wens van Brown dat 

thee Arts of Poetry and Music, thus properly united and im-
proved,, may possibly by Degrees be made a Part of Educa-
tion,tion, and applied to the Culture of the youthful Mind, in 
Subjectss religious, political, and moral (Brown 1763:187). 

Inn dat geval, schrijft Van Alphen verder, bereiken dichtkunst en mu-
ziekk in hun samenspel een hoogtepunt (Van Alphen 18023: 303). Iets 
dergelijkss schrijft Brown: 'this Representation of sacred Subjects is the 
highestt and most interesting Union of Poetry and Music' (Brown 1763: 
195). . 

Overigenss leggen vele tijdgenoten een oorzakelijk verband 
tussenn de bloei der kunsten enerzijds en godsdienstzin en vaderlands-
liefdee anderzijds, maar de overeenkomst in formulering frappeert. Die 
overeenkomstt lees ik ook in Van Alphens oordeel over de toekomstige 
herenigingg van toon- en dichtkunst. Daarover zegt hij, dat die 'meer te 
hopenn dan te verwagten is' (Van Alphen 18023: 307), terwijl ik bij 
Brownn lees, dat 'this event is rather to be wished than hoped for' 
(Brownn 1763: 187). Hoewel Van Alphen zich over de toekomst van de 
dichtkunstt als afzonderlijke kunst optimistisch heeft uitgelaten, deelt 
hijj  dus Browns primitivistische cultuurpessimisme over de gezamen-
lijk ee toekomst van dichtkunst en muziek. 

Eenn vergelijking ten slotte van Van Alphens opvattingen met die van 
Lustigg levert duidelijke verschillen op. Alleen het weinige dat Van Al-
phenn heeft geschreven over de oorsprong van de muziek en de teloor-
gangg van het muzikale aspect van de oertaal sluit volledig aan bij Lus-
tigss opvattingen. Wat hij schrijft over het poëtische aspect van die taal 
looptt niet parallel met Lustigs uiteenzetting over de oertaal. Ongetwij-
feldd doen zich hier de verschillen gelden in perspectief en tijdstip van 
publicatie. . 

Eenn van die verschillen betreft de aard van het betoog. Terwijl 
dee oertaaltheorie voor Van Alphen een vanzelfsprekend uitgangspunt 
vormt,, presenteert Lustig haar als een hypothese die hij tracht te be-
wijzenn door andere theorieën te falsifiëren. Het standpunt over de kli -
maattheoriee laat een ander verschil zien. Van Alphen acht noch het 
klimaat,, noch andere externe omstandigheden bepalend voor de kwa-
litei tt van de kunst, terwijl Lustig de klimaattheorie onderschrijft. 
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Eenn derde verschil betreft de interpretatie van de oertaal-
theorie.. Zich afzettend tegen andere theorieën fixeert Lustig zich op 
eenn ontstaansmoment. Uit de stelling, dat het zingen evenals het spre-
kenn tot de aangeboren menselijke vermogens behoort, leidt hij af dat 
dee eerste mensen niet alleen als de eerste zangers, maar ook als de eer-
stee dichters gekwalificeerd kunnen worden. Van Alphen daarentegen 
laatt zich over het ontstaansmoment niet uit en voor het onderzoek 
naarr de oorsprong van de dichtkunst adviseert hij te 'beginnen met 
hett vooronderstellen van een tijdperk, waar in nog geen poëzij bekend 
was'' (Van Alphen 1782: 48-49). Vanwege gebrek aan gegevens kan het 
ontstaansmomentt volgens hem niet worden vastgesteld. In ieder geval 
will  hij de eerste mensen niet zonder meer met dichters associëren, 
omdatt het ware dichterschap nu eenmaal meer inhoudt dan het spre-
kendd zingen van een muzikaal-poëtische oertaal. Van Alphen denkt 
hierr aan de genie van het dichterschap, terwijl Lustig de oorsprong 
vann het zingen voor ogen heeft. 

4.3.44 Robbers over de oertaaltheorie 

Inn zijn Verhandeling over het Nationaal Nederlandsch gezang deelt Robbers 
mee,, dat hij zich met de oorsprong van de zangkunst niet wil bezig-
houden,, omdat dit onderwerp al 'in eene vorige lezing, over de afkomst 
derMuzijk',derMuzijk', breedvoerig is behandeld (Robbers 1820: 6). Toch laat hij in 
dezee verhandeling zijn gedachten gaan over verschillende aspecten 
vann dit onderwerp. Zo bespreekt hij in het eerste deel de oorspronke-
lijk ee betekenis van het woord 'zang of zingen', de oorsprong van het zin-
gen,, de zangkunst van de 'oudste en voornaamste wereldvolken', de in-
delingg van de muziekgeschiedenis in drie periodes en de invloed van 
'dee luchtsgesteldheid' op het zingen (idem: 6-25). In het derde deel be-
spreektt hij de oorsprong en ontwikkeling van het godsdienstig gezang 
bijj  heidense volkeren in de eerste eeuwen van onze beschaving en bij 
dee eerste christenen (idem: 44-70). 

Ookk in zijn 'Vergelijking der oude en hedendaagsche muzijk' 
besteedtt hij aandacht aan de oermuziek. In dat artikel laat hij zien 
hoezeerr 'de muzijk der ouden' indertijd de gemoedsgesteldheid van 
dee mensen heeft beïnvloed, doordat toon- en dichtkunst nog een twee 
eenheidd vormden (Robbers 1818: 6-18, 75-76). In de tweede van Tweetal 
ProevenProeven ten slotte geeft hij nogmaals zijn visie op het ontstaan van de 
muziekk (Robbers [1828]: 27-35). Kortom, in alledrie zijn publicaties ven-
tileertt Robbers opvattingen in verband met de oorsprong van muziek 
enn dichtkunst. Gezien zijn achtergrond spreekt het vanzelf, dat hij 
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evenalss Lustig voornamelijk het muzikale aspect van de oertaal be-
schrijft.. Anders echter dan zowel Lustig als Van Alphen baseert hij 
zichh slechts op een beperkt corpus teksten.231 

Overr de oorsprong van de dichtkunst schrijft Robbers alleen in de 
tweedee van Tweetal Proeven. Evenals Van Alphen constateert hij, dat 
'zichh de oorsprong der edele dichtskunst in den nacht der grijze oud-
heidd verlieze' (Robbers [1828]: 32). Door gebrek aan gegevens valt er 
weinigg over te zeggen, maar wel staat volgens hem vast, 'dat die oor-
sprongg in de menschelijke natuur zelve gelegen zij' {idem: 33). Met 
dezee constatering verklaart hij zich tot aanhanger van een achttiende-
eeuwss dogma. 

Verderr bevestigt hij het achttiende-eeuwse standpunt dat de 
dichtkunstt oorspronkelijk een eenheid heeft gevormd met de muziek. 
Inn de vroegste tijden had muziek, zo betoogt hij, de functie van de 
spraakk of van de ondersteuning daarvan. Zijn beschrijving van de mu-
zikaal-poëtischee oertaal ontleent hij aan de Traite van Rollin. Bewijzen 
vann de twee-eenheid van toon-en dichtkunst ziet hij, net als Lustig, in 
dee psalmen van David en diens muzikale tijdgenoot Asaph, alsmede in 
dee poëzie van de Grieken. 

Conformm het achttiende-eeuwse gedachtegoed gaat hij ervan 
uit,, dat de Griekse poëzie aanvankelijk uitsluitend gezongen werd. In 
dee loop der tijd begonnen de Grieken, aldus Robbers, muziek en dicht-
kunstt steeds vaker afzonderlijk te beoefenen. De definitieve scheiding 
vann beide kunsten - hij dateert die veel vroeger dan Lustig - wijt hij 
aann drie logografen (oudste Griekse geschiedschrijvers) uit de zesde 
eeuww vóór Christus, omdat zij als eersten in proza schreven: Cadmus 
vann Milete, Pherecydes van Syros en Hecataeus van Milete. Robbers 
houdtt deze schrijvers verantwoordelijk voor de 'wanorde [...], die zich, 
vann toen af, in de muzijk en dichtkunst openbaarde' (Robbers [1828]: 
28).. Daar laat hij het bij wat het poëtische aspect van de oertaal be-
treft. . 

2311 Voor informatie over het zingen van volkeren uit de vroegste tijden put Robbers uit de 
bijbel,, de mythologie, Tacitus, laat-achttiende-eeuwse verslagen van reizen naar Amerika 
vann Potlock en Dixon (ik heb deze reisverslagen niet kunnen traceren) en een publicatie 
overr 'de zang der wilden' van Le Vaillant. Met deze publicatie bedoelt hij volgens mij Voyage 
dansdans l'intérieur de l'Afriaue par le Cap de Bonne Espérance (1790, 2 din.) en/of Second Voyage dans les 
annéesannées 1783-85 (1796 2 din.) van Francois le Vaillant. Voor de oertaaltheorie beroept hij zich 
opp de Traite' des Études van Rollin. Zijn definitie van het begrip 'zingen' baseert hij op de Dic-
tionnairetionnaire de Musique van Rousseau. Verder beroept hij zich op de klimaattheorie van Montes-
quieuu en baseert hij zijn betoog over het godsdienstig gezang op Van Iperen 1777-1778. 
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Overr muziek in de vroegste tijden schrijft Robbers in de 'Vergelijking 
derr oude en hedendaagsche muzijk' en vooral in de Verhandeling over 
hethet Nationaal Nederlandsch Gezang. Zijn visie komt nagenoeg overeen met 
diee van Lustig, wat ook te verwachten valt, gezien de door Robbers ge-
raadpleegdee bronnen, die niet tot de meest recente behoren. 

Evenalss Lustig situeert Robbers het ontstaan van de muzikaal-
poëtischee oertaal in het Aards Paradijs. Derhalve definieert hij het 
woordd 'gezang' in de eerste plaats als lofzang op God. Van het wezen-
lij kk verband tussen muziek en godsdienst wil hij met name de kerken-
radenn van de hervormde gemeenten in Nederland overtuigen, omdat 
zijj  afwijzend staan tegenover muziek in de eredienst (Robbers 1820: 6-
10). . 

Robberss argumenteert, dat sinds 'de morgenstond der we-
reld'' godsdienstige plechtigheden vergezeld gaan van muziek. De oor-
sprongg van het godsdienstig gezang zoekt hij bij 'het blinde en afgo-
dischee heidendom' waar 'geraasmakende instrumenten' de gezangen 
begeleidenn (idem: 47-55). Gedetailleerde gegevens over de tempelzan-
genn van Egyptenaren, Grieken, Romeinen en Hebreeën ontbreken wel-
iswaar,, maar in ieder geval leveren zij het bewijs dat gezangen 'van de 
vroegstee tijden af, een voornaam en wezenlijk deel van den Godsdienst 
geweestt en gebleven [zijn] ' (idem: 50). Dat in al deze culturen tijdens 
godsdienstigee plechtigheden 'alleen door de Priesters gezongen werd, 
zonderr dat de menigte in het gezang deel nam', impliceert zijns in-
ziens,, dat het zingen in hoog aanzien stond (idem: 53-54). 

Overigenss - zo stelt Robbers vast op gezag van Rousseau - is 
hett zingen in wezen niets anders 

dann eene bevallige en nadrukkelijke manier van spreken; [...] Er 
wass dus, tot de uitvinding van den Zang, niets minder 
noodig,, dan de menschelijke vermogens aan den dag te 
leggen,, en eene bevallige wending te geven aan de denk-
beeldenn welke men wilde uitdrukken, daar dezelve, door 
denden zang, op eene bijzondere wijze veraangenaamd en ver-
sterktt wierde (idem: 10). 

Evenalss het spreken behoort het zingen tot de natuurlijke behoeften 
vann de mens: 

Nietss toch is den mensch natuurlijker dan zingen; het is 
voorr hem eene verkwikking, eene vertroosting; het is eene 
zekeree drift, hem door de Natuur ingegeven, welke zijne 
kwellingenn verzacht, zijne vervelingen voorkomt, en hem 
dee moeijelijkneden des levens gemakkelijker doet dragen 
(idem:: 13). 
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Reisverslagenn tonen aan, dat van oudsher alle volkeren zingen. Rob-
berss schetst een primitivistisch beeld van 'de zang der wilden in het 
diepstt der bosschen' (idem: 14). Uit getuigenissen van 'oude schrijvers' 
blijkt ,, dat muziek ook gebruikt werd 'om woeste menschen' voor de 
samenlevingg te vormen, te beschaven en te verlichten (Robbers 1818: 
75-76).. Van de muziekbeoefening in de eerste eeuwen geeft hij een zeer 
globaall  overzicht. Net als Lustig verdeelt hij de muziekgeschiedenis in 
driee periodes en karakteriseert hij de tweede periode (600-1600) als een 
muzikaall  'sobere' tijd (Robbers 1820:19-23). Ook hij noemt uit die pe-
riodee als hoogtepunt de uitvinding van het notenschrift in 1024 (juist 
gedateerd)) door Guido Aretinus en als belangrijk muziektheoreticus 
Jeann de Muris, die hij terecht in 1338 aan de Sorbonne plaatst (idem: 
20).2322 De muziekgeschiedenis laat ons zien, aldus Robbers, dat 'het 
Nationaall  gezang der verschillende volkeren zeer onderscheiden is en 
niett weinig uit één loopen moet' (Robbers 1820: 22). 

Hijj  toont zich dan ook een overtuigd aanhanger van de kli-
maattheoriee van Montesquieu. De vurige verbeeldingskracht van vol-
kerenn onder een brandende hemel brengt een andere, muzikaler zang 
voortt dan de treurige verbeelding van volkeren die 'eene strenge en 
onbarmhartigee Luchtstreek bewonen, waar [...] regen, hagel, sneeuw, 
stormm en onweersbuien elkander gedurig afwisselen' (idem: 23). Overi-
genss heeft deze opvatting in Robbers' tijd afgedaan. Hoe hij staat te 
genoverr de kritiek op de klimaattheorie van Montesquieu blijkt ner-
gens.. Mogelijk heeft hij daarvan geen kennisgenomen. 

Ikk kom tot de conclusie, dat Robbers' redenering over de oor-
sprongg van dichtkunst en muziek volledig aansluit bij de achttiende-
eeuwsee ideeën over de muzikaal-poëtische oertaal die verloren ging. Op 
geenn enkel punt wijkt hij af van de primitivistische theorie over het 
ontstaann van toon- en dichtkunst. Verder lijk t zijn schets van het ont-
staann en de ontwikkeling van de muziek een aftreksel van het mu-
ziekhistorischh overzicht van Lustig, hoewel hij niet naar hem verwijst. 

4.3.55 Conclusies 

Hett geloof in de voortreffelijkheid van de oertaal en van de primitieve 
cultuurr in het algemeen bereikt in Europa in de achttiende eeuw met 
verhandelingenn als die van Vico, Rousseau en Herder een hoogtepunt. 

2322 Ik vind het merkwaardig, dat hij Jean de Muris in een andere verhandeling - de 'Verge-
lijking '' - pas in 1552 plaatst, net als Lustig heeft gedaan (Robbers 1818: 8). Op geen van de 
tweee plaatsen verwijst hij naar een bron. 
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Zijj  en hun adepten hebben de spontane emotionaliteit van 'de nobele 
wilde'' beschreven als inspiratiebron en norm voor dichtkunst en mu-
ziek.. Voor hen staat de expressie van het gevoel centraal. 

Datt preludeert op het romantische gedachtegoed waarin de 
individuelee vrijheid van de kunstenaar inzake de expressie van zijn ge-
voell  en verbeelding centraal staat en het getuigt van een relativering 
vann de classicistische normen die daarentegen de controle van ver-
beeldingg en gevoel door 'oordeel' en/of 'smaak' accentueren. Mogelijk 
ligtt daarin een verklaring, dat ook verschillende negentiende-eeuwse 
filosofenn der schone kunsten de oertaaltheorie onderschrijven. In 
iederr geval geldt dat voor een aantal Nederlandse auteurs: niet alleen 
Robbers,, maar bijvoorbeeld ook Kinker geeft blijk die theorie aan te 
hangenn (Kinker [1810]a: 43). 

Inn tegenstelling tot Lustig hebben zij - en natuurlijk ook Van 
Alphenn - hun opvattingen kunnen toetsen aan die in tal van Engelse, 
Fransee en Duitse verhandelingen. Lustig blijkt met zijn uiteenzetting 
overr de emotieve oorsprong van dichtkunst en muziek onbetwist kop-
loperr in Nederland en zelfs vanuit Europees perspectief bezien, be-
hoortt hij tot de eersten die over dit onderwerp publiceren. 

Dee oertaaltheorie, die dus een taai leven heeft, kent twee ver-
sies.. De eerste versie - met name die van Rousseau - beschouwt de oor-
spronkelijkee eenheid van muziek en taal als het ideaal dat in de Ro-
meinsee tijd verloren gaat. Sindsdien vormen muziek en taal een 
tragischh gescheiden tweeling. Alleen hun hereniging kan muziek haar 
optimalee expressieve kracht teruggeven. De tweede versie - met name 
diee van Vico - ziet de scheiding van muziek en taal niet zonder meer 
alss een verlies: de ontwikkeling van de muzikaal-poëtische gevoelstaal 
tott een abstracte taal van het verstand duidt zij positief. Wat Lustig en 
Vann Alphen schrijven over de oorsprong van de muziek correspondeert 
mett de eerste versie en wat Van Alphen schrijft over de oorsprong van 
dee dichtkunst met de tweede. 

Evenalss met zijn betoog over de oertaaltheorie heeft Lustig 
pionierswerkk verricht met zijn uitvoerig muziekhistorisch overzicht 
inn de Inleiding van 1751 (55 bladzijden) en in die van 1771 (58 bladzij-
den).. Immers, in de tweede helft van de achttiende eeuw moet in Eu-
ropaa het muziekhistorisch onderzoek nog van de grond komen, ter-
wij ll  hiervoor in Nederland pas een eeuw later de basis is gelegd: in 
18688 met de oprichting van de Vereeniging voor Nederlandsche Mu-
ziekgeschiedenis.. Tot het midden van de negentiende eeuw blijven in 
onss land de muziekhistorische verhandelingen voornamelijk beperkt 
tott beschouwingen over de muziek 'der ouden'. Eerst daarna wordt 
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eenn begin gemaakt met het onderzoek naar de geschiedenis van de Ne-
derlandsee muziek door onder anderen F.C. Kist (zie 1.2.2), J.P. Heye 
(1809-1876),, J.C. Boers (1812-1896) en D.F. Scheurleer (1855-1927). Zij 
staann dan ook in ons land geboekstaafd als de grondleggers van de mu-
ziekgeschiedenis.. Evenwel, aan de bakermat van deze muziekhistorici 
staatt Lustig, en dat al in het midden van de achttiende eeuw. 

Watt ten slotte het bronnengebruik van de drie Nederlandse 
schrijverss betreft, concludeer ik het volgende. Lustig presenteert zich 
alss een goed gedocumenteerd muziektheoreticus die zijn eigen stand-
puntt afzet tegen dat van anderen. Op grond van eigen argumenten 
construeertt hij zijn betoog. Ook Van Alphen heeft zich grondig gedo-
cumenteerd.. Hij blijkt een kenner van de estheticaliteratuur van zijn 
tijd.. Opmerkelijk is de grote verscheidenheid aan buitenlandse studies 
waaruitt hij heeft geput. Op eclectische wijze geeft hij opvattingen van 
verschillendee schrijvers een plaats in zijn betoog. Daarentegen toont 
Robberss zich met de bijbel en de mythologie als belangrijkste bron een 
vertolkerr van traditioneel gedachtegoed. 

4.44 De discussie over het recitatief in de Franse en 
Italiaansee opera en over muzikale en onmuzikale 
talen:: Nederlandse reflectie op een Franse polemiek 

4.4.11 De definities: een eerste verkenning van de opvattingen 

Geïnspireerdd door het Griekse begrip 'musiké', dat zowel muziek als 
taall  omvat, ontwikkelt de Florentijnse Camerata aan het einde van de 
zestiendee eeuw het recitatief door de spreektaalintonatie muzikaal na 
tee bootsen. Daarbij volgt de zangstem het natuurlijk accent en ritme 
vann de woorden. Dat impliceert een retorische benadering van de mu-
ziek:: de toon is ondergeschikt aan de taal en het ritme (zie 2.1.3). 

Achttiende-eeuwsee aanhangers van de oertaaltheorie tonen 
eenn grote voorliefde voor het recitatief, omdat zij daarin een afspiege-
lingg zien van de oorspronkelijke eenheid van toon- en dichtkunst zoals 
bijj  de oude Grieken, wier muzikale poëzie hun als ideaal voor ogen 
staat.. Zo schrijft Rousseau in 1767 in zijn Dictionnaire, dat alle poëzie bij 
dede Grieken beschouwd kan worden als recitatief vanwege de muzikali-
teitt van de klassieke Griekse taal. De volmaaktheid van een recitatief 
hangtt zijns inziens samen met het karakter van de taal: hoe melodieu-
zerr een taal, hoe natuurlijker en volmaakter het recitatief. Bij de Grie-
kenn vallen spreken en zingen samen (Rousseau 1781 (dl. 2): 145-146). 
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Dezee gedachte had Rousseau in 1753 ook al verwoord in zijn 
lettrelettre sur la Uusique Frangoise (Rousseau 1979: 264-265). Daarin stelt hij 
vast,, dat het Italiaans als enige Europese taal de muzikaliteit van het 
klassiekee Grieks benadert. Vervolgens zet hij in de lettre de muzikali-
teitt van het Italiaans af tegen de onmuzikaliteit van het Frans. Hij 
achtt het Frans door zijn prosodie ongeschikt voor recitatieven en ei-
genlijkk voor alle vocale muziek, omdat het maar weinig ritmische mo-
gelijkhedenn kent vanwege de beperkte variatie in korte en lange sylla-
ben.. Bovendien kent het Frans te weinig sonore vocalen en te veel 
consonanten,, waardoor de syllaben dof en nasaal klinken. Op zo'n taal 
kunnenn componisten geen mooie melodie schrijven. Daarom gaan ze 
zichh richten op de harmonie, waaraan alle natuurlijkheid ontbreekt 
(idem:: 258-263). In het 'Avertissement', dat aan de lettre voorafgaat, 
noemtt Rousseau het Frans een taal voor geleerden en filosofen (idem: 
254). . 

Dee door hem in een nieuwe richting geleide discussie over 
Fransee en Italiaanse recitatieven en aria's, met als inzet de muziek van 
Lullyy en Rameau, staat centraal in de 'querelle des bouffons'. Deze 
pennenstrijdd levert tussen 1752 en 1754 zo'n zestigtal pamfletten op 
(ziee 2.2.3). Tussen 1774 en 1779 laait de muzikale oorlog opnieuw op. 
Dee controverse richt zich nu op de muziek van Gluck. Hij tracht uit te 
stijgenn boven Franse en Italiaanse stijlen door de muziek dichter bij 
hett ideaal te brengen van haar eenheid met de dichtkunst (zie 2.2.4). 
Juistt dat ideaal koestert ook Rousseau. 

Rousseauss opvattingen hebben niet alleen bijgedragen aan de 
tweespaltt in de Franse culturele elite, maar hebben ook internationaal 
reactiess opgeroepen, zelfs tot in de negentiende eeuw, waaronder die 
vann 'mijn' drie Nederlandse schrijvers. Zo bezinnen zowel Lustig als 
Vann Alphen en Robbers zich op de muzikaliteit van het Nederlands 
naarr aanleiding van Rousseaus choquerende uitspraken over de on-
muzikaliteitt van het Frans: 

Aangaandee nu de zogenaamde muzikaale woorden, stelt 
zekerr fransen Auteur [= Rousseau] 'er maar 12 tot 1500, die 
men,, in tooneeldichten, geduurig moet keeren en wen-
den,, en buiten de welke 'er geene andere mogelyk zyn, 
naaa dat deeze, aanminnig- en gevoeglykheids halve, het 
voorregtt in de muzikaale Poëzy te worden ge-admitteerd, 
alleenn verworven hebben. Ik twyfel niet, of onze neder-
landschee taal bevat 'er ruim zo veel, dan de fransche (Lus-
tigg 1756: 471-472). 
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Zelfss heeft een zeker schrijver onlangs durven staande 
houden,, dat de Franschen geene goede vocaalmuziek heb-
benn en hebben kunnen, uit hoofde van het gebrek van ac-
centuatie,, aan hunne taal eigen. Schoon ik nu dit niet be-
palenn kan of wil ; als ook geen voornemen heb, om onze 
taall  met die der Franschen te vergelijken, zo volgt echter 
hierr in 't algemeen uit, dat de digter van muziekale stuk-
ken,, in welke taal hij dan ook arbeide, veel kiescher moet 
zijnn in de keuze zijner woorden, dan de digter, die slegts 
gelezenn wil worden: [...] (Van Alphen 18023: 314). 

Vraagtt men echter, of de Fransche taal werkelijk zoo muzi-
kaall  zij, dan kan daarop niet anders, dan ontkennend, 
wordenn geantwoord. [...]; men wil toch, dat, in de Fransche 
taal,, slechts twaalf-, of ten hoogste vijftienhonderd woorden 
voorr de muzikale dichtkunde bruikbaar zijn, [...]. Doch 
zelfss Franschen zijn er, die niet anders oordeelen. [... VILLO-
TEAUU ... En ... ROUSSEAU ...]. [...], ook de Franschen stellen, 
weerkeerig,, onze poëzij, in het algemeen, beneden de 
hunne;; [...]. Ik wil dit niet breedvoerig beoordeelen, maar 
gelooff  toch, met betrekking tot het muzikale, te kunnen 
beweren,, dat, terwijl de Fransche poëzij onmuzikaal is, en 
nochh metrum, noch rhythmus heeft, onze Hollandsche dicht-
kunde,, te dezen opzigte, verre boven die der Franschen mag 
wordenn gesteld; [...] (Robbers [1828]: 43-45). 

Robberss bevestigt hier enerzijds Rousseaus standpunt over de onmuzi-
kalteitt van het Frans en verklaart anderzijds het Nederlands voor mu-
zikaal,, terwijl Van Alphen zich helemaal niet wil uitspreken over de 
muzikaliteitt van het Frans of het Nederlands. Wel onderscheidt hij in 
elkee taal muzikale en onmuzikale woorden. Lustig ten slotte laat de 
onmuzikaliteitt van het Frans voor rekening van Rousseau, maar hij 
noemtt het Nederlands in ieder geval muzikaler dan het Frans. 

Tenn tijde van Lustigs Twaalf Redeneeringen staat woordgeoriën-
teerdee muziek, en dus ook het recitatief, volop in de belangstelling, 
maarr die muziek heeft zijn tijd gehad als Van Alphen en Robbers hun 
verhandelingenn publiceren. Aan het einde van de achttiende eeuw 
luidtt namelijk de algemene opinie, dat een strenge muzikale imitatie 
vann de prosodie niet valt te realiseren, omdat het metrische patroon 
perr strofe verschilt en omdat muziek op de prosodie van bijvoorbeeld 
hett Italiaans niet past bij de prosodie van een vertaling van de be-
treffendee tekst. Toch blijk t niet alleen Lustig, maar blijken ook Van Al-
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phenn en Robbers nog zeer geïnteresseerd in het recitatief en de daar-
meee samenhangende discussies over het onderscheid tussen muzikale 
enn onmuzikale talen. 

Inn de nu volgende analyse relateer ik de opvattingen van de drie Ne-
derlandsee schrijvers over deze onderwerpen aan hun respectieve bron-
nen.. Verder vergelijk ik de opvattingen van Lustig, Van Alphen en Rob-
berss met die van Rousseau en ik onderzoek in hoeverre zij reflecteren 
opp de Franse operastrijd. Ten slotte confronteer ik de opvattingen van 
dee Nederlanders met elkaar en met de heersende opvattingen ten tijde 
vann de publicatie van de respectieve verhandelingen. 

4.4.22 Lustig en de Franse polemiek over het recitatief en 
muzikalee en onmuzikale talen 

Alss Lustig in 1751 zijn Inleiding tot de Muzykkunde publiceert, moet de 
'querellee des bouffons' nog losbarsten. De animositeit tussen de Franse 
enn Italiaanse opera wortelt echter in de zeventiende eeuw: vanaf zijn 
ontstaann concurreert de Franse opera met de Italiaanse. Daaraan refe-
reertt Lustig met zijn vergelijking tussen Franse en Italiaanse muziek, 
diee in het voordeel uitvalt van de Italiaanse: 

Hett stond dan, in 't midden der voorleden eeuw, alleen 
tusschenn de italiaansche en fransche Muzyk, en hoewel 
geenee in der daad meer teder- en aanminnigheid insloot, 
dann blydschap verwekte, ze kreeg evenwel van echte ken-
nerss op verre naa de meeste stemmen, zo dat ltcüien voor 
hett muzykaal paradies wierd verklaard (Lustig 1751: 253). 

Twintigg jaar later neemt hij in de tweede druk van de Inleiding deze 
passagee ongewijzigd over (idem 17712:164). 

Well  acht Lustig zowel in de Inleiding van 1751 als in die van 
17711 voor de achttiende eeuw een relativering van de superioriteit van 
dee Italiaanse muziek op zijn plaats: achttiende-eeuwse Duitse compo-
nistenn hebben hun Italiaanse modellen overtroffen op het gebied van 
dee klaviermuziek en de protestantse kerkmuziek (Lustig 1751: 255-
256;; idem 17712: 167-168).233 Op het gebied van de symfonieën en de 
ouverturess steken in de achttiende eeuw de Fransen de Italianen naar 

2333 In de tweede druk van de Inleiding noemt hij met name Handel en Hasse. Hij acht het al-
gemeenn bekend, dat beide componisten ook in Italië furore hebben gemaakt. Aan Matthe-
sonn ontleent hij de beschrijving van een ontmoeting tussen Scarlatti en Handel in 1710 in 
Venetië.. Scarlatti hoort bij die gelegenheid Handel spelen op het clavecimbel en raakt in 
vuurr en vlam (Lustig 17712:167). 
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dee kroon (Lustig 1751: 252; idem 17712:163). Lustig preciseert niet. Hij 
maaktt in deze passage niet duidelijk in welk opzicht hij bedoelde acht-
tiende-eeuwsee Duitse en Franse muziek hoger aanslaat dan de Itali-
aanse. . 

Ookk in 1756 vergelijkt hij in zijn Twaalf Redeneeringen de Fran-
see met de Italiaanse instrumentale muziek. Daar poneert hij echter, 
datt de Italiaanse instrumentale muziek nauwelijks van kwaliteit ver-
schiltt met de Franse. Navolgenswaardig vindt hij evenwel de Franse 
methodee instrumentale composities te voorzien van een karakteristie-
kee titel die uitdrukt wat de compositie uitbeeldt. Ook Telemann volgt 
diee 'pryswaardige' methode: de verschillende delen van zijn ouvertu-
ress geeft hij titels als 'La guerre et la paix'. Daarentegen volstaan de Ita-
lianenn met de aanduidingen 'Allegro', 'Largo', 'Presto', enzovoort. Zij 
drukkenn daarmee niet uit wat de muziek uitbeeldt en dan weet de 
luisteraarr niet wat hij gehoord heeft. Hier verwoordt Lustig de con-
temporainee opvatting dat instrumentale muziek die niets uitbeeldt, 
beschouwdd moet worden als 'een ledig harmonisch-melodisch ge-
klank'' (Lustig 1756: 427, noot 2, 437-438; zie ook 4.2.2). 

Verderr vergelijkt hij in de Twaalf Redeneeringen de vocale mu-
ziekk van de Fransen en de Italianen. Hij bekritiseert de Italiaanse aria, 
omdatt daarin de tekst niet gevolgd kan worden door de uitrekking van 
klinkerss en de herhaling van woorden (idem: 254). Die kritiek laat hij 
vijftie nn jaar later in de Inleiding van 1771 weer varen. Met verwijzing 
naarr Rousseaus Lettre huldigt hij dan het standpunt, dat alle Italiaanse 
vocalee muziek, inclusief de aria, een hoge graad van volmaaktheid 
bezitt dankzij de muzikaliteit van de Italiaanse taal, 'die, wegens het 
menigvuldigg A en O, waar by de mond kan open staan, nergens haar 
weergaa vindt'. De verstaanbaarheid van de tekst speelt voor hem niet 
langerr een rol bij de waardering van vocale muziek: wie een tekst wil 
volgen,, kan deze vooraf lezen (Lustig 17712:165). Hier lijk t Lustig de r e 
latiee tussen muziek en taal enigszins los te laten, wat wijst op een 
nieuwee benadering van de muziek, waarvan hij ook op andere plaat-
sen,, vooral in de Twaalf Redeneeringen en in de Inleiding van 1771, blijk 
geeftt (zie 4.2.2). 

Standvastigg daarentegen blijf t Lustigs opvatting over de mu-
zikaliteitt van het Nederlands. Zowel in de eerder door mij aangehaal-
dee passage uit de Twaalf Redeneeringen (zie 4.4.1) als in de Inleiding van 
17711 noemt hij het Nederlands een geschikte taal voor toonzetting.234 

2344 Afgezien van Rousseau bekritiseren de meeste achttiende-eeuwse schrijvers trouwens 
niett de muzikaliteit van de eigen taal. 
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Weliswaarr meent hij, dat onze taal in muzikaliteit onderdoet voor het 
Italiaans,, maar het Nederlands acht hij muzikaler van karakter dan 
hett Frans, en ook muzikaler dan het Engels en het Deens, waarin de 
onmuzikalee i-klank overheerst (Lustig 17712: 166). Lustig verwijst in 
dezee passage naar Rousseaus Lettre. Op de polemiek, waarvan dit he-
kelschriftt deel uitmaakt, gaat hij niet in, want dat heeft hij vijftien 
jaarr eerder uitvoerig gedaan in zijn Twaalf Redeneeringen. 

Inn 1756, als Lustig die Redeneeringen publiceert, zijn de 'kruitdampen' 
vann de 'querelle des bouffons' nauwelijks opgetrokken en leeft de 
Fransee pennenstrijd voor de Groninger ook nog volop, gezien de ruime 
aandachtt die hij in de aanhangsels bij diverse samenspraken besteedt 
aann deze twisten tussen aanhangers van de Franse en die van de Itali-
aansee opera. 

Zoo geeft hij in het tweede deel van het 'Aanhangzel' bij de 
zesdee samenspraak een Nederlandse vertaling van een Franse brief 
overr de ongeregeldheden in Parijs naar aanleiding van Rousseaus lettre 
(Lustigg 1756: 291-297).235 De schrijver van de brief doet onder andere 
verslagg van een ruzie tussen Cassarelli, zanger enn directeur van het Ita-
liaansee operagezelschap 'Bouffons',236 en Ballot, Frans dichter en be-
wonderaarr van Rameau. Eerstgenoemde verheerlijkt de Italiaanse en 
bespott de Franse opera en de laatste doet het omgekeerde. De ruzie 
looptt uit op een duel, waarin Ballot het onderspit moet delven, het-
geenn de briefschrijver betreurt (p. 294-295). Als voorstander van de 
Fransee opera bekritiseert hij Rousseau, die hij typeert als 'een soort 
vann wysgeer [met] zeldzaame stellingen en levenswyze' en een 'vyand 
vann de Muziek des Vaderlands' (p. 295-296). 

Inn zijn commentaar bij deze brief belooft Lustig zijn lezers in 
hett aanhangsel bij een van de volgende samenspraken een samenvat-
tingg te geven van 'het beoogde merkwaardige geschrift van Rousseau'. 
Hijj  meent dat de geschillen tussen aanhangers van de Franse en die 
vann Italiaanse opera nog lang zullen voortduren, omdat zowel wijsge-
renn als dichters zich in de strijd hebben gemengd. Vervolgens geeft hij 
eenn overzicht van titels van negen pamfletten waarin de Franse mu-
ziekk wordt verdedigd (p. 296-297). Acht hiervan vormen een reactie op 

2355 pje brief is gedateerd op 10 januari 1754. Als bron noemt Lustig Historisch-kritische Bey-

trdgetrdge zurAufnahme der Musik van Marpurg (1754-1778; zie ook 3.1.1). In de brief doet een niet 
bijj  naam genoemde Fransman verslag van de Parij se operastrijd aan iemand in Berlijn 
(waarschijnlijkk Marpurg; zie over hem ook 3.1.3). 

2366 Rousseau heeft een hoge dunk van het zangvermogen van Cassarelli, zoals uit zijn Lettre 

blijk tt (Rousseau 1979: 310). 
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dee Lettre van Rousseau en één pamflet blijk t een reactie op Le petit 
propheteprophete de Boehmischbroda van Grimm. Aan enkele titels voegt hij een 
zeerr korte typering van de inhoud toe of hij geeft in het kort zijn oor-
deell  hierover. 

Tenn slotte ventileert hij impliciet enige kritiek op de Franse 
muziek.. Hij citeert in een Nederlandse vertaling een passage uit Gott-
schedss uittreksel van Batteux, waarin deze constateert dat de pennen-
strijdd 'den Franschen de oogen zodanig geopend hebben, dat half 
Paryss zig nu zyns ouden lullischen smaaks schaamt'. De muziek van 
Lull yy heeft dus afgedaan volgens Batteux. Lustig concludeert dan, dat 
dee felle aanvallen van Grimm en Rousseau zullen leiden tot verbete-
ringg van de Franse muziek (p. 297). 

Dee beloofde samenvatting van Rousseaus Lettre geeft Lustig 
vij ff  maanden later in het derde deel van het 'Aanhangzel' bij de elfde 
samenspraakk (Lustig 1756: 606-609). Ondanks vele pogingen heeft hij 
echterr de originele tekst van dit Franse hekelschrift niet te pakken 
kunnenn krijgen. Om zijn belofte toch te kunnen inlossen, moet hij 
zichh baseren op 'het verhaal van 't Journal des Scavans en van andere on-
partydigee schryvers' (idem: 607), wier namen hij verder niet noemt. 

Lustigg becommentarieert de kern van Rousseaus betoog: de 
onmuzikaliteitt van de Franse taal en als gevolg daarvan de overheer-
singg van de harmonie in de Franse muziek, zodat het principe van 
Tuni téé de melodie' (zie 2.1.1) geweld wordt aangedaan en deze mu-
ziekk het karakter krijgt van 'enkel geraas' (idem: 608). Dit oordeel 
noemtt Lustig eenzijdig. Dat de Franse taal zich minder leent voor mu-
ziekk dan de Italiaanse, impliceert zijns inziens alleen maar 'dat 'er meer 
geestigheidgeestigheid en konst toe vereischt worde, goede fransche dan treffelyke italiaan-
schesche zangmuziek toe te stellen' (ibidem). 

Bovendienn kan hij zich niet verenigen met Rousseaus princi-
pee van Tuni té de melodie'. Volgens dat principe, zo schrijft Lustig, 
mogen n 

dee bassen en de middel partyen, in alle soorten van Muziek-
stukken,stukken, [...] slegts ondersteunen, niet concerteeren [...] Op die 
wyzee waaren 'er niet alleen geene fraaye Trios, Quadros, 
Canonss en Fugen, maar zelfs geene doorwrogte, groote 
zangstukkenn mogelyk (idem: 608-609). 

Hijj  vindt, dat harmonie en melodie een eenheid vormen, want geza-
menlijkk drukken zij de betekenis van een muziekstuk uit. Hun relatie 
berustt op gelijkwaardigheid. De harmonie hoeft dus niet per definitie 
ondergeschiktt te worden gemaakt aan de melodie. 

Lustigg distantieert zich hier niet alleen van de opvatting van 
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Rousseauu en vele tijdgenoten, maar ook van die van Mattheson die 
harmoniee 'nur eine künstliche Versammlung oder Verbindung vieler 
melodischee Klange' noemt (Mattheson 19692:139; zie ook 2.1.1). Zowel 
inn Duitsland als in Frankrijk bestaat rond 1750 immers een algemene 
voorkeurr voor de melodie en wordt de harmonie door theoretici met 
argwaann benaderd vanwege haar vermogen afbreuk te doen aan de 
melodiee (zie 4.2.2). 

Overigenss oordeelt men, aldus Lustig, over de Franse muziek 
nogall  verschillend. Terwijl bijvoorbeeld Rousseau haar karakteriseert 
alss 'al te harmonisch', verklaart 'de auteur van de Missive aan den Mar-
quiss de B...' haar voor 'niet genoegzaam uitgewerkt' (Lustig 1756: 609). 
Voorr zijn becommentarieerde vertaling van deze in het Frans gestelde 
brieff  van een 'muziekkenner uit Berlijn' verwijst Lustig naar de aan-
hangselss bij zijn achtste en negende samenspraak (idem: 427-438, 492-
509).. Bedoelde briefis volgens hem in 1748 - dus vóór de buffonisten-
strijdd - in Berlijn anoniem gepubliceerd. 

Hett gaat hier om de Lettre d Mr. Ie Marquis de B. sur la difference 
entreentre la musique italienne etfrancoise, die wordt toegeschreven aan Chris-
tiann Gottfried Krause {Die Musik in Geschichte 1958 (dl. 7): 1717-1721). Lus-
tigg geeft nergens te kennen, dat hij weet heeft van dit auteurschap.237 

Krausee zet in deze brief de argumenten van aanhangers van de Franse 
operaa - vooral die van Saint-Évremond - af tegen de argumenten van 
aanhangerss van de Italiaanse. De belangrijkste kritiek op de Italiaanse 
operaa komt op het volgende neer. De virtuositeit van de zangers staat 
centraal,, de correlatie tussen tekst en muziek ontbreekt dikwijl s en de 
hartstochtenn worden op een wel zeer overdreven wijze uitgedrukt (een 
smartelijkee overweging ontaardt meteen in erbarmelijk gesnik). De 
kritiekk op de Franse opera betreft daarentegen vooral de onbekwaam-
heidd van de Franse zangers en de gelijkvormigheid van de melodieën. 

Zelff  lijk t Krause een neutrale positie in te nemen. Volgens 
hemm hebben Fransen en Italianen uiteindelijk veel van elkaar overge-
nomen:: de Fransen maken hun muziek naar het voorbeeld van de Ita-
lianenn vuriger en harmonieuzer en de Italianen maken hun muziek 

2377 i n geen van zijn werken noemt Lustig Krauses naam. Als Hamburger zal hij meer ver-
trouwdd zijn geweest met de Hamburgse dan met de Berlijnse muziekcultuur, waarin Krau-
see een belangrijke rol speelt. Deze Berlijnse advocaat, schrijver en musicus (zie ook 2.1.5) 
manifesteertt zich als de ziel van de eerste 'Berliner Liederschule', met componisten als 
Quantz,, Graun en C.Ph. Bach, die allen in nauw contact staan met het hof van Frederik de 
Grotee en zich bezighouden met instrumentale muziek en met de opera. In 1752 publiceert 
Krausee Von der Musikalischen Poesie, een zeer invloedrijk werk over de opera, dat hij in 1753 
opnieuww uitgeeft met toevoeging van een register. Krause geeft geen originele visie. Hij 
steuntt voornamelijk op de Reflexions van Dubos. 



2688 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

zangerigerr en 'aanminniger' (Lustig 1756: 499), maar aan het einde 
vann zijn brief stelt hij de smaak van de koning van Pruisen als voor-
beeldd en die verheerlijkt de Italiaanse opera.238 Verder meent hij, dat 
Duitsee componisten geen eigen muzikale smaak hebben: 

onzee Hendel en Tekman koomen ten minsten den fran-
schenn by; en Hasse en Graun, den Italiaanen. Dewyl nu het 
temperamentt myner landslieden wat naar melancolie 
overhelt,, zo behaagt ons de italiaansche Muziek beter, 
dann de fransche (idem: 508). 

Lustigg bekritiseert dit standpunt: alweer een auteur die de Duitsers 
eenn eigen smaak ontzegt! Wat voor Frankrijk en Italië geldt, geldt ook 
voorr Duitsland: elk land kenmerkt zich door een specifieke nationale 
smaak.. Hij noemt de Fransen en Italianen sanguinisch en de Duitsers 
'melancholischer'' dan de Italianen, zodat 'de eigen smaak der Duit-
schenn altoos diepzinniger en gewigtiger, dan de fransche en italiaan-
schee [is] geweest' (ibidem). Daarmee is echter de kous niet af. De kwes-
tiee van 'de smaak der natie'239 ligt zijns inziens gecompliceerd. 
Enerzijdss constateert hij, dat elk volk een eigen temperament en daar-
doorr een eigen smaak bezit. Dat temperament is in de kunstuitingen 
vann een volk altijd herkenbaar, ook al zijn deze gebaseerd op universe-
lee kunstregels. 

Anderzijdss stelt hij vast, dat het onderlinge verkeer tussen de 
volkerenn heeft geleid tot een gemengde smaak: 

Zynn nu de konstregels hier mede behoorlyk vereend ge-
worden,, zo is 'er een gemengde verbeterde smaak uit ontstaan 
(ibidem). . 

Lustigg concludeert, dat niet alleen de Duitse, maar ook de Italiaanse 
enn Franse smaak uit een mengeling van internationale elementen be-
staatt (ibidem). Verder bekritiseert hij de passages in Krauses brief, 
waarinn gesproken wordt over 'italiaansche smaak', terwijl het eigenlijk 
gaatt om 'den nieuwen duitschen smaak'' door Duitse componisten ontwik-
keldd (idem: 428, 495). 

2388 rje voorliefde van Frederik de Grote voor de Italiaanse opera heeft niet alleen tot gevolg, 
datt er aan het Berlijnse hof nauwelijks aandacht wordt besteed aan de Franse opera (opera-
hervormingenn van Gluck), maar ook dat een eigen Duitstalige opera weinig kans krijgt. 
Marpurg,, fel tegenstander van de Italiaanse opera en voorstander van de Franse, propageert 
eenn Duitstalige opera. Met verschillende prominente Berlijners, onder wie Krause, discus-
sieertt hij in de zogenaamde 'Montagsklub' - in 1748 opgericht, dus ten tijde van Krauses 
brief,, door Karl Wilhelm Ramler (zie ook 3.2.3) en Johann Georg Schulthess (1724-1804) -
overr de nieuwste literaire en muzikale trends. 
2399 Zie voor deze terminologie ook Krol 1997: 23-30. 
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Evenalss vele tijdgenoten nemen zowel Krause als Lustig hier 
afstandd van de neoclassicistische visie die uitgaat van één ware smaak. 
Inn de loop van de achttiende eeuw wordt het smaakbegrip namelijk 
gerelativeerdd als gevolg van het onderscheid tussen een universele en 
eenn relatieve schoonheid (Nivelle 1977: 65). Terwijl de eerste geldt voor 
allee mensen van alle tijden, geldt de tweede voor specifieke personen, 
volkerenn en tijden (zie ook 4.2.3 over Van Alphens onderscheid tussen 
hett 'algemeen en het bijzondere natuurlijke'). De heersende smaak 
vann een land appelleert aan het volkskarakter. Aan dit standpunt 
heeftt bijvoorbeeld Dubos in zijn Reflexions uitvoerige beschouwingen 
gewijd.. Hij kent evenals Montesquieu in De l'esprit des lois aan het kli-
maatt een grote invloed toe op het volkskarakter. Deze opvatting heeft 
veell  aanhang in de achttiende eeuw.240 

Fundamentelee kritiek ten slotte heeft Lustig op het feit, dat 
dede Berlijnse muziekkenner in zijn brief verschillende tijdperken en 
genress over één kam scheert in de vergelijking van argumenten van 
voor-- en tegenstanders van respectievelijk de Franse en Italiaanse 
operaa (Lustig 1756:432). Zo vindt de Groninger, dat een Frans chanson 
niett te vergelijken valt met een Italiaanse aria (idem: 429) en dat argu-
mentenn uit de 'Lettre sur les Opera {sic] a monsieur Ie Due de Buckin-
ham'' (1677) van Saint-Évremond niet op één lij n kunnen worden ge-
plaatstt met argumenten uit Histoire de la musique (1715) van Bonnet en 
mett argumenten uit werken gepubliceerd rond het midden van de 
achttiendee eeuw. De respectieve schrijvers baseren zich ieder immers 
opp andere - in hun tijd toonaangevende - muziek en gaan uit van ver-
schillendee - in hun tijd geldende - normen. Met het relativeren van 
nationalee en historische elementen distantieert Lustig zich hier van 
dee contemporaine classicistische normen en getuigt hij van een onaf-
hankelijkee visie. 

Naastt de brief van Krause neemt Lustig in de aanhangsels nog 
eenn vergelijking op tussen Franse en Italiaanse muziek, ditmaal van de 
handd van N.A. de La Pluche.241 Het gaat om enkele fragmenten uit 'den 
zevendenn band' van Ie Spectacle de la Nature. Deze fragmenten, in het 

2400 Volgens Stouten moet de leer van het volkskarakter bezien worden tegen de achter-
grondd van de typenbeschrijvingen in de achttiende-eeuwse spectatoriale traditie. Zij wijst 
eveneenss op de door Hippocrates en later door Galenus ontwikkelde leer der lichaams-
vochtenn (humores), die, toegepast, ook typen opleverde (Stouten 1982: 65; zie ook 2.1.5). 

2411 Noël Antoine de La Pluche (1688-1761), geboren in Reims en aldaar hoogleraar letter-
kundee en retorica, vestigt zich later in Parijs waar hij verschillende geschriften publiceert. 
IeIe Spectacle de la Nature, ou entretiens sur lliistoire naturelle et des sciences is zijn belangrijkste 
werk.. Het heeft vele uitgaven beleefd en is in verschillende Europese talen vertaald. P. Ie 
Clercqq heeft een Nederlandse vertaling verzorgd. 
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Nederlandss vertaald, plaatst Lustig - zonder commentaar - onder de 
titell  'Gedagten van de Muziek' in de aanhangsels bij de elfde en twaalf-
dee samenspraak (Lustig 1756:678-699). 

Laa Pluche constateert, dat zowel Fransen als Italianen voor-
treffelijkee muziek hebben voortgebracht en dat de muziek van iedere 
natiee 'zyne aanhangers heeft'. De Franse muziek karakteriseert hij als 
'ZINGENDEE MUZIEK', omdat hij haar voor iedere stem gemakkelijk te 
zingenn acht en de Italiaanse muziek noemt hij 'KLINKENDE MUZIEK' 
vanwegee de vele melodische versieringen en de 'stoutheid' van de 
klanken.. Hij vindt het onjuist de muziek van de ene natie 'te onder-
drukken'' en die van de andere natie 'te verheffen'. Hij pleit ervoor het 
goedee in de muziek van beide naties te belichten (idem: 691). Verder ga 
ikk op de beschouwing van La Pluche niet in, omdat Lustig zich ont-
houdtt van elk commentaar op de visie van deze schrijver. 

Aann het recitatief en de muzikaliteit van het Italiaans, het Frans en het 
Nederlandss wijdt Lustig beschouwingen in de vijfde, achtste en negen-
dee samenspraak van de Twaalf Redeneeringen (Lustig 1756: 229-232, 388, 
401-402,, 409, 414-416, 456-476, 488-492). Zijn standpunt over het on-
derscheidd tussen muzikale en onmuzikale talen zet hij af tegen dat 
vann Rousseau. In tegenstelling tot Rousseau vindt Lustig, dat 'geen 
europeeschee taal tot de Muziek geheel onbekwaam is, als de digter 
maarr wat deugt' (idem: 229-230). Hij wil het Frans geen onmuzikaal 
karakterr toedichten, wel een minder muzikaal karakter dan het Itali-
aans.. Verder nuanceert hij Rousseaus zwart-wit visie op de verschillen 
tussenn Franse en Italiaanse muziek: 

Dee fransche en italiaansche Muziek, hebben ieder haar 
eigenn caracter; niet eensdeels als goede en anderdeels als 
slegtee Muziek, maar als twee zusters, of veeleer, twee 
zydenn van een zelfde voorwerp (idem: 409). 

Immers,, aldus Lustig, niet alleen Italiaanse maar ook Franse compo-
nistenn beschouwen de muziek der oude Grieken als lichtend voor-
beeld.. Italië en Frankrijk staan samen aan de basis van de muzikale 
ontwikkelingg in Europa, want beide naties hebben de muziek van En-
gelsen,, Duitsers en Nederlanders beïnvloed, 

echter,, nergens zonder eenige mengeling van goed en 
kwaad.. Huisvest nu de goede muzikaale smaak nooit by 
éénn natie alleen, zo is 'er geen beter middel, dan; volgens 
dee manier der Duitschen, allenthalve het beste uit te zoe-
kenn en zig dat te nut te maaken (idem: 402). 

Lustigg vindt, dat een componist moet 'werken naar den gemoedsaardt 
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zynerr natie'. Daarbij kan de Italiaanse opera wel als voorbeeld dienen, 
maarr hij moet voor zijn landgenoten geen muziek schrijven bij Itali-
aansee teksten. 

Hijj  moet daarentegen componeren voor zangstukken in 'de 
gewoonee landstaal', omdat zijn luisteraars gewend zijn aan de klank-
kleur,, de intonatie en het ritme van hun eigen taal. Die gewenning 
heeftt als gevolg dat zij Italiaanse klanken waarschijnlijk verkeerd zul-
lenn interpreteren. De betekenis van die klanken correspondeert name-
lij kk niet met die van vergelijkbare klanken in hun eigen taal. Zo zou 
eenn Engelsman die het Italiaans niet beheerst, de klanken in een Itali-
aanss recitatief kunnen interpreteren als boosheid, terwijl er slechts 
eenn vraag wordt gesteld.242 

Mett name voor recitatieven geldt, aldus Lustig, dat de muziek 
hett klankeigene en het ritme van de taal moet adapteren. Lully heeft 
datt volgens hem goed begrepen. Deze componist heeft niet het Itali-
aansee recitatief overgenomen, maar alleen 'aardige toonvallen' aan 
hett Italiaans ontleend en daarmee een eigen Frans recitatief ge-
creëerd,, afgestemd op de gemoedsgesteldheid van de Fransen en op 
hett karakter van de Franse taal. Zo heeft hij de 'barbarische' Franse 
muziekk verder beschaafd en haar 'in haar soort volmaakt' gemaakt. 
Alss een buitenlander de Franse muziek beneden de Italiaanse stelt, im-
pliceertt dat volgens Lustig slechts, dat zij hem niet behaagt. Zo'n oor-
deell  zegt niets over de kwaliteit van de Franse muziek, die voor de 
meestee Fransen zelf boven alles gaat (idem: 414-416). 

Dezee visie van Lustig wijkt nogal af van die van Rousseau, die 
juistt het recitatief van Lully hekelt (Rousseau 1979: 306-323; zie ook 
2.1.3).. In het voorafgaande heb ik echter laten zien, dat Lustig zich niet 
altijdd positief uitlaat over de Franse muziek. Bovendien blijkt op ver-
schillendee plaatsen in de Twaalf Redeneeringen dat Lustig, ondanks zijn 
waarderingg voor de recitatieven van Lully, toch evenals Rousseau het 
Italiaansee recitatief verre prefereert boven het Franse. Deze voorkeur 
baseertt Lustig op het scherpe contrast tussen recitatief en aria in de Ita-
liaansee opera. In die opera komt het recitatief volgens hem 'vry naby 
aann den spreektrant', want het wordt 'slegt en regt gezongen; zonder 
herhaalingg en andere muzikaale konstenaaryen' in tegenstelling tot 
dee melodieuze en virtuoze aria. De Franse opera kent evenwel een me-
lodieuss recitatief, dat zich naar de smaak van Lustig veel te weinig on-
derscheidtt van de aria (Lustig 1756: 467-469; zie ook 2.2.1 en 2.2.2). 

2422 Zie 4.5.2 over de expressieve, fonetische eigenschappen van klinkers en medeklinkers 
inn relatie tot de betekenis van woorden. 
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Mett het Italiaanse recitatief voor ogen formuleert Lustig in de 
negendee samenspraak voor de tekstdichter een aantal regels voor het 
rijm,, het metrum, het ritme en de lengte van het recitatief om de toon-
zettingg te vergemakkelijken (idem: 475-476). Hij verwijst voor deze re-
gelss niet naar een bron. Overigens levert een vergelijking van Lustigs 
richtlijnenn met die van toonaangevende schrijvers over opera en can-
tatee als Mattheson, Rousseau en Krause243 geen wezenlijke verschillen 
op.. Allevier de schrijvers manifesteren zich als voorstander van het Ita-
liaansee recitatief. Op het eerste oog lijk t Lustig het rijm in een recita-
tieff  belangrijker te vinden dan Mattheson, Rousseau en Krause. Lustig 
meentt namelijk, dat het rijm de muzikaliteit van het recitatief ver-
hoogt,, terwijl de andere drie schrijvers het rijm in een recitatief willen 
loslaten.. Toch blijkt, dat ook Lustig het rijm uiteindelijk geen belangrij-
kee rol laat spelen. Immers, zijns inziens hoeven de rijmende regels niet 
evenn lang te zijn: 'men kan 'er zelfs gansch korte, van één of twee syl-
laben,, inlaschen; en op 10,12 regels, mag 'er ligt één zonder rym door-
gaan'' (idem: 475). Bovendien wil hij de dichter in een recitatief niet, 
zoalss in een aria, binden aan een bepaald rijmschema. Integendeel, 

omm des te nader te koomen aan den spreektrant en min-
derr in bedwang te weezen, mag de Dichter het rym, naar 
goedvinden,, op allerhande wyze door elkander mengen: 
all  rymde de eerste regel met den tienden; de tweede, met 
denn vyfden; de derde, met den achtsten, enz. (idem: 475). 

Kortom,, Lustig heeft zo'n versluierd rijm voor ogen, dat zijn visie niet 
wezenlijkk verschilt van die van Mattheson, Rousseau en Krause. 

Ookk de opvattingen van de vier schrijvers over het metrum 
wijkenn slechts weinig van elkaar af. Als metrum vindt Lustig in een re-
citatiefalleenn de jambe geschikt. Deze kan worden uitgewerkt tot een 
alexandrijnn 'mits dat men den zanger niet te veel in een' adem te zin-
genn verge' (ibidem). Hij wil de jambe echter niet voorschrijven. De 
dichterr hoeft zich niet per se aan een bepaald metrum te binden en de 
componistt moet zich niet vastleggen op een bepaalde muzikale maat. 
Zowell  dichter als componist moeten de prosodie van de taal volgen. 
Krause,, die naast de jambe ook de trochee en de dactylus noemt als 
eventuelee metra voor het recitatief, neemt eveneens de prosodie als 
maatstaf.. Mattheson en Rousseau ten slotte benadrukken, dat dichter 
enn componist zich uitsluitend moeten laten leiden door de prosodie 
vann de taal. 

2433 Zie Mattheson 19692: 213-214, Rousseau 1781 (dl. 2): 145-151 en Rousseau 1979: 264-266, 
Krausee 1753:127, 133, 141-142, 206, 229, 235, 238. 
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Dee opvattingen van de vier schrijvers over het ritme in een re-
citatieff  corresponderen zelfs volledig met elkaar. Zij stellen allen als 
regel,, dat het ritme in een recitatief moet overeenkomen met het 
spreekritme.. De zinslengte is slechts gebonden aan wat de zanger in 
éénn adem kan zingen. Ook hun visie op de lengte van het recitatief 
komtt volledig overeen. Als richtlijn geldt: hoe korter hoe beter.244 Lus-
tigg geeft daarvoor drie argumenten in exact dezelfde formulering als 
Krausee (Lustig 1756: 476; Krause 1753: 141-142). Beiden schrijven, dat 
langee recitatieven teveel vragen van het geduld van het auditorium, te 
hogee eisen stellen aan de bekwaamheid van de meeste zangers en 'het 
vuur,, door een voorafgaande Aria ontstoken, te veel verdooven'. 

Lustigg besluit zijn uiteenzetting over het recitatief met het 
adviess aan de dichter muzikale woorden te kiezen, omdat het woord 
inn een recitatief de toonzetting bepaalt. Lustig onderscheidt in de Ne-
derlandsee taal zes categorieën muzikale woorden (Lustig 1756: 471-
474),, waarvan de eerste vier corresponderen met de vier categorieën 
muzikalee woorden die Krause in het Duits onderscheidt. Bovendien 
gevenn beiden bij die vier categorieën ongeveer dezelfde voorbeelden 
(vergelijkk Krause 1753: 198-200). In de eerste categorie gaat het, aldus 
Lustigg en Krause, om woorden die 'onzigtbaare beweegingen' aandui-
den.. Uit de voorbeelden blijkt - zij noemen onder meer 'angst'; 'blyd-
schap';schap'; liefde'; 'smart' - dat zij daarbij denken aan woorden die ge-
moedsbewegingenn en hartstochten uitdrukken. Lustig benadrukt, dat 
dee dichter niet alleen in de aria, maar ook in het recitatief 'by de TAAL 
DERR HARTSTOCHTEN [moet] blyven' (Lustig 1756: 471). 

Bijj  de tweede, derde en vierde categorie blijkt het te gaan om 
woordenn die zich lenen voor toonschildering.245 Zo noemen Lustig en 
Krausee als tweede categorie de woorden die een 'zigtbaare beweeging' 
uitdrukken,, zoals 'beeven'; 'danssen'; 'jaagen'; 'springen'; 'zweeven' (idem: 
472).. Zij bedoelen hier visueel waarneembare bewegingen. Lustig en 
Krausee zullen hebben gedacht aan een muzikale nabootsing daarvan 
doorr maat en ritme. Hun derde categorie overlapt gedeeltelijk de twee-
de.. Lustig en Krause plaatsen in de derde categorie namelijk de woor-

2444 Rousseau constateert, dat het recitatiefin de Italiaanse opera vaak veel te lang duurt en 
datt leidt tot verveling. Het publiek komt nu eenmaal niet naar de opera voor het recitatief 
(Rousseauu 1781 (dl. 2): 151). 
2455 Hoewel Lustig hier welwillend lijk t te staan tegenover toonschildering, kritiseert hij 
dezee vorm van muzikale nabootsing ook. Consequent is hij in ieder geval in zijn afkeuring 
vann de muzikale nabootsing van geluiden uit de natuur en van geluiden van dieren (Lustig 
1756:: 472-473); zie ook 4.2.2). Die afkeuring deelt hij met verschillende achttiende-eeuwse 
schrijvers,, onder wie Mattheson (zie 2.1.2 en 4.2.2) en Krause (Krause 1753:199, 202, 203). 
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denn die 'tyd, duuring, hoogte, diepte enz.' uitdrukken. Als voorbeel-
denn noemen ze onder meer 'bestendig'; 'klimmen'; "lang'; laag'; 'langzaam'; 
'snel''snel' (idem: 473). De woorden die 'tyd' en 'duuring' uitdrukken, had-
denn ze mijns inziens evengoed in de tweede categorie kunnen plaat-
sen,, omdat ook deze woorden in de muziek door maat en ritme kun-
nenn worden nagebootst. Bij woorden die 'hoogte' en 'diepte' 
uitdrukkenn als 'klimmen' en 'laag*  zullen Lustig en Krause daaren-
tegenn aan andere muzikale middelen voor de nabootsing hebben 
gedacht,, namelijk aan respectievelijk stijgende toonreeksen en lage 
tonen. . 

Alss vierde categorie noemen Lustig en Krause de woorden 'die 
ietss betekenen, 't welk men door 't GEHOOR bemerkt', bijvoorbeeld 
'doordringend';;  'hart'; 'helder'; 'glad'; 'aanminnig'; 'gevoelig'; 'vierig'; 'zagt'; 
'sterk''sterk' (ibidem). Deze auditieve indrukken kunnen door toonsterkte en 
klankkleurr in muziek worden nagebootst. 

Tenn slotte komt Lustig nog tot een vijfde en zesde categorie 
muzikalee woorden op basis van zangtechnische overwegingen. In de 
vijfdee categorie plaatst hij woorden die 'bekwaam zyn tot loopende 
passasien,, trillers; cadenzen enz:' en in de zesde categorie 'alle korte 
enn vloeyende woorden, die de klinkers A, E en O en de tweeklanken aa, 
ae,ae, ee en oo insluiten' ibidem). Hij adviseert de dichter deze klinkers 
voorall  te gebruiken in open en beklemtoonde lettergrepen, omdat 
menn de mond bij deze klinkers goed kan openhouden, wat het zingen 
vergemakkelijktt en voor de toehoorders aangenaam klinkt (idem: 473-
474). . 

Samenvattendd constateer ik, dat Lustig uitvoerig reflecteert op de 
Fransee operastrijd, wat ongetwijfeld samenhangt met het tijdstip van 
publicatiee van de Twaalf Redeneeringen en met het tijdschriftkarakter 
vann de aanhangsels bij de samenspraken. In zijn bespreking van ver-
handelingenn over die strijd neemt hij meermalen een eigen standpunt 
in.. Zijn visie op de muzikaliteit van het Frans en op de contemporaine 
Fransee vocale muziek is genuanceerder dan die van Rousseau. Boven-
dienn relativeert hij in tegenstelling tot Rousseau en Mattheson de be-
tekeniss van de melodie ten opzichte van de harmonie. Echter, evenals 
Rousseauu prefereert hij het Italiaanse boven het Franse recitatief. De 
opvattingenn van Lustig over het recitatief corresponderen dus groten-
deelss met die van Rousseau en ook met die van andere toonaangeven-
dee achttiende-eeuwers als Mattheson en Krause. 
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4.4.33 Van Alphen en de Franse polemiek over het recitatief en 
muzikalee en onmuzikale talen 

Zo'nn kleine dertig jaar na Lustig en ruim zoveel na de discussie tussen 
Rameauu en Rousseau in de 'querelle des bouffons' beschrijft Van Al-
phenn in de Aanmerkingen' zijn gedachten over het recitatief en de 
muzikalee aspecten van talen in het algemeen en van het Nederlands 
inn het bijzonder. Als deze verhandeling in 1783 verschijnt, behoort de 
Fransee polemiek over de reformopera's van Gluck echter nog maar net 
tott het verleden. Die laatste episode van de achttiende-eeuwse opera-
strijdd eindigt immers in 1779, als de componist Parijs verlaat om zich 
weerr in Wenen te vestigen (zie 2.2.4). 

Gluckss streven de muziek dienstbaar te maken aan de drama-
tischee expressie beantwoordt volledig aan Van Alphens ideaal van de 
verenigingg van dichtkunst en muziek.246 In hoeverre de dichter even-
well  kennis heeft genomen van Glucks operavernieuwingen valt niet te 
zeggen.. Misschien heeft hij diens meesterwerken in Den Haag of Am-
sterdamm door Franse operagezelschappen horen uitvoeren, maar dat 
blijf tt gissen, want gegevens daarover ontbreken. Glucks naam heb ik 
inn Van Alphens oeuvre niet aangetroffen.247 

All  eerder heb ik erop gewezen, dat Van Alphen bekent zich 
nochh te kunnen noch te willen verdiepen in muziektheoretische kwes-
ties.. Daarom negeert hij in de 'Aanmerkingen* de context van zijn 
Fransee bronnen (zie 4.2.3 en 4.3.3). Immers, alle Franse schrijvers op 
wiee Van Alphen zich in deze verhandeling beroept (Chastellux, Dubos, 
Marmontel,, Remond de Saint Mard en Rousseau), bespreken in het 
lichtt van de strijd tussen aanhangers van de Franse en die van de Itali-
aansee opera vooral muzikale problemen. Zo sluiten onder anderen 
Marmontell  en Rousseau in de strijd rond Gluck zich aan bij het Itali-
aansee schoonheidsideaal door de schoonheid van de melodie te stellen 
bovenn de expressie van gevoelens en hartstochten,248 terwijl Van Al-
phenn de controverse tussen de visie van Gluck enerzijds en die van 
Rousseauu en Marmontel anderzijds negeert en uit die discussie alleen 

2466 De opvatting van Gluck en Van Alphen dat het woord de muziek moet domineren, ver-
raadtt de invloed van de retorica. Tot diep in de negentiende eeuw blijven kunstopvattingen 
gebaseerdd op de traditionele retorica (Vis 1996: 210-219). 
2477 Overigens blijkt Glucks invloed in ons land, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die van 
Mozart,, tamelijk gering (Bottenheim 1946: 84). 
2488 Zie 2.2.4 voor Rousseaus publicaties in verband met Gluck. Marmontel zet zijn opvat-
tingenn over de hervormingen van Gluck uiteen in 'Essai sur les revolutions de la musique, 
enn France' (Marmontel 1777 (dl. 2): 435-472). 
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algemenee uitspraken selecteert ter ondersteuning van zijn eigen be-
toog,, waarin trouwens niet de opera maar de cantate centraal staat. 
Watt de Franse operapolemiek betreft, refereert hij alleen aan de Lettre 
vann Rousseau. 

Vann Alphen beschrijft zijn opvattingen over de muzikale aspecten van 
eenn taal niet alleen in de 'Aanmerkingen' maar ook in zijn beschou-
wingenn over 'harmonie' en 'melodie' in de Digtkundige Verhandelingen 
(Vann Alphen 1782: XLVII-CXV ; zie ook 4.2.3). Het recitatief stelt hij even-
well  uitsluitend in de 'Aanmerkingen' aan de orde (Van Alphen 18023: 
330-334).. Van de ruim vier pagina's die hij hierin aan het recitatief 
wijdt,, bestaat meer dan de helft uit citaten uit Der Todjesu en DieAufer-
stehungstehung und Himmelfahrt Jesu, cantates van Karl Wilhelm Ramler, die hij 
enormm bewondert (zie ook 3.2.2 en 3.2.3). Hij citeert ze in een Neder-
landsee vertaling ter illustratie van zijn opvattingen, die hij in zeer kort 
bestekk weergeeft en die de sporen dragen van drie uitvoerige artikelen 
overr het recitatief van respectievelijk Scheibe, Sulzer en Rousseau. 

Alss bron noemt hij echter slechts 'het Xle en XHe deel van de 
N.leueJN.leueJ Bïbliothek der schonen wissenschaften" (Van Alphen 18023: 330). Hij 
doeltt met deze vindplaats op het omvangrijke artikel van Scheibe 0 
pagina's).. Diens verhandeling over het recitatiefis daar echter niet te 
vinden,, maar wel in het tijdschrift dat aan de Nette Bibliothek voorafgaat: 
dee Bibliothek der schonen Wissenschaften und derfreyen Künste (Scheibe 1764: 
209-268;; idem 1765: 1-41, 217-266). Deze foutieve verwijzing vind ik 
merkwaardig,, omdat Van Alphen bedoelde verhandeling waarschijn-
lij kk tot zijn beschikking had. Blijkens de veilingcatalogus van zijn bi-
bliotheekk moet hij namelijk zowel in het bezit zijn geweest van alle af-
leveringenn van de Bïbliothek als van die van de Neue Bibliothek.249 Daar 
komtt bij, dat Sulzer in zijn - door Van Alphen gebruikte - artikel over 
hett recitatief opvattingen van Scheibe ter discussie stelt en tot twee 
keerr toe de vindplaats nauwkeurig vermeldt (Sulzer 1774: 944, 947). 

Inn hoeverre Van Alphen Scheibes artikel werkelijk heeft be-
studeerd,, kan ik niet beoordelen. Wel constateer ik, dat hij er in de 
'Aanmerkingen'' hoegenaamd niets mee heeft gedaan. Misschien heeft 
hijj  er de typering van het recitatief uit overgenomen als 'eene zingende 
spraak',spraak',250250 een typering die ik niet zo letterlijk ben tegengekomen in de 

2499 Zie Bïbliotheca 1806: 95, no. 1363 en no. 1364. Van Alphen was op deze tijdschriften ge-
abonneerdd (zie 3.2.3). 
2500 Van Alphen 18023: 331. Vergelijk 'Ich nenne das Recitativ, eine singende Rede, (...]* 
(Scheibee 1764: 213). 
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tweee andere door Van Alphen geraadpleegde bronnen: de artikelen 
overr het recitatief, respectievelijk in de Allgemeine Theorie van Sulzer 
(1774:942-953)) en in de Dictionnaire van Rousseau (1781 (dl. 2): 145-155). 

Scheibee maakt onderscheid tussen de 'singende Rede' als 'Re-
citation',, als 'Deklamation' en als 'Arioso'.251 Dit onderscheid acht 
Scheibee van belang, omdat 

dass Recitativ in verschiedenen Gestalten erscheinet. Wir 
findenn es affektreich, rührend und pathetisch, aber auch 
garr oft gleichgültig, moralisch und nur zur Unterredung 
ohnee besondere Affekten eingerichtet [...] (Scheibe 1764: 
213). . 

Hett 'Arioso' definieert hij als een gezang, terwijl hij het onderscheid 
tussenn 'Recitation' en 'Deklamation' aldus formuleert: 

Diee Recitation ist also eine schone Nachahmung einer 
gleichgültigenn Rede durch bestimmte musikalische Töne; 
diee Deklamation aber eine schone Nachahmung einer 
empfindungsvollenn Rede durch bestimmte musikalische 
Tönee (idem: 215). 

Sulzerr geeft in zijn artikel over het recitatief scherpe kritiek op dit on-
derscheid.. Volgens hem is namelijk 

jedess Recitativ und jede einzele Stelle darin so beschaffen 
[...],, dasz der, welcher spricht, natürlicher Weise im Affekt 
spreche.. Darum werde ich auch nicht nöthig haben, wie 
Hr.. Scheibe, einen Unterschied zwischen dem blos recitir-
tenn und declamirten Recitativ zu machen; weil ich das er-
steree ganz verwerfe (Sulzer 1774: 943-944). 

Vann Alphen gaat in de 'Aanmerkingen' niet alleen aan deze discussie 
geheell  voorbij maar ook aan de kern van zowel Scheibes als Sulzers ar-
tikel,, waarschijnlijk omdat beide schrijvers voornamelijk de toonzet-
tingg van het recitatief behandelen. 

Zoo zet Scheibe uiteen op welke wijze de componist te werk 
moett gaan bij het uitdrukken van bijvoorbeeld twijfel , een uitroep, 
eenn bevel en leestekens als komma's, dubbele punten, vraagtekens en 
punten.. Deze uiteenzetting illustreert hij met diverse voorbeelden in 

2511 De compositietechniek en de vorm van een arioso houden het midden tussen een reci-
tatieff  en een aria. Met een aria heeft het arioso de strenge, overzichtelijke maatindeling ge-
meenn en de regelmatig gebouwde ritmiek, het gebruik van terugkerende motieven en de 
tekstherhalingen.. Maar evenals het recitatief heeft het arioso een vrije ongebonden vorm, 
eenn geringe omvang en een onuitgewerkte thematiek. Vooral in de zeventiende eeuw ge-
bruiktt men (o.a. Monteverdi, Cavalli en Cesti) het arioso wel als overgang tussen aria en re-
citatief.. Zie 3.2.2 en het vervolg van deze paragraaf voor Van Alphens definitie van het ario-
so. . 
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muzieknotatiee (Scheibe 1764: 217-268). Verder besteedt hij onder meer 
aandachtt aan de toonsoort van de 'Recitation' (idem 1765:1-5). Boven-
dienn legt hij uit hoe de componist het versritme moet weergeven 
(idem:: 6-14) en de instrumentale begeleiding moet verzorgen (idem: 
38-41).. Ten slotte geeft hij melodische en harmonische aanwijzingen 
voorr de uitdrukking van gewaarwordingen en hartstochten in de 'De 
klamation',, gelardeerd met vele voorbeelden (idem: 217-266). 

Opp zijn beurt legt Sulzer de nadruk op de muzikale kenmer-
kenn van het recitatief. Volgens hem heeft het recitatief 'keinen 
gleichförmigenn melodischen Rhythmus, [...] keinen Hauptton, noch 
diee regelmaszige Modulation der ordentlichen Tonstüke; [...]' (Sulzer 
1774:945).. In totaal komt hij tot vijftien kenmerken van het recitatief. 
Terr toelichting voegt hij vele pagina's in muzieknotatie toe, hoofdza-
kelijkk uit Grauns muziek op Ramlers cantate Der Todjesu. 

Overr al die muziekvoorbeelden - die Van Alphen trouwens 
niett specifiek relateert aan het recitatief maar in het algemeen aan 
Graunss toonzetting van Ramlers cantate - merkt hij slechts op, dat 
Sulzerr demonstreert, dat Graun de 'edele en onopgesmukte deftig-
heid'' van Ramlers cantate niet genoeg in acht heeft genomen. Van Al-
phenn bepleit een bevallige muzikale stijl vol melodie en harmonie, 
maarr zonder franje (Van Alphen 18023: 323). Met zijn interpretatie van 
Sulzerss muziekvoorbeelden doet Van Alphen echter volstrekt geen 
rechtt aan de melodische en harmonische problemen van het recitatief 
diee Sulzer hier behandelt, zoals onderstaand citaat illustreert: 

Auff  dem Worte Herz wird mit dem G mollaccord eine har-
monischee Rune bewürkt, da doch der Sinn der Worte 
nochh nicht vollendet ist. [...] Hier sind alle Accorde durch 
Leittönee und Dissonanzen in einander geschlungen, aus-
zerr bey dem einzigen Wort dolor +, wo aber das Recitativ 
keinee Pause hat, sondern fortgeht; daher man erst am 
Endee desselben in Ruhe gesetzt wird (Sulzer 1774: 946). 

Bovendienn suggereert Van Alphen, dat de voorbeelden uitsluitend die 
nenn om Grauns muziek te bekritiseren, maar Sulzer demonstreert 
juistt ook de schoonheid van Grauns toonzetting van recitativische re-
gelss (idem: 948). 

Weerr blijkt, dat Van Alphen zich wel op de hoogte stelt van 
watt er aan belangrijke publicaties over muzikale onderwerpen ver-
schijnt,, maar dat hij zich de inhoud hiervan niet eigen maakt. Hij se 
lecteertt alleen die fragmenten die hij kan gebruiken in zijn eigen be 
toog.. Van Alphens beknopte uiteenzetting over het recitatief bestaat in 
feitee uit een collage van passages uit genoemde artikelen van Sulzer 
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enn Rousseau die hij vervlecht met zijn eigen tekst zonder verantwoor-
dingg van de ontleningen. Uit Rousseaus Dictionnaire neemt hij in bijna 
letterlijkee vertaling een beschrijving over van de functie van het reci-
tatief.. Ter vergelijking laat ik beide passages volgen. Van Alphen 
schrijft: : 

Hett Recitatief dient voornamelijk, om de verschillende 
gedeeltenn van het geheele stuk aan elkander te hegten; 
omm de aria te doen uitkomen; en de verwarring te verhin-
deren,, welke de aanhoudendheid van het volle geluid 
zoudee veroorzaken. Derhalven moet het recitatief niet 
langerr zijn, dan noodig is, om het voorgestelde oogmerk 
tee bereiken (Van Alphen 18023: 330-331). 

Rousseauu schrijft: 
Lee Récitatif ne doit servir qu'a lier la contexture du Drame, 
aa séparer & faire valoir les Airs, a prévenir 1'étourdisse 
mentt que donneroit la continuité du grand bruit; mais 
quelqu'éloquentt que soit le Dialogue, quelqu'énergique & 
savantt que puisse être le Récitatif, il ne doit durer qu'au-
tantt qu'il est nécessaire a son objet; [...] (Rousseau 1781 (dl. 
2):: 150). 

Ookk de karakterisering van de inhoud van het recitatief neemt Van Al-
phenn in bijna letterlijke vertaling van de Franse schrijver over zonder 
naarr hem te verwijzen. In een recitatief, zo schrijft hij, veranderen de 
'uitdrukking,, de gevoelens, de denkbeelden [...] elk ogenblik' (Van Al-
phenn 18023: 331; vergelijk Rousseau 1781 (dl. 2): 149). 

Dee rest van zijn betoog ontleent Van Alphen zonder bronver-
meldingg aan Sulzer. Min of meer in diens bewoordingen constateert 
hij ,, dat zelfs de aandoenlijkste stukken soms beter passen in een reci-
tatiefdann in een aria. Daarom moet de dichter de uitdrukking van ge-
voelenss en hartstochten niet uitsluitend reserveren voor de aria (Van 
Alphenn 18023: 331; vergelijk Sulzer 1774: 944). Ter illustratie hiervan 
kiestt Van Alphen evenwel een andere passage uit Ramlers Der Tod Jesu 
dann Sulzer. Verder neemt hij in een letterlijke vertaling van Sulzer de 
opvattingg over dat een arioso in feite beschouwd kan worden als een 
zeerr eenvoudige aria, geschikt voor treffende, ontroerende passages in 
recitatieven.. Bovendien ontleent hij aan Sulzer het advies een arioso 
inn te lassen in lange recitatieven 'om de langwijligheid te vermijden' 
(Vann Alphen 18023: 330; Sulzer 1771: 80). Dat advies strookt nauwelijks 
mett Rousseaus opvatting over de functie en de lengte van het recitatief 
inn de passage die Van Alphen van de Franse schrijver heeft overgeno-
men.. Daardoor doet zijn betoog hier enigszins tegenstrijdig aan. 
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Vann Sulzers opvatting ten slotte, dat 'men in het recitatief 
geenee andere personen sprekende moet invoeren', distantieert Van Al-
phenn zich echter. Op gezag van Ramler zegt hij in het tweede recitatief 
vann 'De Doggersbank' toch 'een ander persoon sprekende' te laten op-
tredenn (Van Alphen 18023: 333-334). Van Alphen benadrukt de vrijheid 
diee zowel dichter als componist in het recitatief hebben. Hij onthoudt 
zichh daarom van richtlijnen voor rijm, metrum, ritme en stijl in een 
recitatief: : 

Dee voetmaat is dan korter dan langer; rijmend of rijme-
loos.. De toon dan langsaam dan snel; dan eens afge-
broken,, dan weder aaneengeschakeld. De stijl dan eens 
verhalendd dan weder roerend; maar egter nimmer flaauw 
enn gedagtenloos (Van Alphen 18023: 331). 

Overr het gebruik van rijm in poëzie in het algemeen, neemt Van Al-
phenn overigens een duidelijk standpunt in. In de eerste van zijn Digr-
kundigekundige Verhandelingen schrijft hij, dat een dichter die zich zinnelijk,252 

harmonieuss en melodieus uitdrukt, niet gebonden is aan het rijm. Hij 
wijstt erop, dat met name Engelse schrijvers - onder anderen Young, 
Milton,, Webb en Karnes - zeer positief staan tegenover rijmloze poë-
zie.. Dat hangt ongetwijfeld samen met hun vertrouwdheid met het 
blankee vers sinds Shakespeare het in Engeland heeft geïntroduceerd. 
Vann Alphen zegt zich helemaal te kunnen vinden in Kames' opvatting 
datt rijmloze verzen meestal een muzikaler effect hebben dan verzen 
opp rijm. Hij beschouwt het rijm als onnatuurlijk, doordat het soms 
woordenn uit een verschillende semantische context verbindt of woor-
denn uit dezelfde semantische context scheidt. Zo verzwakt de zeg-
gingskrachtt van een gedicht (Van Alphen 1782: CXV-CLXIII). 253 

Dee in de achttiende eeuw algemeen gevoelde nostalgie naar de poë-
tisch-muzikalee oertaal brengt ook Van Alphen ertoe zich te bezinnen 
opp de poëtische en muzikale kwaliteit van het Nederlands. Zo behan-

2522 Onder het woord 'zinnelijk' verstaat Van Alphen 'niet alleen de uitwendige maar ook 
dee inwendige gewaarwording' (Van Alphen 1778: 4). Zie voor een verklaring van het begrip 
'zinnelijk'' ook p. 39: 'Het moet dus langs den weg der uitwendige gewaarwording schoone 
gedagtenn en vergenoegen voor de ziel verwekken'. Zie verder over dit begrip 4.5.3. 
2533 In negentiende-eeuwse prosodische beschouwingen krijgt, aldus Vis, ritme meer aan-
dachtt dan rijm 'vanwege de bemoeienis met de klassieke (rijmloze) metriek' (Vis 1992:111). 
Rijmm is trouwens een ingewikkeld verschijnsel. De welluidende functie van de klankherha-
lingg is slechts een van de aspecten van rijm. Rijm heeft ook een metrische functie als aan-
duidingvann het versregeleinde of als structuurprincipe van de strofevorm. Volgens Wellek 
&&  Warren (19743: 226-227) heeft het rijm als belangrijkste functie dat het woorden samen-
brengt:: verenigt of tegenover elkaar stelt. 
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deltt hij in de eerste van zijn Digtkundige Verhandelingen de vraag naar de 
geschiktheidd van de Nederlandse taal voor de poëzie. Hij vindt, dat zij 
niett onder hoeft te doen voor andere Europese talen (Van Alphen 1782: 
VI-VII) .. Daarin staat Van Alphen niet alleen. In het algemeen blijken 
achttiende-eeuwsee schrijvers zeer ingenomen te zijn met hun eigen 
taall  en cultuur, wat samenhangt met het groeiend nationaal besef. 
Datt chauvinisme zie ik ook bij verschillende Nederlandse schrijvers in 
hunn positieve oordeel over de literaire kwaliteiten van het Neder-
lands.254 4 

Hoewell  Van Alphen zich niet expliciet wil uitspreken over de 
muzikaliteitt van het Nederlands en ook niet over Rousseaus karakteri-
seringg van het Frans als onmuzikale taal (zie 4.4.1), valt zijn opvatting 
hieroverr toch, zowel uit de Digtkundige Verhandelingen als uit de 'Aan-
merkingen',, af te leiden. Volgens hem staat onze taal in muzikaal op-
zichtt niet achter bij enige andere Europese taal. Verder vindt Van Al-
phenn het eigenlijk niet relevant of een taal meer of minder 
geschiktheidd bezit voor poëzie en muziek, omdat de kwaliteit van de 
(muzikale)) dichtkunst niet afhangt van de aard van de taal maar van 
hett talent van de dichter (zie ook 4.3.3). 

Eenn talentvolle dichter maakt nagenoeg in elke taal - bij min-
derr geschiktheid kost dat alleen wat meer moeite - muzikale poë-
zie.2555 Hij doet dat door zich uit te drukken in een 'hoogstzinnelijke, 
harmonieuzee en melodieuze taal' (Van Alphen 1782: 203), dat wil zeg-
genn een taal met beeldende kracht, waarin woordkeus en prosodie 
overeenstemmenn met de verwoorde gevoelens (zie ook 4.2.3). Wil hij 
bovendienn de muzikale uitdrukking gemakkelijker maken, dan kiest 
hijj  woorden waarvan de klank en de beweging muzikaal kunnen wor-
denn nagebootst. Van Alphen doelt dus op toonschildering (Van Alphen 
18023:: 312-315). 

Inn Van Alphens beschouwingen over poëtisch-muzikaal taalgebruik 
vormenn de woorden 'zinnelijkheid', 'harmonie' en 'melodie' kernbe-
grippen.. Onder 'zinnelijkheid'256 verstaat hij zowel de uitwendige ge 
waarwordingenn of zintuiglijke indrukken als de inwendige gewaar-
wordingenn of gemoedsaandoeningen.. Als een dichter zich uitdrukt in 

2544 Zie hierover ook De Man 1993. In haar artikel citeert of parafraseert zij onder anderen 
Vann Effen, Ten Kate, Bilderdijk, Lublink, J.P. Kleyn en Feith over de literaire kwaliteiten van 
dee Nederlandse taal. 
2555 Diezelfde opvatting huldigt Lustig. Zie 4.4.2. 
2566 In zijn vertaling/bewerking van Riedels Theorie verklaart Van Alphen dat hij het woord 
'zinnelijk'' gevormd heeft naar analogie van het Duitse 'sinnlich' (Van Alphen 1778: 3-4). 
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zinnelijkee taal, geeft hij zo'n aanschouwelijke voorstelling van zin-
tuiglijkee indrukken, dat hij daardoor gemoedsaandoeningen oproept 
(Vann Alphen 1782: XII-XIV) . Hij doet dat met behulp van 'metaphoren, 
beelden,, gelijkenissen, vergelijkingen, en in een woord alle wijze van 
uitdrukking,, waar door men de aanschouwende erkentenis bevordert' 
(idem:: XIV). 

Vann Alphen beroept zich hier op Sulzer en drukt zich boven-
dienn in diens woorden uit. Hij volgt in zijn betoog het artikel 'sinnlich' 
inn diens Allgemeine Theorie (Sulzer 1774:1085-1087). Verder laat hij zich 
inn zijn uiteenzetting over zinnelijke taal leiden door Marmontel. Hij 
verwijstt naar het vijfde hoofdstuk in diens Poétique: 'Du Coloris & des 
Images'.. Daarin geeft de Franse schrijver regels voor het gebruik van 
beeldenn in de poëzie.257 

Volgenss Van Alphen kan de zinnelijkheid van een taal worden 
versterktt door harmonie, melodie en door de muzikale nabootsing 
vann de klank en de beweging (het ritme) van de woorden (Van Alphen 
1782:: XII-CXV; idem 18023: 312-315). 

Inn zijn uiteenzetting over 'harmonie' (zie ook 4.2.3) demonstreert Van 
Alphenn met voorbeelden uit de wereldliteratuur het effect van een ge-
raffineerdd gebruik van klank en ritme op de zeggingskracht en muzi-
kaliteitt van dichterlijke taal. Hij verwerkt in zijn betoog opvattingen 
vann verschillende Nederlandse en buitenlandse schrijvers.258 

Vann Alphen beschouwt de onomatopee, waarin klank en bete-
keniss samenvallen, als de meest karakteristieke vorm van harmonie 
(Vann Alphen 1782: LX). Hij onderscheidt twee categorieën: de algemene 
enn de bijzondere klanknabootsing. De eerste houdt in, 'dat de klank 
derzelvee op verscheiden onderwerpen past, gelijk het huilen van den 
wolff  en van den wind; het ruischen van een beek en van 't geboomt; [...]' 
(idem:: LVIII) . Hier doelt Van Alphen dus op klankschildering in alge-
menee zin, dat wil zeggen het weergeven van geluiden uit de natuur 
doorr middel van spraakklanken in een context waarin woorden die op 
zichzelff  geen onomatopeïsch effect hebben, binnen een klankpatroon 
wordenn getrokken (zie ook Wellek & Warren 19743: 228-229). Van Al-

2577 Zie Marmontel 1777 (dl. 1): 101-131; zie ook p. 45-100 (= hoofdstuk 4: 'Du Style poétique') 
enn p. 132-178 (= hoofdstuk 6: 'De l'Harmonie du style'). 
2588 Van Alphen heeft zich zeer grondig gedocumenteerd. Van zijn Nederlandse bronnen 
noemm ik: Antonides, Van Engelen, De Haes, Hooft, Huydecoper, Van Merken en Vossius. Aan 
buitenlandsee auteurs raadpleegde hij onder anderen: Batteux, Diderot, Homerus, Kames, 
Klopstock,, Klotz, Marmontel, Pope, Priestley, Racine, Schlegel, Sulzer, Tasso, Vergilius en 
Webb. . 
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phenss tweede categorie - de bijzondere klanknabootsing, die hij aan-
duidtt als 'onomatopoiieri - ligt op het vlak van de iconiciteit. Als voor-
beeldenn noemt hij 'het kirren van een tortelduif; het kwaaken der een-
den;; het tïkkikkïkken der kikvorschen; het maauwen der katten, en 
honderdd anderen' (Van Alphen 1782: LVIII-LIX) . 

Inn alle andere gevallen van correspondentie tussen klank en 
betekeniss gaat het volgens Van Alphen niet om een verklanking van de 
specifiekee woordbetekenis maar om een algemene connotatie. Hij be-
doeltt de overeenkomst tussen welluidende klanken en de aangename 
gevoelswaardee van een woord en die tussen scherpe, harde klanken en 
dee onaangename gevoelswaarde (idem: LIX-LX) . Hij vindt, dat een der-
gelijkee harmonie in afzonderlijke woorden minder effect heeft dan in 
woordgroepenn of zinnen. Het sterkste effect ontstaat zijns inziens, als 
zowell  klank en beweging van afzonderlijke woorden als die van de 
helee zin overeenstemmen met de betekenisinhoud (idem: LXI). Hij is 
ervann overtuigd, dat een goede dichter deze harmonie eerder in zijn 
werkk brengt door 'levendige verbeeldingskragt en teergevoeligheid, 
dann door overleg of kunst' (idem: LXIX) . 

Dee dichter moet zich dus niet door regels maar door zijn 
'genie'' laten leiden, dan zal hij in ieder geval altijd disharmonie, zoals 
inn onderstaande versregels uit een klaagzang, weten te vermijden: 

Dann schrei ik, dan zugt ik, dan vlugt ik van schrik: 
Wiee is er op aarde zo treurig als ik (idem: LXXIV) . 

Wiee iemand op zo'n luchtige toon hoort klagen, neemt de klager niet 
serieus. . 

Vann Alphen toetst zijn opvattingen over harmonie met name 
aann Batteux (idem: LXIII-LXIV) , die drie soorten harmonie onder-
scheidt.. Als eerste categorie noemt Batteux de harmonie van stijl of 
toon,, waarvan hijzelf zegt, dat ze moeilijk te herkennen valt (Batteux 
177455 (dl. 1): 198-199). De tweede categorie karakteriseert hij als de 
overeenkomstt tussen de klank en de betekenis van een woord (idem: 
200).. Deze categorie correspondeert met Van Alphens definitie van 
harmonie:: 'die overeenkomst van den klank of van den beweging der 
woordenn of woordvoegingen, met de voorgestelde zaken, [...]' (Van Al-
phen:: 1782: XLVIII) . Batteux karakteriseert zijn derde categorie als 'une 
sortee de melodie' en als 

unee sorte de chant musical, qui porte Ie caractere nonseu-
lementt du sujet en general, mais de chaque objet en par-
ticulier.. Cette Harmonie n'appartient qu'a la Poësie seule: 
&&  c'est Ie point exquis de la versification (Batteux 17745 

(dl.. 1): 201). 
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Dezee harmonie, die hij 'kunstmatig' noemt, is gelegen in de ordening 
vann lettergrepen in een versregel: 

Celle-cii  consiste dans un certain art, qui, outre Ie choix 
dess expressions & des sons par rapport a leurs sens, les as-
sortitt entr'eux de maniere, que toutes les syllabes d'un 
vers,, prises ensemble, produisent par leur son, leur nom-
bre,, leur quantité, une autre sorte d'expression qui ajoute 
encoree a la signification naturelle des mots. [...] Il y a des 
mouvemenss qui sont graves & majestueux: il y en a qui 
sontt vifs & rapides: il y en a qui sont simples & doux 
(idem:: 200-201). 

Mett de beweging (ritme) in het verloop van de elkaar opvolgende let-
tergrepenn kan de dichter de betekenisinhoud van de versregels ver-
sterken.. Deze derde categorie van Batteux correspondeert met Van Al-
phenss omschrijving van 'melodie' als die rangschikking van 
versvoetenn en lettergrepen die aangenaam is om naar te luisteren (Van 
Alphenn 1782: XLVIII) . Het melodieus maken van een gedicht be-
schouwtt Van Alphen dus als een kwestie van prosodie.259 

Inn zijn betoog over 'melodie' bespreekt Van Alphen de aard van de Ne-
derlandsee prosodie.260 Bovendien geeft hij richtlijnen ter verbetering 
daarvan.. Net als de meeste tijdgenoten negeert hij het onderscheid 
tussenn het Grieks-Latijnse kwantitatieve vers en het Germaanse 
accentvers,, doordat de klassieke metra sinds de zeventiende eeuw de 
basiss zijn gaan vormen voor de metriek van West-Europese talen. Zo 
komtt hij tot de kritiek 

datt de prosodie der nieuwe talen op verre na die bestemd-
heidd niet heeft, als die der Grieken en Romeinen; en dat 
allee pogingen, welke men heeft in 't werk gesteld, om aan 
dezelvee eene bestemdheid te geven, in het geheel niet vol-
doendee zijn: [...] (Van Alphen 1782: LXXXIV). 261 

Hett inpassen van klassieke versvoeten in Nederlandse versregels met 

2599 Wellek & Warren (19743: 231) definiëren 'melodie' als de intonatieli jn die bepaald 
wordtt door de volgorde van de klemtonen. Uit deze definitie spreekt de nauwe relatie tus-
senn melodie en r i tme. Zij wijzen erop, dat de term vaak zo ru im wordt opgevat, dat zowel 
r i tmee als melodie eronder vallen. 
2600 Zie over Van Alphens opvattingen over de prosodie ook Kossmann 1922: 75-84. Zie ver-
derr Buijnsters 1973:162-164. 
2611 Kinker meent, dat het wel kan. In ieder geval heeft hij naar aanleiding van een prijs-
vraagg de prosodie van het oude Grieks toegepast op het contemporaine Nederlands (Kinker 
[1810]b).. Zie hierover ook Vis 1992:103-105. 
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hunn afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen 
ervaartt Van Alphen als een probleem. Hij constateert, dat dichters in 
dee 'gewoone voetmaten' - de jambe en trochee - ter afwisseling een 
spondeee of een pyrrichius gebruiken. Die ingreep heeft echter tot ge-
volg g 

datt men daar door eene vermenigvuldiging krijgt van 
ancipites,2622 die onnood zaaklij k is, en tevens de onbe-
stemdheidd onzer prosodie handhaaft, zo lang men in de 
vooronderstellingg blijft , dat onze voetmaten uit zuivere 
jambenn en trochëen bestaan (idem: LXXXVTII) . 

Daaromm stelt Van Alphen voor die 'ancipites' te beperken door de 
kwantiteitt van de lettergreep te bepalen met behulp van vaste regels, 
zodatt de Nederlandse prosodie wat van haar 'onbestemdheid' kwijt-
raaktt (idem: XCVI). 

Diee regels leidt hij af uit een vergelijking van de dichterlijke 
praktijkk van Vondel, Hooft, Huygens, Hoogvliet, Feitama en Poot met 
voorschriftenn uit zeventiende-eeuwse en vroeg-achttiende-eeuwse Ne-
derlandsee grammatica's van onder anderen Moonen, Séwel en Verwer. 
Verderr toetst Van Alphen zijn opvattingen aan die van Kames, Mar-
montell  en Sulzer.263 

Ookk Kames constateert, dat de kwantiteit van de lettergrepen 
inn het Engels, in tegenstelling tot de klassieke talen, niet vastligt. Bo-
vendienn kent de Engelse taal - zo schrijft hij - veel woorden van drie of 
meerr lettergrepen en die laten zich moeilijk inpassen in het klassieke 
metrum,, waardoor de 'melodie' van het vers verzwakt (Kames 17632 

(dl.. 2): 368-481). 
Evenalss Kames benadrukt Marmontel - in het zesde hoofd-

stukk van zijn Poétique ('De 1'Harmonie du style') - dat men veel letter-
grepenn in de moderne talen zowel kort als lang kan scanderen. Hij 
meentt echter, dat de Franse taal zich kan aanpassen aan de klassieke 
prosodie.. Daarvoor kan de dichter zich verlaten op zijn gehoor (Mar-
montell  1777 (dl. 1): 132-178).264 Sulzer (1774: 928-929) daarentegen 
wenstt ten behoeve van de Duitse prosodie richtlijnen voor de bepaling 

2622 ] n j e klassieke metriek zijn ancipites lettergrepen die men naar willekeur kort of lang 
kann scanderen. Van Alphen wijst erop, dat de Nederlandse taal veel ancipites (twijfelgeval-
len)) kent als gevolg van het grote aantal eenlettergrepige woorden. 
2633 Zie hierover ook De Man 1999:134-142. 
2644 Dat de moderne talen veel lettergrepen kennen die zowel kort als lang kunnen worden 
gescandeerd,, noemt Marmontel kenmerkend voor het onderscheid tussen de exacte klas-
siekee prosodie en de contemporaine. In het zevende hoofdstuk - 'Du Mechanisme des vers' -
geeftt hij een technische uitwerking van metriek en rijm (Marmontel 1777 (dl. 1): 179-224). 
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vann de lengte van de lettergrepen, wat Van Alphen dus bepleit voor de 
Nederlandsee prosodie. 

Vann Alphen waarschuwt evenwel niet alleen voor een teveel 
aann ancipites, maar ook voor monotonie. Verder beschouwt hij als ern-
stigee fouten tegen de dichterlijke melodie: het zonder noodzaak bui-
tenn de 'cadance' van het vers vallen, het gebruik van teveel consonan-
tenn achter elkaar, het laten vallen van de rust op een plaats die niet 
samenvaltt met de adempauze bij het zingen of lezen, het door een 
rustt scheiden van woorden die bij elkaar horen en het laten vallen van 
dee klemtoon op een woord dat niets wezenlijks betekent {Van Alphen 
1782:: LXXXIII) . 

Omm de dichterlijke melodie en harmonie optimaal tot hun recht te 
latenn komen, adviseert Van Alphen de klank en beweging van woor-
denn muzikaal na te bootsen. Hij denkt dus aan klankschildering in al-
gemenee zin. Hij vindt echter, dat niet alle woorden zich hiervoor 
lenen.. Op grond van hun geschiktheid voor toonschildering - die 
termm gebruikt Van Alphen niet - komt hij tot het onderscheid tussen 
muzikalee en onmuzikale woorden (zie ook 4.2.3). Tot de laatste catego-
riee behoren volgens hem veel werkwoorden en bijwoorden (Van Al-
phenn 18023: 314).265 

Inn tegenstelling tot Rousseau legt Van Alphen geen verband 
tussenn het aantal muzikale woorden en de muzikaliteit van een taal. 
Diee muzikaliteit stelt hij afhankelijk van de dichter die door zijn ta-
lentt zo min mogelijk onmuzikale woorden zal kiezen. Van Alphen pre-
ciseertt zijn categorieën 'muzikaal' en 'onmuzikaal' echter niet. Zich 
beroependd op Marmontel beperkt hij zich tot een zeer algemene om-
schrijving.. Zo karakteriseert hij muzikale woorden als woorden waar-
inn de componist 'toeren en bewegingen' vindt voor de toonzetting 
(idem:: 315). 

Evenn algemeen luidt de karakterisering van onmuzikale woor-
den:: 'alles wat slegts het gevolg is van eene koele redeneering, of van 
geest**  (idem: 317). Zuivere poëzie vraagt volgens Van Alphen om 'beel-
denn namelijk en gevoelens' (ibidem). Ook deze karakterisering ont-
leentt hij aan Marmontel,266 hoewel hij dit keer niet naar hem verwijst. 
Opp gezag van de Franse schrijver onderscheidt Van Alphen twee groe-
penn onmuzikale woorden. De eerste wordt gevormd door de woorden 

2655 Van Alphen licht dit, mijns inziens merkwaardige, standpunt niet toe. 
2666 Tout ce qui n'est qu 'esprit & raison est inaccessible pour la musique. Elle veut de la poé-
siee toute pure, des images & des sentiments' (Marmontel 1777 {dl. 2): 259). 
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diee betrekking hebben op de strikt visuele waarneming van kleuren en 
opp het reukzintuig. De emotie die kleuren en reuk oproepen, acht hij 
daarentegenn wel geschikt voor toonzetting (idem: 316). Tot de tweede 
groepp rekent hij alle woorden die onaangenaam klinken, 'dewijl niets, 
datt onaangenaam voor het gehoor is, muziek kan heeten' (idem: 319). 
Vann Alphen formuleert hier een contemporaine opvatting (zie 4.5.3). 

Ikk kom tot de conclusie, dat Van Alphen in tegenstelling tot Lustig nau-
welijkss reflecteert op de Franse operastrijd. In zijn betoog over het re-
citatieff  en de muzikale aspecten van een taal betrekt hij echter wel 
werkenn die naar aanleiding van die strijd zijn geschreven. Ook in dit 
betoogg blijkt weer, dat hij zich weliswaar op de hoogte stelt van toon-
aangevendee publicaties over muzikale onderwerpen, maar dat hij 
daaruitt alleen materiaal selecteert dat hij als dichter van belang acht. 
Hijj  distantieert zich van Rousseaus visie op de onmuzikaliteit van het 
Frans,, maar hij steunt op hem - en ook op Sulzer - in zijn uiteenzet-
tingg over het recitatief. 

4.4.44 Robbers en de Franse polemiek over het recitatief en 
muzikalee en onmuzikale talen 

Inn Tweetal Proeven wijdt Robbers een uitvoerige beschouwing aan het re-
citatieff  (Robbers [1828]: 88-100) en aan muzikale en onmuzikale talen 
(idem:: 34-51). Daarin refereert hij echter niet aan de Franse polemiek 
overr deze onderwerpen. Weliswaar karakteriseert hij op gezag van 
Rousseauu het Frans als een onmuzikale taal, maar hij relateert diens 
opvattingg niet aan de Lettre, het pamflet dat zoveel stof heeft doen op-
waaienn tijdens de 'querelle des bouffons'. Van Rousseaus publicaties 
gebruiktt Robbers uitsluitend diens Dictionnaire als bron. 

Inn tegenstelling tot Lustig en Van Alphen heeft Robbers trou-
wenss geen enkele bron gebruikt die in het licht van de Franse opera-
strijdd is verschenen. Mogelijk heeft meegespeeld, dat die polemiek in 
Robbers'' tijd niet meer zo leeft, maar in ieder geval zal het verband 
houdenn met het doel dat de Rotterdammer in deze beschouwingen 
voorr ogen heeft. Het gaat hem immers niet om de theorie maar om de 
praktijk.. Hij wil debuterende componisten inzicht geven in de muzi-
kaliteitt van het Nederlands ten behoeve van de toonzetting van tek-
stenn in het algemeen en van recitatieven in het bijzonder. Robbers 
vindtt met name voor de toonzetting van het recitatief 'eene handlei-
ding'' noodzakelijk, omdat het gaat om 'een voornaam, doch moe-
ijelijk ,, gedeelte der zangmuzijk' (idem: 88-89). 
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Robberss noemt het ene volk geslaagder in de muzikale dichtkunde 
dann het andere, omdat hij de ene taal muzikaler vindt dan de andere. 
Volgenss hem bepaalt de landstreek de muzikaliteit. Het klimaat, het 
waterr en voedsel dat een volk gebruikt en zijn leefwijze beïnvloeden 
dee zachtheid en muzikaliteit van zijn taal (idem: 34-35). Dat Robbers 
zichh tot aanhanger van de klimaattheorie verklaart in een tijd dat die 
theoriee als achterhaald wordt beschouwd, heb ik al vastgesteld (4.3.4). 
Inn zijn Verhandeling over het Nationaal Nederlandsen Gezang legt Robbers 
eenn causaal verband tussen het Nederlandse klimaat en de achter-
standd op muziekgebied vergeleken met de omringende landen. De Ne-
derlanderr woont, aldus Robbers, onder een droevige, duistere, nevel-
achtigee hemel bijna in het water en drinkt ook nog eens veel water 
(koffiee en thee). Dat heeft tot gevolg, dat hij geen fraaie stem en geen 
goedd muzikaal gehoor bezit en in het algemeen minder vatbaar is voor 
muziekk en zang (Robbers 1820: 29-31). 

Hoee zachter en muzikaler de taal, hoe geschikter zij is voor de 
muzikalee dichtkunde. Robbers' definitie van een muzikale taal komt 
volledigg overeen met die van Lustig en Van Alphen. Alledrie de schrij-
verss noemen een taal muzikaal als de woorden veel vocalen bevatten 
enn als de taal veel onomatopeeën kent of ten minste veel woorden 
waarvann de klank op de een of andere manier correspondeert met de 
betekenis. . 

Terr illustratie van zijn opvatting neemt Robbers de muzikali-
teitt van zes talen onder de loep: Hebreeuws, Grieks, Arabisch, Itali-
aans,, Frans en Nederlands. Als argument voor zijn keuze van de drie 
'nieuwee Europesche talen' voert hij aan, dat er uitgesproken menin-
genn bestaan over de muzikaliteit of onmuzikaliteit van deze talen 
(Robberss [1828]: 41). De keuze van de eerstgenoemde drie talen verant-
woordtt hij impliciet. Conform de contemporaine opvatting noemt hij 
hett Hebreeuws de oudste taal en het Grieks de muzikaalste. Verder 
noemenn 'geleerde mannen' ook het Arabisch een zeer muzikale taal, 
diee zich bij uitstek leent voor dichtkunst en muziek (idem: 35, 40-
41).267 7 

Robberss karakteriseert het Hebreeuws als een onmuzikale 
taall  vanwege het gebrek aan klinkers. Toch blijkt zijns inziens uit het 
Oudee Testament, dat er gezongen werd. Hij noemt als voorbeeld de 
psalmenn van David. Over de melodie is echter niets bekend, aldus Rob-

2677 Waarschijnlijk doelt Robbers hier op de verhandeling van N.G. van Kampen over 'de 
klassischee poëzij der ouden, en de dus genaamde romantische poëzij der nieuweren'. Daar-
inn wordt de poëzie der Arabieren gekarakteriseerd als een poëzie vol verbeelding (Van Kam-
penn 1823: 232). 
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bers,, ook al meent Salomon Van Til (zie 3.1.3) die te kunnen vergelij-
kenn met de traditionele tempelzangen. Van Til gist maar wat volgens 
dee Rotterdamse organist, want alle kennis over het muzikale gebruik 
vann het Hebreeuws is verloren gegaan door de verwoesting van Jeruza-
lemm (idem: 36-38). 

Hett Grieks noemt Robbers zeer muzikaal en voor de dicht-
kunstt veel geschikter dan het Hebreeuws. De muziek heeft bij de Grie-
kenn een hoge trap van volmaaktheid bereikt, omdat het Grieks - zo 
schrijftt hij - vijfentwintig versvoeten kent waarop dichtkunst en mu-
ziekk kunnen steunen. Verder bezit het Grieks veel woorden die zich 
uitstekendd lenen voor muzikale nabootsing en het heeft veel twee-
klankenn die zangerig klinken (idem: 39-40). 

Robberss beschouwt ook het Arabisch als zeer muzikaal, want 
dezee taal heeft muzikale accenten, die de dichter in zijn verzen kan 
uitbuiten,, zodat de redenaar als vanzelf zijn stem verheft of laat dalen. 
Robberss concludeert, dat het warme klimaat van iedere Arabier van 
naturee een dichter en een redenaar maakt (idem: 41). 

Inn Italië, de bakermat van de schone kunsten, staat de muziek 
volgenss Robbers in hoog aanzien. De Italiaanse muziek heeft nog iets 
vann de tedere Griekse muziek. Vanwege de vele klinkers kent het Itali-
aanss vele muzikale woorden. Bovendien tonen de Italianen meer ex-
pressiee in hun voordracht en hun zang dan andere volkeren. Een na-
deell  vindt Robbers echter, dat de zachte Italiaanse taal ook iets 
wellustigss heeft en dat kan de goede zeden bederven (idem: 42-43). 

Hett Frans noemt Robbers een onmuzikale taal, omdat het 
maarr 1500 muzikale woorden bezit. De rest van de Franse woorden-
schatt heeft niet genoeg zachtheid en buigzaamheid voor de muziek. 
Bovendienn heeft het Frans, aldus Robbers, geen behoorlijk ritme en 
geenn vloeiende prosodie. Zonder ordening worden korte en lange syl-
labenn op elkaar gestapeld. Daar komt volgens hem nog bij, dat het 
rijmm de plaats inneemt van de maat. Dat alles veroorzaakt een onaan-
genaamm dissonerend geluid. 

Robberss gaat ervan uit, dat ieder die een Frans vers hoort re-
citerenn dit harde oordeel zal onderschrijven. Verder ziet hij zijn opvat-
tingg bevestigd door de Fransen zelf. Hij noemt Villoteau, die consta-
teert,, dat de Franse poëzie noch maat noch ritme bezit, en Rousseau, 
diee het feit bekritiseert dat de componist de prosodie bepaalt in plaats 
vann de dichter (idem: 43-45; zie ook 4.4.2). 

Naderr onderzoek van de door Robbers opgegeven vindplaat-
senn (Villoteau, Recherches, p. 322-323 en Rousseau, Dictionnaire, p. 440) 
leertt mij, dat zijn opvatting over de onmuzikaliteit van de Franse taal 
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zoo letterlijk overeenkomt met die van Villoteau, dat hij haar waar-
schijnlijkk aan hem heeft ontleend.268 Ik had verwacht, dat hij in ieder 
gevall  ook zou refereren aan Rousseaus geruchtmakende uitspraken in 
dienss Lettre, maar hij beperkt zich tot een parafrase van een passage uit 
hett lemma 'Mesure' in diens Dictionnaire.269 Verder relateert hij het 
standpuntt dat het Frans slechts 1500 muzikale woorden kent, niet aan 
Rousseau,, maar hij presenteert het als een algemeen bekend gegeven. 
Kortom,, het lijk t erop, dat hij de lettre niet kent.270 

Robberss concludeert - waarschijnlijk in navolging van Villo-
teau,, maar Rousseau dacht er ook zo over - dat het Frans weliswaar in 
muzikaall  opzicht achterblijft, maar in andere opzichten niet onder 
hoeftt te doen voor muzikale Europese talen. Hij vindt, integendeel, 
datt het Frans terecht 'tot eene bijna algemeene taal in Europa [is] ver-
heven',, omdat men zich in deze taal zeer scherpzinnig, zeer fraai en 
zeerr diplomatiek kan uitdrukken. Daarom sluit hij zich aan bij de al-
gemenee contemporaine opinie die luidt, dat de beheersing van de 
Fransee taal een onmisbaar onderdeel vormt van de opvoeding van de 
jeugd.. Het Frans kent bovendien uitmuntende gedichten 'waarin voor-
all  vernuft, vinding en wegslepende scherpzinnigheid uitblinken' 
(idem:: 45). 

Tenn slotte spreekt Robbers zijn oordeel uit over de muzikali-
teitt van 'de Nederduitsche taal'. Hij meent, dat 'onze Hollandsche dicht-
kunde'' wat muzikaliteit betreft 'verre boven die der Franschen mag 
wordenn gesteld'. Hij vindt onze taal welluidend en geschikt voor de 
zang.. Robbers' positieve oordeel over de muzikaliteit van het Neder-
landss verrast mij. Immers, in zijn Verhandeling over het Nationaal Neder-
landschlandsch Gezang overtuigt hij de lezer juist van het onmuzikale tempera-
mentt en de onmuzikale cultuur van de Nederlander als gevolg van het 
druilerigee klimaat. 

Nietteminn rept hij in Tweetal Proeven niet meer over de kli-
maattheoriee en kwalificeert hij het Nederlands als muzikaal. Als argu-

2688 'i i y a grande apparence que, si les Grecs ou les Latins nous entendoient réciter nos vers 
Francoiss [...], ils seroient fortement choqués de cette cacophonie de syllabes longues et de 
syllabess brèves, qui s'y trouvent entassées sans ordre, et n'y apercevroient ni mesure ni 
rhythme'' (Villoteau 1807: 322). 
2699 'Ie peu de prosodie de nos langues fait que dans nos Chants la valeur des Notes deter-
minee la quantité des syllabes [...]; Ie Chant guide & la parole obéit*  (Rousseau 1781 (dl. 1): 
506). . 
2700 Ik heb bovendien de indruk, dat Robbers van de Recherches van Villoteau weinig meer 
kentt dan de passages die hij heeft gebruikt. Immers, hij noemt Rousseau en Villoteau in 
éénn adem zonder verder commentaar, terwijl Villoteau in dit werk felle kritiek levert op 
Rousseau.. Zie hierover Le Huray/Day 1981:91-100. Zie over Villoteau 3.3.3. 



HOOFDSTUKK 4 | 291 

mentenn voert hij aan, dat onze taal over een groot aantal muzikale 
woordenn beschikt en dat Kinker met zijn Proeve eener Hollandsche Proso-
diadia het bewijs voor de muzikaliteit van het Nederlands heeft geleverd. 
Componistenn raadt hij aan dit werk te gebruiken bij het toonzetten 
vann gedichten (idem: 45-46). 

Robberss hanteert dezelfde criteria voor de beoordeling van de 
muzikaliteitt van woorden als Lustig. Immers, ook Robbers keurt de 
woordenn op hun zangtechnische mogelijkheden, op de mogelijkheden 
voorr de uitdrukking van hartstochten en op de geschiktheid voor 
toonschildering.. Op grond van de laatste twee criteria beoordelen 
trouwenss de meeste tijdgenoten de muzikaliteit van woorden (zie 2.1.2 
enn 4.4.2). 

Omm zangtechnische redenen noemt Robbers die woorden on-
muzikaall  waarin de 'u', V, 'i', '1' overheersen en alle andere klinkers 
enn medeklinkers die vooraan in de mond worden uitgesproken (zie 
ookk 4.5.2 en 4.5.3). Zeer onmuzikaal vindt hij bovendien tweeklanken 
alss *au', 'ui', 'oe\ 'ou', 'omdat zij een onaangenaam geluid verwekken'. 
Datzelfdee geldt voor de drieklanken 'aau', 'eeu', 'oei', 'ooi'. Voorts 
noemtt hij de uitstoting van klinkers onmuzikaal, zoals in 'd'maan' en 
inn 'dat'k' (idem: 47-48). 

Woordenn met genoemde klinkers en medeklinkers kunnen in 
vocalee muziek uiteraard niet geheel vermeden worden, maar hij raadt 
aff  deze te gebruiken op plaatsen waar de cadens valt. Dat wil zeggen in 
slependee regels op de voorlaatste lettergreep en in staande regels op de 
lettergreepp voorafgaand aan de voorlaatste. Hier kan men het best de 
'a'' en de 'e' gebruiken en in bescheiden mate de 'o' (idem: 48-49). 

Muzikaall  noemt Robbers alle woorden die hartstochten be-
noemen,, zoals 'aandacht', 'ernst', 'nederigheid', 'vrees', 'blijdschap', 
'liefde**  en 'smart'. Ook muzikaal noemt hij de woorden die zich lenen 
voorr toonschildering, zoals de woorden die 'zigtbare bewegingen aan-
duiden',, zoals 'afstoten', 'beven', 'jagen', 'huppelen', 'strijden' en 'zwe-
ven'.. De muziek kan zelfs het lachen nabootsen (idem: 49). Verder 
lenenn zich voor toonschildering alle woorden die 'tijd, duur, hoogte, diep-
tete of rust te kennen geven, zoo als: aanhouden, klimmen, langsaam, verhe-
ven,ven, laag enz.' (idem: 50). 

Woordenn die natuurgeluiden aanduiden, zoals 'bliksemen', 
'donderen',, 'golfgeklots' en het ruisen van een beek kunnen weliswaar 
muzikaall  worden nagebootst, maar hij adviseert net als Lustig en vele 
anderee achttiende-eeuwse schrijvers de muzikale nabootsing in deze 
gevallenn achterwege te laten (zie 4.2.2), omdat 'geen van allen door de 
muzijkk gelukkig [wordt] uitgedrukt' (idem: 50). Elders blijkt, dat hij be 
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doeltt dat muzikale nabootsing belachelijk wordt, als we alleen de wer-
kelijkheidd imiteren. Sterker nog veroordeelt hij de muzikale naboot-
singg van dierengeluiden. Wie met edele gevoelens is bezield, zal de 
muziekk daarvoor 'te verheven en te goddelijk keuren' (ibidem; zie ook 
4.2.4). . 

Voortss wil Robbers jonge componisten laten zien hoe zij te werk moe-
tenn gaan bij het toonzetten van gedichten in het algemeen en van re-
citatievenn in het bijzonder. Kennis van en gevoel voor het muzikale en 
dichtkundigee metrum en ritme acht de Rotterdamse organist een 
'conditioo sine qua non' voor het componeren van goede vocale muziek 
(idem:: 66-100). De componist moet zich bij de keuze van het muzikale 
metrumm en ritme laten leiden door de prosodie van de versregel. Zo is 
dee plaats van de muzikale rust hiervan afhankelijk en moet het muzi-
kalee accent samenvallen met de beklemtoonde lettergreep. Bij het sa-
menspell  van dichtkunst en muziek ligt voor Robbers dus de prioriteit 
bijj  de dichtkunst. In dit verband verwijst hij naar een opmerking van 
JJ.F.. Wap271 die erop neerkomt, dat de dichtkunst in ons land de sterk-
stee is die haar zwakkere zuster, de toonkunst, de hand moet reiken. 

Robberss wil dit standpunt niet zonder meer onderschrijven. 
Alss Wap bedoelt, dat het met de dichtkunst in ons land beter gesteld is 
dann met de muziek, geeft Robbers hem wel gelijk.272 Maar dat impli-
ceertt volgens hem nog niet, dat de dichtkunst de sterkste is en dat de 

2711 Deze opmerking maakt Wap in zijn artikel 'Is de Nederduitsche taal minder dan ande-
ree talen voor den zang geschikt?' (Wap 1828:153). Wap antwoordt ontkennend. Een bewijs 
ziett hij in de verwantschap tussen het 'Nederduitsch' en het 'Hoogduitsch' dat door ieder-
eenn muzikaal wordt bevonden. Hij vindt de Nederlandse taal zelfs muzikaler, want zij 
klinktt zachter en welluidender dan het Duits. In Nederland wordt weliswaar veel slechter 
gezongenn dan in Duitsland, maar dat ligt aan de onbeschaafde manier van zingen en niet 
aann de taal. Zie over Wap 3.3.3. 
2722 Van den Berg typeert in Kunst b LetterKunst de relatie tussen dichtkunst en muziek van-
uitt het perspectief van de negentiende-eeuwse criticus en lezer als een concurrentiestrijd. 
Volgenss hem ervaart de tijdgenoot de eerste helft van de negentiende eeuw namelijk als 
'eenn gouden poëzietijd' (stroom aan dichtbundels, euforische kritieken), terwijl in de twee-
dee helft van de eeuw een buitensporige aandacht voor de toonkunst (populariteit van ama-
teurzangverenigingen)) leidt tot 'onverschilligheid van het grote publiek voor de poëzie' 
{Vann den Berg 2000: 23). Van den Berg baseert zijn conclusie vooral op enkele artikelen in 
dee Vaderlandsche Letteroefeningen. Deze conclusie roeptt bij mij een aantal vragen op. Waaraan 
denktt Van den Berg precies bij dichtkunst voor het grote publiek? Gaat het bij de zang niet 
juistt om een vereniging van dichtkunst en muziek? Van rivaliteit is toch geen sprake? Zo 
zienn de schrijvers van de door mij besproken verhandelingen die twee-eenheid juist als het 
ideaall  voor beide kunsten. Overigens blijkt uit de overweldigende stroom aan achttiende-
eeuwsee liedboekjes (zie 1.1.3), dat er ook al in de achttiende eeuw een grote belangstelling 
voorr het zingen moet hebben bestaan. 
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muziekk op haar kan steunen. Hij vindt dat juist de toonkunst zich de 
sterkstee mag noemen, omdat zij 'op veel vastere gronden rust' (idem: 
81).. Wat hij daarmee bedoelt, legt hij niet uit. Waarschijnlijk zinspeelt 
hijj  op de mathematische grondslagen van de muziek. 

Vervolgenss vraagt Robbers speciale aandacht voor het recita-
tief,, waarvan hij het doel, de prosodie en de muzikale samenstelling 
enn maat bespreekt. Hij illustreert dit betoog onder meer met enkele 
doorr hemzelf getoonzette fragmenten uit 'De Starrenhemel' van Van 
Alphenn (idem: 88-100; zie ook 3.3.1). Het recitatief dient, aldus Robbers, 
omm de delen van opera, cantate en oratorium met elkaar te verbinden 
enn om de aria's beter uit te laten komen. Bovendien moet het recitatief 
dee luisteraar voorbereiden op de sterke emoties in de aria (p. 88-91). 
Robbers'' omschrijving correspondeert dus volledig met die van Van 
Alphenn en die van Rousseau. Ook deelt hij Van Alphens standpunt dat 
inn een recitatief meer personen sprekend mogen optreden (zie 4.4.3). 

Evenalss Lustig, Van Alphen en de meeste van hun respectieve 
bronnenn vindt Robbers, dat de prosodie van het recitatief moet corres-
ponderenn met die van de spreektaal. Dat impliceert, dat de versregels 
niett even lang hoeven te zijn. Net als Lustig noemt hij de jambe het 
meestt geschikte metrum voor het recitatief. Ook Robbers vindt, dat 
dezee in een recitatief kan worden uitgewerkt tot een alexandrijn. 
Voortss volgt hij Rousseau in diens opvatting dat recitatieven zangeri-
gerr klinken naarmate de taal waarin zij geschreven zijn muzikaler is 
(p.. 91-93). 

Dee muzikale samenstelling van een recitatief houdt, aldus 
Robbers,, het midden tussen spreken en zingen. De toonhoogte van het 
recitatieff  ligt tussen spreek- en zangstem in. Ten opzichte van de 
spreekstemm mag de toon een kwint stijgen en dalen. Grote sprongen 
raadtt hij af, anders is de nabootsing van de spreektaal onnatuurlijk. 
Dee componist kan volgens hem de toonhoogte goed vaststellen door 
dee versregels voor zichzelf te reciteren. Net als Lustig verwijst hij voor 
dezee werkwijze naar Lully (zie 4.4.2). De modulatie moet niet aan re 
gelss worden gebonden. De componist mag zelfs van het diatonisch 
naarr het chromatisch klankgeslacht overgaan.273 De basso continuo 
moett de modulaties leiden, maar mag het recitatief niet overstemmen. 

2733 Het klankgeslacht of toongeslacht (de toonsoort, tonaliteit of modus) geeft de toon-
hoogtee aan van de tonica (eerste trap van een grote of kleine tertstoonladder) van een tona-
liteit.. De grote terts- en de kleine tertstoonladders zijn diatonische of stamtoonladders. 
Dezee zijn opgebouwd uit VJ2, 1, en */2 toonsafstand. In de diatonie heeft de opvolging van 
tonenn een verschillende stamtoon (= iedere toon van de diatonische toonladder), bijvoor-
beeldd c-d, cis-d, f-ges. Door verhogingen en verlagingen worden de chromatische tonen van 
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Hoewell  het recitatief niet maatgebonden is, beveelt Robbers 
-- naar het voorbeeld van Italiaanse componisten - een 4/4-maat aan om 
dee samenhang tussen basso continuo en zanger te bevorderen. Franse 
componistenn mengen volgens hem allerlei maatsoorten door elkaar, 
waardoorr hun recitatieven in het algemeen minder gewaardeerd wor-
denn dan die der Italianen. Het 'recitativo obbligato' (zie p. 41), dat be-
geleidd wordt door een orkest en bedoeld is voor dramatische situaties, 
iss wel maatgebonden. Robbers definieert de term 'obbligato' als de ver-
plichtingg voor de zanger dit recitatiefin de maat uit te voeren, anders 
ontbreektt het verband met het orkest. 

Tenn slotte stel ik vast, dat Robbers evenmin als Van Alphen reflecteert 
opp de Franse operapolemiek. Zijn opvattingen over het recitatief en 
muzikalee en onmuzikale talen corresponderen echter nagenoeg met 
diee van Rousseau, terwijl die van Lustig en Van Alphen op sommige 
puntenn afwijken van die van de Franse schrijver. 

4.4.55 Conclusies 

Dee verschillende invalshoeken en tot op zekere hoogte ook de ver-
schillendee tijdstippen van publicatie hebben ertoe geleid, dat Lustig, 
Vann Alphen en Robbers in hun respectieve uiteenzettingen over het re-
citatieff  en muzikale en onmuzikale talen ieder andere accenten leg-
genn en andere aspecten van deze onderwerpen behandelen. Lustig pre-
senteertt zich als de muziektheoreticus die actuele muziekesthetische 
discussiess in het buitenland op de voet volgt. Ook Van Alphen toont 
zichh geïnteresseerd in die discussies, maar hij volgt ze vanuit het per-
spectieff  van zijn dichterschap en distantieert zich van typische mu-
ziektheoretischee kwesties. Robbers daarentegen schrijft bijna uitslui-
tendd vanuit zijn betrokkenheid bij de muzikale praktijk in Nederland 
enn gebruikt derhalve in zijn betoog nauwelijks buitenlandse bronnen. 

Zoo reflecteert Lustig als enige van de drie - en zelfs als enige 
inn zijn tijd in Nederland - uitvoerig op de 'querelle des bouffons'. Hij 
geeftt niet alleen een overzicht van belangrijke pamfletten in die pen-
nenstrijd,, maar hij becommentarieert ook de Lettre van Rousseau. 
N o chh V an A l p h en n o ch Robbe rs g e v en er d a a r e n t e g en b l i j k v an de in-

dee stamtonen afgeleid. Een opvolging van tonen die dezelfde stamtoon hebben is chroma-

tisch,, bijvoorbeeld c-cis, e-es. Sinds de zestiende eeuw is de chromatiek vaak gedurfd toege-

pastt en een kenmerk van modernisme. Chromatische tonen kunnen meer spanning en uit-

drukkingg geven aan een compositie. Zie over diatonische en chromatische modulatie p. 73, 

noott 43. 
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houdd van die Lettre te kennen. Zij baseren zich voor Rousseaus opvat-
tingenn uitsluitend op diens Dictionnaire. 

Lustigg zet zijn opvattingen over het recitatief en muzikale en 
onmuzikalee talen af tegen die van Rousseau. Hij relativeert diens 
standpuntt over de onmuzikaliteit van het Frans en diens kritiek op de 
recitatievenn van Lully. Overigens deelt hij Rousseaus voorkeur voor Ita-
liaansee recitatieven boven de Franse. Die voorkeur toont ook Robbers, 
terwijll  Van Alphen de tegenstelling tussen Italiaanse en Franse recita-
tievenn geheel buiten beschouwing laat. Van Alphen baseert zich voor 
zijnn karakterisering van de inhoud en de prosodie van het recitatief 
echterr wel, evenals Robbers, op Rousseaus beschrijving van het Itali-
aansee recitatief in diens Dictionnaire. Daarentegen distantieert Van 
Alphenn zich van Rousseaus standpunt over de onmuzikaliteit van het 
Frans,, terwijl Robbers dat juist onderschrijft. 

Inn hoofdlijnen komen trouwens de opvattingen van alledrie 
dee schrijvers over het recitatief en de muzikaliteit van het Nederlands 
mett elkaar overeen. Rousseaus definitie van het Italiaanse recitatief 
geldtt voor ieder van hen als het 'ideale' recitatief. Verder achten ze al-
ledriee het Nederlands meer dan geschikt voor de muzikale dichtkun-
de,, omdat naar hun mening niet de aard van de taal maar het talent 
vann de dichter de muzikaliteit van een taal bepaalt. Hoe talentvoller 
dede dichter hoe muzikaler zijn woordkeus. Alledrie relateren ze de mu-
zikaliteitt van de woordkeus aan de mogelijkheden voor toonschilde-
ring.. In tegenstelling tot de twee organisten - voor wie de muzikaliteit 
vann een woord ook samenhangt met zangtechnische mogelijkheden -
definieertt Van Alphen de muzikaliteit van woorden echter uitsluitend 
inn termen van toonschildering. Dat heeft ongetwijfeld te maken met 
zijnn gebrek aan inzicht in de techniek van het toonzetten. 

4.55 Het oogmerk van de muziek in samenspel met de 
dichtkunst t 

4.5.11 De definities: een eerste verkenning van de opvattingen 

Doorr de eeuwen heen, tot diep in de negentiende eeuw, geldt de enor-
mee invloed van de muziek op de hartstochten of affecten voor vele mu-
sici,, dichters en filosofen als een axioma. In die opvatting gaan mu-
ziekk en opvoeding ten nauwste samen, waardoor esthetiek en ethiek 
mett elkaar verweven raken. In de Klassieke Oudheid blijkt dat bijvoor-
beeldd uit Plato's Politeia, waarin de muziek in dienst staat van de op-
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voedingvann de jeugd tot ideale staatsburger. 
Opp grond van ethische overwegingen bepleit Plato een nauw-

keurigee nabootsing van de hartstochten en daarom prefereert hij 
vocalee boven instrumentale muziek. Ter verkrijging van een optimaal 
pedagogischh effect acht hij alleen de Dorische en de Frygische toon-
soortt geschikt. De eerste bevordert volgens hem moed en evenwichtig-
heidd en de laatste vormt door zijn extatisch karakter de jeugd tot 
goedee soldaten. De Lydische toonsoort keurt hij af als te week en daar-
doorr gevaarlijk voor de karakterontwikkeling.274 

Terwijll  Plato bezwaar aantekent tegen instrumentale mu-
ziek,, omdat zij geen duidelijke morele boodschap kan overbrengen, 
moedigtt Aristoteles het gebruik van instrumentale muziek juist aan, 
wantt hij stelt niet de nabootsing maar de opwekking van hartstochten 
centraal.. Beide filosofen streven echter hetzelfde doel na: de ver-
heffingg van de menselijke geest. Deze opvattingen van Plato en vooral 
diee van Aristoteles liggen ten grondslag aan zeventiende- en achttien-
de-eeuwsee theorieën over de muzikale uitdrukking en opwekking van 
hartstochten.. Van grote invloed op die theorieën is bovendien het 
standpuntt van Descartes dat hartstochten de ziel stimuleren het li-
chaamm te vervolmaken. Daarom adviseert hij ze niet te onderdrukken 
maarr ze te beschaven.275 

Dee theorieën over affecten bepalen vooral in de achttiende 
eeuww de muziekesthetiek. In de muziekpraktijk echter spelen de affec-
tenn al sinds de vijftiende eeuw een belangrijke rol. Componisten had-
denn toen als hoofddoel de expressie van affecten (affectus exprimere) 
inn relatie met de expressie van woordbetekenis (sensum verborum 
exprimere)) en scopus, dus het thema van de tekst als geheel (scopum 
exprimere).. In hun composities volgden zij het drievoudige einddoel 
uitt de retorica: onderwijzen (docere), bewegen of ontroeren (movere) 

2744 Zie Plato 1962:107-115. Zie ook 2.1.1. Het Griekse toonstelsel berust op de verdeling in 
gelijkgebouwdee tetrachorden (= groep van vier elkaar in toonhoogte opvolgende tonen) van 
eenn dalend gedachte dubbeloctaafreeks. De hoofdreeksen waren Dorisch (e'-e), Frygisch (d'-
d)) en Lydisch (c'-c). In de praktijk werden de reeksen echter, met behoud van hun innerlijke 
rangschikkingg van hele en halve tonen, getransponeerd in de omvang van e'-e of f-f in ver-
bandd met de stemming van de gebruikte snaarinstrumenten. De Frygische reeks luidt dan 
e'-d'-cis'-b-a-g-fïs-ee en de Lydische e'-dis'-cis'-b-a-gis-fis-e. Plato gaat niet in op het verschil tus-
senn theorie en praktijk, maar het lijk t mij aannemelijk dat hij heeft gedoeld op de toon-
reeksenn die in de praktijk te horen waren. In de middeleeuwse muziektheorie is de Griekse 
terminologiee overgenomen voor dee kerktoonladders, evenwel met een andere betekenis. De 
Dorischee kerktoonladder luidt namelijk d-d', de Frygische e-e' en de Lydische f-f. (De mid-
deleeuwsee theoretici werkten in tegenstelling tot de Grieken in stijgende richting.) 
2755 Zie 2.1.5 over muziek en affecten in de zeventiende en achttiende eeuw. 
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enn vermaken (delectare). Deze samenhang uit de retorica bleef tot het 
eindee van de achttiende eeuw bewaard. 

Lustig,, Van Alphen en Robbers hebben zich zowel theoretisch 
alss praktisch met de uitdrukking van affecten beziggehouden. Ook zij 
beschouwenn de uitdrukking en opwekking van hartstochten als het 
hoogstee doel van de muziek. Dat bovendien het retorische 'docere' en 
'movere'' in hun opvattingen doorklinkt, blijk t uit onderstaande cita-
ten: : 

Hett voornaamste oogmerk der Muziek is en blyft derhal-
venn het verwekken en nabootsen der voornoemde wenschelyke 
hartstogtenhartstogten [...]; dus wordtze billyk als eene discipïin of on-
derwyzingg aangemerkt (Lustig 1756: 445). 

[...],, daar zij [= dichtkunde en muziek] tot haar oogmerk 
hebbenn hartstogten optewekken of levendig te houden 
[...],, tot welk eene hoogte moet dan dit vermogen niet stij-
gen,, wanneer de voorstellingen welken zij bearbeiden, be-
trekkingg hebben tot gevoelens van deugd, vaderlandslief-
dee en godsdienst (Van Alphen 18023: 303)? 

Haarr [= muziek] voornaamste doel bestaat in het doen 
bedarenn van al te hevige en ongeregelde driften, in het 
verheffenn van verstand en hart, ten einde ons alzoo opregt 
enn nederig te doen worden (Robbers [1828]: 13). 

Inn de achttiende eeuw lijken muzikale retorica en affectenleer vol-
ledigg in elkaar op te gaan, want met behulp van muzikaal-retorische 
figurenn trachten componisten luisteraars in een bepaalde gemoeds-
toestandd te brengen.276 Toch gaat het slechts om een ogenschijnlijke 
samensmelting,, want affectenleer en muzikale retorica blijven van el-
kaarr te onderscheiden. In de eerste speelt de relatie tussen muziek en 
taall  immers een marginale rol, terwijl zij in de laatste juist centraal 
staat.. Dat verklaart waarom ook mathematici in de muziek als Ra-
meau,, die voor de relatie tussen taal en muziek nauwelijks belangstel-
lingg hebben, de affectenleer aanhangen. 

Hett onderscheid tussen affectenleer en muzikale retorica ma-
nifesteertt zich duidelijk aan het einde van de achttiende eeuw, als in 
dee mimetische traditie de esthetische normen gaan verschuiven. Die 
verschuivingg houdt in dat niet langer de externe wereld wordt uitge-
beeldd maar de indruk die deze op ons maakt. Dan blijk t dat de affec-

2766 Zie over de regels van de muzikale retorica 2.1.4. 
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tenleerr aan de nieuwe normen kan worden aangepast, maar dat de 
muzikalee retorica geen voedingsbodem meer krijgt.277 Bij verschillen-
dee dichters, musici en filosofen groeit namelijk het besef van de on-
toereikendheidd van de taal bij de uitdrukking van gevoelens. Daardoor 
verdwijntt in de laatste decennia van de achttiende eeuw geleidelijk de 
belangstellingg voor de muzikale retorica en groeit de waardering voor 
instrumentalee muziek. In de relatie tussen dichtkunst en muziek 
krijgtt muziek de prioriteit en in de affectenleer maakt de nabootsing 
vann gestandaardiseerde affecten (zie 2.1.5) plaats voor de expressie van 
individuelee gevoelens. 

Dee toenemende individualisering van de uitgedrukte emoties 
kenmerktt deze laatste fase van de geschiedenis van de affectenleer, die 
doorlooptt tot ver in de negentiende eeuw. Niet het intellect maar het 
hartt fungeert nu als norm. Hoewel de muzikale expressie van harts-
tochtenn ook de zelfexpressie of spontane creativiteit impliceert, gaat 
hett in de affectenleer om het effect op de luisteraar. De componist 
druktt affecten uit die hij wil opwekken bij zijn gehoor. De overgang in 
dee muziekesthetica van de oude affectenleer naar de nieuwe expres-
sieleerr valt samen met de overgang in de muziekgeschiedenis van de 
'Generalbas-tijd',, dus de barok, naar de 'Empfindsamkeit' van C.Ph.E. 
Bachh en de 'Sturm und Drang'. 

Verschillendee achttiende-eeuwse muziektheoretici hebben 
pogingenn gedaan tot theorievorming over affecten. Deze hebben ech-
terr niet geleid tot eenduidige, gedetailleerd uitgewerkte regels zoals in 
dee muzikale retorica. In de affectenleer zijn de richtlijnen polyinter-
pretabell  en inconsistent. De door Lustig en Van Alphen gepresenteer-
dee zegslieden, respectievelijk Mattheson en Sulzer, behoren samen 
mett Krause, tot de belangrijkste theoretici van affecten. In Robbers' 
tijdd heeft de oude affectenleer afgedaan en beleeft de laat-achttiende-
eeuwsee expressietheorie een nabloei. Zuiver chronologisch gezien 
staatt Lustig dichtbij de oude affectenleer en moeten de opvattingen 
vann Van Alphen en vooral die van Robbers ten opzichte van die van 
Lustigg een verschuiving van esthetische normen te zien geven. Of daar-
vann inderdaad sprake is, zal blijken uit de nu volgende analyse. 

2777 Zie ook Neubauer 1986: 45. 
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4.5.22 Lustig over de affectenleer 

Zowell  in de eerste en tweede druk van de Inleiding als in de Twaalf Rede-
neeringenneeringen wijdt Lustig beschouwingen aan de muzikale uitdrukking en 
opwekkingg van hartstochten.278 Weliswaar overlappen ze elkaar enigs-
zins,, want zijn visie is in de loop van twintig jaar niet wezenlijk veran-
derd.. Toch legt hij in iedere publicatie andere accenten of belicht hij 
anderee aspecten. Zo beschrijft hij in de Inleiding van 1751 uitvoeriger 
dann elders zijn standpunt over het fenomeen 'hartstogten' en wijdt hij 
inn de Inleiding van 1771, in tegenstelling tot de andere publicaties, een 
apartt hoofdstuk aan de uitdrukking van hartstochten in instrumenta-
lee muziek in vergelijking met de uitdrukking in vocale muziek. Verder 
geeftt hij uitsluitend in de Twaalf Redeneeringen behalve aan de compo-
nistt ook aan de tekstdichter richtlijnen voor de uitdrukking van harts-
tochtenn in vocale muziek. 

Inn beide drukken van de Inleiding verwijst hij in de respectieve 
betogenn over affecten naar opvattingen van verschillende klassieke, 
zeventiende-- en achttiende-eeuwse schrijvers onder wie Cicero, Quin-
tilianus,, Kircher, La Mothe Ie Vayer279, Vitringa280, Crousaz281 en Mat-
theson.2822 In de Twaalf Redeneeringen beperkt hij zich daarentegen na-
genoegg tot verwijzingen naar Mattheson, aan wie hij overigens meer 
schatplichtigg is dan uit zijn verwijzingen blijkt. Het verbaast mij niet 
datt Lustig aan deze 'vader' van de affectenleer zoveel ontleent. 

2788 Afgezien van diverse passages verspreid in deze werken, staan die beschouwingen in de 
eerstee druk van de Inleiding in de hoofdstukken 'Van de Werking, en de Nuttigheid der 
Muzykk in 't gemeen' en 'Van 't Oogmerk der Muzyk' (Lustig 1751: 263-283; 289-297) en in de 
tweedee druk in het hoofdstuk 'Van Zang- en Speelmuziek in 't gemeen' (idem 1771: 51-67). 
Inn de Twaalf Redeneeringen zijn ze te vinden in de negende samenspraak 'over de Muzikaale 
Digtkunde'' (idem 1756: 441-492). 
2799 Francois de La Mothe Ie Vayer (1588-1672) was befaamd om zijn kennis van de Griekse 
enn Romeinse letterkunde. Met zijn geschriften trachtte hij de uitspattingen aan het Franse 
hoff  te bestrijden, waar hij in dienst was van onder anderen Lodewijk XVI. Ook Mattheson 
verwijstt meer dan eens naar hem (Mattheson 19692: o.a. 15,108). 
2800 Campegius Vitringa (1659-1722) had faam als godgeleerde. Hij was onder meer hoogle-
raarr theologie en oosterse talen in Franeker. 
2811 Jean Pierre (de) Crousaz (1663-1748/1750), geboren en gestorven in Lausanne, verbleef 
enigee tijd in Groningen als hoogleraar in de wijsbegeerte en wiskunde. Op 19 oktober 1724 
aanvaarddee hij die functie, maar mij is niet bekend of hij in 1728, toen Lustig zich in Gro-
ningenn vestigde, daar dit ambt nog bekleedde. Crousaz is een invloedrijk vertegenwoordi-
gerr van het Frans-classicisme en bekend als bestrijder van Leibniz' filosofie. Muziek wordt 
doorr Leibniz gekarakteriseerd als 'een onbewuste oefening in rekenen, want de geest weet 
niett dat hij aan het tellen is'. 
2822 Zie over het bronnengebruik van Lustig 3.1.3; zie ook 4.3.2. 
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Zeerr verrast was ik echter, toen ik ontdekte dat de meeste pas-
sagess die Lustig in de negende aflevering van de Twaalf Redeneeringen 
wijdtt aan de muzikale uitdrukking van affecten een letterlijke vertaling 
vormenn van alinea's in Krauses Von der Musikalischen Poesie, een werk dat 
Lustigg nergens in zijn geschriften als bron opvoert. Sterker nog, Krauses 
naamm komt in zijn oeuvre niet voor. Wel haalt hij in de achtste afleve-
ringg van de Redeneeringen een uitspraak aan van 'een zinryk, berlijnsch 
naamlooss Auteur' (Lustig 1756: 390). Deze uitspraak vond ik terug in 
genoemdd werk van Krause dat anoniem verscheen {Krause 1753: 35). 
Daarr komt bij, dat ik in de inventarislijst van Lustigs boekenbezit als 
titell  Von der musicalen poesie heb aangetroffen (Zandt 1995: 501). Het moet 
hierr om Krauses verhandeling gaan. Uit deze feiten concludeer ik dat 
Lustigg niet op de hoogte was van het auteurschap van Krause maar diens 
VonVon der Musikalischen Poesie wel kende en zelfs bezat. De vele plaatsen in 
dee negende aflevering waar Lustigs formulering parallel loopt met die 
vann Krause wijzen erop dat Krauses Von der Musikalischen Poesie een be-
langrijkee bron moet zijn geweest voor Lustigs Muzikaale Digtkunde.283 

Achtereenvolgenss bespreek ik de opvattingen van Lustig over: 
-- hartstochten en de relatie tussen hartstochten en muziek 
-- de uitdrukking en opwekking van hartstochten in vocale muziek 
-- de uitdrukking en opwekking van hartstochten in instrumentale 

muziek k 
Daaruitt zal onder meer blijken, dat Lustigs betoog over de affecten in 
dee Inleiding vooral steunt op verschillende werken van Mattheson en in 
dee Twaalf Redeneeringen op Von der Musikalischen Poesie van Krause, die 
overigenss op zijn beurt steunt op Matthesons Capellmeister. 

Lustigg onderscheidt in navolging van Crousaz in diens Traite du Beau 
tweee soorten gemoedsbewegingen: 'hartstogten' en 'neigingen'. Harts-
tochtenn associeert hij met 'beweging des gemoeds' (ontroering) en nei-
gingenn met 'verlustiging' (het strelen van het gehoor, verstrooiing). Voor 
dezee interpretatie verwijst hij naar Crousaz: 'émouvoir Ie coeur' en 
'amuserr l'oreille'.284 Het gaat volgens Lustig slechts om een gradueel 

2833 Zie ook 4.4.2 over Lustigs richtlijnen voor een muzikale woordkeus en de lengte van het 
recitatieff  die corresponderen met die van Krause. Lustigs formulering daarvan loopt echter 
niett zo sterk parallel met die van Krause als zijn uiteenzetting over de muzikale uitdruk-
kingg van hartstochten. 
2844 Zie Crousaz 1970: 301 en Lustig 1751: 289; idem 1756: 442-443 en idem 17712: 55. (Ver-
gelijkk 4.2.2, waar ik erop heb gewezen dat Lustig in navolging van Batteux onderscheid 
maaktt tussen twee soorten muziek: muziek die ontroert en muziek die alleen maar het ge 
hoorr streelt). Mattheson gebruikt ook de termen 'Gemüths-Bewegungen', 'Leidenschaften' 
enn 'Neigungen', maar op de betekenisverschillen gaat hij niet in (Mattheson 19692:15). 
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Ajb.. 19 Titelpagina van de tweede druk van Krauses standaardwerk over de 
opera,, Von der Musikalischen Poesie, een belangrijke bron voor Lustig. 
(Eigen(Eigen exemplaar.) 
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betekenisverschil.. Een 'neiging' raakt de ziel namelijk alleen opper-
vlakkig,, terwijl een 'hartstogt' tot in het binnenste van de ziel dringt. 
Dee eerste levert stof tot nadenken aan het verstand, maar de tweede 
gaatt verder 'en tragt zelfs den wil te buigen, of tot zekere begeerte over 
tee haaien' (Lustig 1751: 289). Lustig definieert een hartstocht als 'een* 
hoogenhoogen trap van begeerte of afkeer, met hevige beweeging van het bloed en 't 
zenuwsap,zenuwsap, meer of min, gepaard gaande'.285 Wie een hartstocht opwekt, 
eistt volgens hem dat men bemint, vreest, verwerpt, hoopt of iets der-
gelijks.. Kortom, hartstochten beïnvloeden het gedrag van de mens. 
Velenn vrezen die invloed en veroordelen daarom de opwekking van 
hartstochten. . 

Lustigg werpt zich echter op als advocaat van de hartstochten. 
Hijj  valt al die achttiende-eeuwers aan die zich 'van alle hartstogten 
zoekenn te ontlasten' uit angst voor de inferieure gevoelens die deze in 
dee mens kunnen losmaken. Wie zijn hartstochten wil uitroeien, ver-
klaartt hij voor 'een regte gek'. Zieke hartstochten moet men genezen. 
Menn mag ze niet vermoorden (Lustig 1756: 443-444). Hoewel hij naar 
geenn van beiden verwijst, sluit deze visie zowel volledig aan bij die van 
Mattheson,, die hij hier letterlijk lijk t te vertalen286, als bij die van Des-
cartes.287 7 

Terwijll  Descartes er evenwel van uitgaat dat alle hartstochten 
vann nature goed zijn, onderscheidt Mattheson ook minder goede 
hartstochten,, die 'beschnitten oder im Zügel gehalten werden mus-
sen',, zonder daar trouwens verder op in te gaan (Mattheson 19692:15). 
Lustigg komt in de Inleiding van 1751 eveneens tot een onderscheid op 
morelee gronden waaraan hij in tegenstelling tot zijn leermeester een 
uitvoerigg betoog wijdt. Hij verdeelt ze in drie categorieën: 'dienstige, na-
deeligedeelige en geoorloofde' hartstochten (Lustig 1751: 290-291). 

Onderr 'dienstige of heilzaame' hartstochten verstaat Lustig 
hartstochtenn die de mens opwekken 'tot stigting en tot eene artseny des 

2855 Lustig 17712: 55. Zoals de meeste tijdgenoten zoekt Lustig de verklaring voor de psychi-
schee en fysieke processen die gepaard gaan met een gemoedsaandoening in Galenus' leer 
vann de humores. De juiste of onjuiste hoeveelheid, gesteldheid en beweging van de vier 
hoofdvochtenn (bloed, slijm, zwarte en gele gal) moeten de aard van de gemoedsgesteldheid 
verklaren. . 
2866 'Sind unsere Passiones kranck, so muss man sie heilen, nicht ermorden' (Mattheson 
19692:15). . 
2877 In zijn totale oeuvre verwijst Lustig slechts één keer naar Descartes en wel naar zijn Mu-
sicaesicae Compendium (Lustig 1751:184). Diens standaardwerk over de hartstochten, Les Passions de 
l'Ame,l'Ame, noemt hij nergens als bron. Toch neem ik aan dat hij het gekend heeft, omdat Mat-
thesonn zich op dit werk baseert. Bovendien werd het reeds in 1659 in het Nederlands ver-
taaldd (zie 2.1.5). 
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gemoeds',gemoeds', waardoor ze rechtstreeks de deugd bevorderen (idem: 295). 
Volgenss hem stimuleren ze de deugdzaamheid veel sterker dan de 
ratioo vermag. In de negende aflevering van de Twaalf Redeneeringen de 
fïnieertt hij ze als 'HARTSTOGTEN, MET DE EDELSTE DEUGDEN EN NEI-
GINGENN VERZELD GAANDE'. In dat werk kwalificeert hij deze catego-
riee bovendien - waarschijnlijk in navolging van Krause - als muzikale 
hartstochten,, omdat ze van nature inspireren tot zingen en musice-
ren.. Als voorbeelden noemt hij: 'blydschap; liefde; droefheid; smart; hoop en 
begeerte'.begeerte'.288 288 

Inn zijn uiteenzetting over de muzikale nabootsing van 'droe-
vigee hartstogten' combineert Lustig een passage uit Matthesons Capell-
meistermeister met een passage uit Krauses Von der Musikalischen Poesie.289 Van 
Matthesonn neemt hij de constatering over dat de componist in 'droevi-
ge'' hartstochten veel materiaal vindt voor de muzikale nabootsing. In 
geestelijkee muziek, zo schrijft Lustig in navolging van Mattheson, 
makenn berouw en medelijden ook deel uit van droevige hartstochten. 
Vervolgenss stelt Lustig vast, dat de meeste mensen treurige muziek 
prefererenn boven vrolijke. Dat standpunt deelt hij niet alleen met Mat-
thesonn maar ook met Krause. Mattheson geeft voor dit verschijnsel 
echterr een andere verklaring dan Krause. Volgens Mattheson houden 
dee meeste mensen van treurige muziek, omdat het leven nu eenmaal 
vaakk treurig stemt. 

Lustigg neemt evenwel Krauses verklaring over. Deze relateert 
dee voorkeur van veel mensen voor droevige muziek aan de paradoxale 
betrekkingg tussen vermaak en smart. We scheppen behagen in de na-
bootsingg van menselijk leed in het besef dat we niet met de realiteit te 
makenn hebben. Verder noemt Lustig in navolging van Krause de muzi-
kalee uitdrukking van droevige hartstochten heilzaam, omdat de mens 
zichh daardoor kan verplaatsen in het leed van een ander, zodat zijn 
naastenliefdee groeit. 

Volgenss de Groninger kan niet alleen droefheid, maar kun-
nenn alle hartstochten in de categorie 'dienstig of heilzaam' herleid 
wordenn tot de liefde, die hij daarom evenals Mattheson en Krause als 
dede belangrijkste passie beschouwt. Met Krause benadrukt hij dat het 
omm zuivere liefde moet gaan. Bij de uitdrukking van begeerte moet de 

2888 Zie Lustig 1756: 460-461. In tegenstelling tot Mattheson maakt Krause onderscheid tus-
senn muzikale en onmuzikale hartstochten: 'Wir singen und musiciren, wenn Freude und 
Hofhung,, Liebe, Traurigkeit, Schmerz und Verlangen sich unserer bemeistern. Wir thun es 
aberr nicht, wenn Furcht, Verzweifelung, Kleinmüthigkeit, Zorn und Neid das Gemüth in 
Unruhee setzen.' {Krause 1753: 69). 
2899 Zie Lustig 1756: 462-463, Krause 1753: 94-95 en Mattheson 19692:17. 
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dichterr liefde en geilheid van elkaar onderscheiden en mag de compo-
nistt liefde niet vermengen met weekhartigheid (Lustig 1756: 460-463). 

Lustigg lijk t het leeuwendeel van zijn karakterisering van de 
hartstochtenn letterlijk overgenomen te hebben van Krause. Ter illus-
tratiee daarvan laat ik de betreffende passages over de liefde volgen. 
Lustigg schrijft: 

DEE LIEFDE, als de voornaamste van de deugden, en 
teffens,, van de natuurlyke neigingen en lydingen, opent 
derr dicht- en toonkonst een verbaazend ruim veld. Vrees; 
schrik;schrik; zorg en onrust zyn afkomelingen 'er van, en nogtans 
aangenaam,, zo lang de liefde stand houdt. Grootmoedig-
goedaardig-goedaardig- minzaam- genegen- dankbaar- dienstvaardigheid, 
vriendschapvriendschap enz. verschijnen hier als soorten; blydschap, 
hoop,, vergenoegdheid enz. als gevolgen. [...] 
BegeerteBegeerte naar geneugten, gemak en rust, levert stoffe tot 
verscheidee hartstogten. De Dichter moet hier de grenzen 
tusschenn liefde en geilheid weeten af te perken, en de 
Componist,, zorg draagen, weekhartigheid en liefde niet 
mett elkander te vermengenn (Lustig 1756: 461-462). 

Menn vergelijke dit citaat met het volgende van Krause: 

Diee Liebe, als die vornehmste unter den Tugenden, natür-
lichenn Neigungen und Leidenschaften, [...] Der Um-fang 
derr liebreichen Neigung ist erstaunlich grosz, und ihr 
Reizz ungemein stark. Furcht, Schrecken, Sorge und Unru-
hee kommen davon her, und sind doch angenehm, so 
langee die Liebe dauret. [...] Die Gattungen dieser vortref-
lichenn Gemüthsbeschaffenheit sind Gütigkeit, Wohlge-
wogenheit,, Freundlichkeit, Freundschaft, Gefalligkeit, 
Groszmuth,, Dankbarkeit, Leutseligkeit, Mitleiden, Hülfs-
begierdee und Geselligkeit, und ihre Folgen Freude, Zufrie-
denheit,, Hofhung und so ferner. [...] 
Diee Begierde zum Vergnügen, Wohlleben und zur Wollust 
bietett auch verschiedene Leidenschaften dar. Der musika-
lischee Poet hat hier nach seinem aesthetisch-moralischem 
System,, die Granzen auszumachen, welche Liebe, Sinn-
lichkeitt und Geilheit untereinander haben. Er fiihret den 
Componistenn an; dieser aber musz seines Theils auch alle 
Mühee geben, Weichlichkeit und Liebe nicht zu vermen-
genn (Krause 1753: 89-91). 

Uitt deze citaten spreekt de invloed van Plato's gedachtegoed zoals dat 
iss geïncorporeerd in het Franse rationalisme. Daarin overheerst het 
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wantrouwenn tegen het opwekken van gevoelens door het zinnelijk 
schone.. Muziek mag het gemoed niet verweken door de zinnelijke 
schoonheidd van woorden en tonen. Zij moet onderworpen worden aan 
eenn didactisch doel, dat wil zeggen de zeden verbeteren en daardoor 
hett welzijn dienen van vorst en staat. Hoewel Matthesons visie hier-
meee in hoofdlijnen overeenstemt, legt hij in zijn formulering toch 
niett de rationalistische accenten van Krause en die van Lustig. Mat-
thesonn schrijft: 

Daa ist nun die Liebe wol billi g unter allen oben an zu set-
zen;; wie sie denn auch in musicalischen Sachen einen 
weitt grössern Raum einnimt, als die andern Leidenschaff-
ten.. [...] 
Diee Begierde laszt sich zwar von der Liebe nicht trennen, 
istt aber von derselben darin unterschieden, dasz diese auf 
dass gegenwartige, jene hergegen auf das künfftige siehet, 
undd an sich selbst bisweilen mehr Hefftigkeit und Unge-
dultt heget (Mattheson 19692:16-17). 

Dee tweede categorie die Lustig onderscheidt, die van de 'nadeelige of 
wraakbaare'' hartstochten, zetten volgens hem de mens aan tot het 
kwade.. Ze houden hem 'in een staat van geduurige slaverny' en stor-
tenn hem in het verderf. Van deze hartstochten valt, zo schrijft hij, 
slechtss onheil te verwachten. Als voorbeelden noemt hij: 'razerny, geil-
heid,, wanhoop,, wraakzugt, uitgelaatenheid'.290 In de Twaalf Redeneerin-
gengen beoordeelt hij de hartstochten in deze categorie - onmiskenbaar in 
navolgingg van Krause - 'niet als volkomen muzikaal'. Voor dit standpunt 
geeftt hij drie argumenten (Lustig 1756:463-465). 

Inn de eerste plaats meent hij - zeer Platoons gedacht - dat 
mett 'onedele, verfoeyelyke hartstogten, tegen de menschelykheid stryden-
de'' niet het educatieve doel van de muziek kan worden gediend. Hij 
ondersteuntt dit argument met een uitspraak van Van Til - eveneens 
vann Platoonse strekking - die inhoudt dat hartstochten die een com-
ponistt wil opwekken de mens moeten verheffen, anders zal de muziek 
hemm in een beest hervormen.291 Ten tweede vindt hij, dat deze harts-
tochtenn niet goed door zangstemmen kunnen worden uitgedrukt, 
omdatt wij - hij vertaalt hier kennelijk Krause (zie noot 288) - geen na-
tuurlijkee aandrang tot zingen hebben, als 'nyd, toorn enz. het gemoed 

2900 Lustig 1751: 291. Het spreekt voor zich dat 'uitgelaatenheid' voor Lustig in tegenstelling 
tott de huidige gangbare betekenis een negatieve gemoedsstemming aanduidt: losbandig-
heidd (zie WNT). 
2911 Zie Van Til 1692: 44. Zie ook 4.3.2. 
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inn onrust stellen'. In dat geval zullen 'de verzeilende, rammelende in-
strumenten,, en de gebaarden, het voornaamste werk doen moeten'. 
Alss derde argument voert hij aan dat de 'nadeelige' hartstochten een 
complexee samenstelling hebben, waardoor ze aan duidelijkheid verlie-
zenn bij de muzikale uitdrukking. Als voorbeeld noemt hij 'jaloersheid' 
diee hij - zonder bronvermelding - in een letterlijke vertaling van Mat-
thesonn (19692: 18) definieert als een mengsel van zeven andere harts-
tochten:: liefde, wantrouwen, begeerte, wraak, droefheid, vrees en 
schaamte. . 

Mett de derde categorie, de 'geoorloofde of onschuldige*  harts-
tochtenn kunnen we volgens Lustig twee kanten op, omdat ze in wezen 
niett verwerpelijk zijn. Als die hartstochten worden versterkt, ontwik-
kelenn ze zich tot 'dienstige' hartstochten. Ze kunnen echter ook 'tot 
hett kwaade overslaan' en ontaarden in 'nadeelige' hartstochten. In dat 
gevall  moet de passie met behulp van de rede worden verzwakt, zodat 
hett kwaad niet tot een uitbarsting komt. Een andere mogelijkheid is 
dede opwekking van een tegengestelde passie (haat-liefde) die het kwaad 
kann neutraliseren, zodat er een onschuldige hartstocht kan ontstaan 
(Lustigg 1751: 291-292). 

Evenalss vele klassieke en contemporaine schrijvers stelt Lustig vast dat 
muziekk een enorme invloed heeft op het gemoedsleven van de mens. 
Hett gaat volgens hem om een ervaringsfeit, want iedereen kan die in-
vloedd bij zichzelf waarnemen. Dit standpunt kon hij min of meer be-
vestigdd zien op enkele plaatsen in Krauses Von der Musikalischen Poesie, 
namelijkk waar deze schrijver muziek karakteriseert als 'eine Lust der 
Sinnen'.. Volgens Krause roept muziek zinnelijke voorstellingen op die 
dee luisteraar zich wel bewust is, maar die hij toch niet helder waar-
neemt,, omdat zijn gemoed opgaat in de muziek (Krause 1753: 27-31). 
Diee voorstellingen behelzen voor Krause - in de zin van Leibniz - alles 
watt in de ziel omgaat. Overigens is Krauses visie op de muziek, anders 
dann die van Mattheson, voornamelijk classicistisch gekleurd. 

Inn Matthesons geschriften ziet Lustig de zintuiglijke benade-
ringg van de muziek helemaal bevestigd (zie 2.1.1), want voor zijn huis-
filosooff  is muziek absoluut geen kwestie van verstand maar van ge-
waarwordingen.. De enige bron van die gewaarwordingen vormen de 
zintuigen.. Voor de muziek houdt dat in, dat het gehoor het kanaal is, 
waardoorr zij binnendringt in de diepste ziel van de luisteraar. Lustig 
zegtt zich niet te wagen aan een beschrijving van de psychische en fy-
siekee processen die de muziek in gang zet. Daarvoor kent hij 'de bin-
nenkamerenn der ziele' onvoldoende. Als hij zich toch tot een verkla-



HOOFDSTUKK 4 | 307 

ringg laat verleiden, zoekt hij die in het fundament van zowel Matthes-
onss als Krauses affectenleer. Hij komt namelijk tot de conclusie dat 
tonenn en samenklanken trillingen veroorzaken die inwerken op 'ons 
bloedd en de levensgeesten'. Deze worden daardoor 'of uitgespreid of sa-
mengetrokken'.mengetrokken'. In het eerste geval ontstaat er blijdschap en in het twee-
dede droefheid. Dit zijn, zo schrijft hij, de twee hoofdcategorieën waar-
toee alle hartstochten kunnen worden herleid (Lustig 17712: 65-66). 

Muziekk heeft zijns inziens echter niet alleen invloed op de 
geestt maar ook op het lichaam. Zelf heeft hij ervaren dat muziek na 
gedanee arbeid zowel de geest als het lichaam verkwikt. Bovendien 
makenn diverse historische bronnen gewag van het feit dat muziek 
ziektess kan verdrijven. Lustig geeft voorbeelden van de geneeskrachti-
gee werking van de muziek beschreven door La Mothe Ie Vayer, Kircher, 
Bonnett en Printz.292 

Lustigg concludeert, dat muziek niet alleen dient als een 'ART-
SENYY DES GEMOEDS', maar ook als een 'ARTSENY DES LIGHAAMS', 
wantt de trillende luchtdelen werken in op gespannen zenuwen en be 
vorderenn de uitwaseming van giftige dampen (Lustig 1751: 274-277). 

Tochh vindt hij de medicinale werking van de muziek maar bij-
komstig.. Zich beroepend op Quintilianus en Mattheson noemt hij de 
'bevordering'bevordering der deugd' het enige ware oogmerk van de muziek (idem: 
293).. Hij zegt dit standpunt zelfs bevestigd te zien door 'muzykkundi-
gee heidenen' als Plutarchus die het oproepen van goddelijke gedach-
tenn beschouwt als het voornaamste oogmerk van de muziek (idem: 
294).. Velen, aldus Lustig, associëren muziek echter vooral met zondige 
sensualiteit.. Wie muziek veroordeelt, omdat ze 'een heimelyk vergift' 
kann insluiten, gooit het kind met het badwater weg. Misbruik van de 
muziekk betekent niet dat zij haar waarde kwijtraakt. We moeten het 
misbruikk tegengaan en het 'regte' gebruik herstellen (idem: 292-293, 
295).. Daartoe roept hij alle musici op. Zij moeten zich als zedenmees-
terss toeleggen op het opwekken en onderhouden van 'dienstige' en 
'geoorloofde'' en op het verzwakken en dempen van 'nadeelige' ge-
moedsbewegingenn (idem: 290). Hiermee vertolkt hij een gangbare 
achttiende-eeuwsee opvatting. Mattheson bijvoorbeeld karakteriseert 
dee muziek als 'eine Zucht-Lehre vor andern' (Mattheson 19692:15). 

Voorr de uitdrukking en opwekking van hartstochten vindt de 
toonkunstenaar,, volgens Lustig in de Twaalf Redeneeringen, al zijn mate-
riaall  in de natuur. Dit standpunt baseert hij op een passage in De Ora-

2922 Zie 3.1.3 voor de door Lustig geraadpleegde muziekhistorische bronnen en vergelijk 
Matthesonn 19692:14-15, waar dezelfde voorbeelden worden gegeven. 
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toretore van Cicero die hij citeert en die inhoudt dat iedere gemoedsbewe-
gingg zich uitdrukt door een eigen toon.293 In de Inleiding had hij dit 
ookk al vastgesteld, maar daar beroept hij zich op Gottsched.294 Lustig 
gaatt ervan uit dat de toonkunstenaar de specifieke gevoelswaarde van 
elkee toon in de natuur onmiddellijk herkent en muzikaal kan naboot-
sen.. Zo levert het gekerm van kinderen de tonen voor een klaaglied en 
hett lachen en juichen biedt de componist een scala van tonen voor een 
vrolij kk lied. Ook al verstaan wij de woorden niet, wij kunnen volgens 
hemm uit de stemtonen en de klankkleur wel de emotie afleiden die 
wordtt geuit. Wie bijvoorbeeld mensen in een vreemde taal hoort kij-
ven,, begrijpt zonder iets te verstaan dat er ruzie wordt gemaakt. 

Kortom,, zo vat Lustig samen, iedere hartstocht spreekt een 
eigenn taal die door muzikale tonen kan worden nagebootst. Dat impli-
ceertt een grondige kennis van het menselijk gemoed en van de affec-
ten.. De musicus moet dus psychologisch inzicht hebben. Omdat die 
muzikalee taal niet, zoals de taal in woorden, op menselijke willekeur 
maarr op onveranderlijke natuurwetten berust, wordt zij universeel be-
grepen.. Daaruit leidt hij af dat niet alleen vocale maar ook instrumen-
talee muziek hartstochten kan nabootsen of uitdrukken (Lustig 1751: 
265-269).. Deze opvatting correleert met een van de uitgangspunten 
vann de affectenleer, namelijk dat woordklank en woordbetekenis een 
eenheidd vormen met toonhoogte en klankkleur in de muziek. 

Hoewell  Lustig op een aantal plaatsen in zijn werk een lans 
breektt voor de in zijn tijd nog weinig gewaardeerde instrumentale 
muziek295,, prefereert hij over het algemeen vocale muziek voor de ex-
pressiee van gevoelens, omdat 'ons verstand wil medewerken'. Daarmee 
bedoeltt hij dat de meeste mensen behoefte hebben aan een duidelijke 
voorstellingg van zaken zoals met behulp van woorden kan worden ge-
geven.. Bovendien kunnen woorden niet gemist worden bij het over-

2933 Zie Lustig 1756: 419-420. Zie ook 4.2.2. Het betreft de volgende passage: 'Omnis enim 
motuss animi suum quemdam a natura habet vultum et sonum et gestum; [...]' (Cicero 1968, 
boekk 3, LVII : 172). Cicero beschrijft de tonen waarmee de verschillende emoties door de re 
denaarr moeten worden uitgedrukt. Woede moet bijvoorbeeld worden verklankt door scher-
pee tonen, bezorgdheid door warme, sombere en vrees door lage, wanhopige tonen. De mate 
enn de aard van de geëmotioneerdheid bepalen de stemtonen en het stemtimbre van de re-
denaar. . 
2944 Lustig 1751: 265. Volgens de classicistische opvatting van Gottsched - die impliceert, 
datt muziek, zoals elke kunst, beschouwd moet worden als een nabootsing der natuur (Gott-
schedd 19625: 691-755) - hoeft de musicus alleen maar de toonhoogte vast te stellen van de 
affectgeladenn taal, bijvoorbeeld de schreeuw van vreugde, smart, vrees of bewondering 
(idem:: 717-730). 
2955 Zie o.a. Lustig 1756: 330-331, 421, 446-447. Zie ook 4.2.2. en het vervolg van dit hoofd-
stuk. . 
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brengenn van een stichtelijke boodschap. De muzikale tonen versterken 
'alss regelregt doordringende wapenen' de aandoening die de woorden 
oproepen.. Zo heeft de muziek in samenspel met de dichtkunst een op-
timaall  educatief effect op de luisteraar (Lustig 1756: 445-446). 

Hiermeee presenteert Lustig een Frans-classicistische visie, die 
wordtt uitgedragen in de door hem geraadpleegde werken van Boileau, 
Crousazz en Gottsched. Zij beschouwen duidelijkheid en bepaaldheid 
alss de belangrijkste kenmerken van ware kunst. Dat doet ook Krause 
enn weer drukt Lustig zich uit in diens woorden, terwijl hij hem - in 
tegenstellingg tot Boileau, Crousaz en Gottsched - nooit als bron heeft 
opgevoerd.. Om nog eenmaal de frappante overeenkomst in formule-
ringg te demonstreren, laat ik beide passages volgen: 

Onss verstand wil medewerken; duidelyke begrippen wen-
schenn deel te hebben aan de Muziek:296 daarom verbindt 
menn woorden en toonen met elkander. Leerryke, vierige 
woorden,, door bevallig maatgezang nog meer verheven, 
konnenn waarlyk van groote nuttigheid weezen. Klaaren 
geene,, het verstand reeds op, en roeren het hart, zo koo-
menn deeze, met hun verrukkende kracht, hun nog tot be 
hulpp (Lustig 1756: 445). 

Weill  aber unser Verstand bey den Bewegungen der Seele 
immerr mitarbeiten will , und also die deutlichen Gedan-
kenn auch in der Musik Theil haben wollen, so verbindet 
mann Worte und Töne miteinander. Lehrreiche, feuriche 
Worte,, durch eine einnehmende Melodie noch mehr er-
haben,, sind von grossem Nutzen, und von unvergleichli-
cherr Würkung. Klaren jene den Verstand auf, und greifen 
siee das Herz schon far sich an, so kömmt diese mit ihrer 
entzückendee Kraft ihnen zu Hülfe; [...] (Krause 1753: 44). 

Inn de Twaalf Redeneeringen geeft Lustig aan debuterende componisten 
enn dichters richtlijnen voor de uitdrukking van hartstochten in vocale 
muziek.. Hij volgt daarbij - zoals ik zal laten zien - ten dele Mattheson, 
maarr hoofdzakelijk Krause, die trouwens enkele van Matthesons 

2966 Daarmee bedoelt Lustig dat de muziek - 'zelfs ieder instrumentaal stuk' - iets bepaalds 
moett uitdrukken (Lustig 1756:418). Op een andere plaats in de Twaalf Redeneeringen schrijft 
hijj  dat de muziek geen 'ledig harmonisch-melodisch' geklank mag zijn. De componist 
moett aan de luisteraar duidelijk maken wat zijn muziek precies uitdrukt. Anders gaat hij 
naarr huis 'zonder te weeten, wat hy gehoord heeft. De speelkonstenaar bragt iets voort, 
maarr wat het was, wist hy zelf niet' (idem: 438). 
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richtlijnenn heeft overgenomen. 
Lustigg houdt componisten en dichters twee uitgangspunten 

voor.. In de eerste plaats gaat hij ervan uit, overeenkomstig het Horati-
aansee 'si vis me fiere' (zie 4.2.2), dat zij alleen emoties kunnen losma-
kenn in hun publiek als zij deze eerst in zichzelf oproepen.297 In de 
tweedee plaats acht hij het voor een optimale samenwerking noodzake-
lij kk dat van tevoren wordt bepaald of de prioriteit bij de muziek of bij 
dee tekst ligt. Gaat het bijvoorbeeld om een recitatief, dan vindt hij het 
vanzelfsprekendd dat de tekst centraal staat en dat de muziek een on-
dersteunendee functie heeft. Gaat het echter om een aria - door hem 
gekarakteriseerdd als 'een zangstuk in een' eigentlyken zin' - dan moet 
dee muziek 'den ryksstaf zwaayen' (Lustig 1756: 454, 456). 

Naarr aanleiding van dit tweede uitgangspunt refereert hij 
aann de 'eeuwige' discussie over de verhouding tussen tekst en mu-
ziek.2988 Wie meent dat in vocale muziek de dichtkunst slachtoffer 
wordtt van de toonkunst, dient zich volgens Lustig goed te realiseren 
datt de dichtkunst 'alleenlyk om 's gezangs wille [isj uitgevonden, en dat de 
oudsteoudste Poëzy, by alle natiën, lyrisch, of tot zingen bestemd, geweest zy' 
(idem:: 451). Verder noemt hij het niet meer dan billij k dat de dicht-
kunstt haar 'oudste zuster, aan welke zy haare opkomst alleen te dan-
kenn heeft, de behulpzaame hand biede' (idem: 454), een opvatting die 
ikk in min of meer dezelfde bewoordingen terugvond bij Krause (Krause 
1753:: 205-206). Ten slotte verwijst Lustig onder meer naar een uit-
spraakk van Boileau: 'Qui va a 1'Opera seulement pour Ie vers?'299 De 
Fransee schrijver wil daarmee volgens Lustig zeggen, dat luisteraars 
zichh niet om de tekst bekommeren als een aria hun behaagt. In die 
visievisie hebben tonen en woorden dezelfde betekenis, dus draagt de tekst 
niett wezenlijk bij aan een goed begrip van de beluisterde muziek. 

Ditt laatste argument sluit meer aan bij de visie van Matthe-

2977 Lustig 1756: 326-327. Zie ook 4.2.2. 
2988 Tot op de dag van vandaag zal de kwestie van de prioriteit librettoschrijvers en compo-
nistenn wel eens voor dilemma's plaatsen. Zolang de opera bestaat, blijken de meningen 
overr de verhouding tussen tekst en muziek nogal verdeeld. In de late achttiende eeuw stel-
denn bijvoorbeeld Gluck en Mozart zich op een tegengesteld standpunt. Terwijl Gluck in 
17699 vaststelt, dat de muziek in dienst moet staan van de dramatische expressie (zie 2.2.4), 
beweertt Mozart enkele jaren later precies het tegenovergestelde. Op 13 oktober 1781 be-
schrijftt hij namelijk in een brief aan zijn vader hoe hij Stephani ertoe brengt het opera-
librettoo van Die Entführung aus dem Serail te veranderen, zodat de dramatische handeling 
wordtt aangepast aan de muzikale karakterschildering. Naar aanleiding daarvan doet hij de 
uitspraak:: 'bey einer opera musz schlechterdings die Poesie der Musick gehorsame tochter 
seyn'' (Mozart 1914 (dl. 2): 127-129). 
2999 Lustig noemt de plaats niet. Ik heb het betreffende zinnetje niet kunnen traceren. 
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sonn dan bij die van Krause, die veel waarde hecht aan een nauwkeuri-
gee omschrijving van het bedoelde affect ten behoeve van de duidelijk-
heidd in de muzikale nabootsing. Doordat Lustig nu eens de classicisti-
schee criteria van Krause en dan weer de zintuiglijke benadering van 
Matthesonn overneemt, sluipen er tegenstrijdigheden in zijn betoog. Ik 
hebb de indruk dat hij voor Krause kiest als hij in de huid van de dich-
terr kruipt en voor Mattheson als hij vanuit de musicus redeneert. Veel 
meerr dan Mattheson ziet Krause de onbestemdheid van instrumentale 
muziekk als een gebrek. Krause wil de regels voor de dichtkunst toepas-
senn op de toonkunst. Hij wenst een muzikale taal met bepaalde frasen 
enn motieven die net als beelden in de taal een bepaalde betekenis krij-
genn (Krause 1753:101). 

Conformm de contemporaine opvatting noemt Lustig de aria 
eenn volmaakte dichtvorm voor de muzikale uitdrukking van harts-
tochten.. Hij trekt die conclusie uit een vergelijking van aria en ode. 
Terwijll  de aria geschapen lijk t voor de muziek, krijgt de componist bij 
dede toonzetting van de ode volgens Lustig te maken met technische pro-
blemen.. In tegenstelling namelijk tot de aria die een beperkte tekst 
heeft,, waarin één hartstocht wordt uitgedrukt, telt de ode verschillen-
dee strofen, waarin de hartstochten per strofe kunnen wisselen, omdat 
inn de ode een onderwerp van alle kanten wordt belicht. 

Inn Lustigs tijd kende men nog geen doorgecomponeerde lie-
deren.. Componisten behandelden een ode doorgaans als een couplet-
lied,, dat wil zeggen dat alle strofen op dezelfde melodie werden ge-
zongen.. Dat betekent in de visie van Lustig dat een componist zich 
voorr de onmogelijke taak gesteld ziet een multifunctionele melodie te 
schrijven,, geschikt voor de uitdrukking van verschillende, zelfs aan el-
kaarr tegengestelde hartstochten, zoals vreugde en verdriet. Verder 
dientt hij in de eerste strofe alle beklemtoonde lettergrepen en woor-
denn 'door hooger of door langer toonen [te] onderscheiden', met als ge-
volgg dat deze 'in alle volgende vaarzen juist op de eigenste plaatsen 
wederr [dienen] aan te koomen', hetgeen onmogelijk is.300 Eigenlijk 
komtt het erop neer, zo schrijft Lustig, dat een componist van een ode 
zeldenn een goed zangstuk kan maken, welke moeite hij ook doet, 'en 
ditt gebrek heeft gelegenheid gegeeven tot het uitvinden en invoeren 
derr Cantaten' met hun afwisseling van recitatieven en aria's. In de re 

3000 Zie Lustig 1756: 478. Zie ook Krause 1753:112-120. Krause gaat zeer uitvoerig in op de 
discrepantiee tussen tekst en muziek bij de toonzetting van de ode. Hij suggereert als oplos-
singg dat de componist dan maar voor elke strofe een aparte melodie moet schrijven. Dat im-
pliceertt zijns inziens echter, dat de ode een aaneenschakeling van verschillende kleine 
aria'ss wordt. 
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citatievenn wordt de handeling beschreven en wordt de luisteraar voor-
bereidd op de hartstochten die in de aria's worden uitgedrukt. 

Mett vele tijdgenoten, onder wie Mattheson en Krause, stelt 
Lustigg zich op het standpunt dat een ariatekst de componist de gele-
genheidd moet bieden optimaal gebruik te maken van muzikale mid-
delenn om de verwoorde hartstocht versterkt over te dragen op de luis-
teraar.. Daartoe heeft hij voor de dichter een aantal richtlijnen 
opgesteld,, die betrekking hebben op de omvang en de stijl van de aria-
tekst,, op de versvoeten en op de muzikaliteit van woorden en harts-
tochten.. Voor die richtlijnen steunt Lustig kennelijk op Krause, want 
inn diens Von der Musïkalischen Poesie vond ik ze grotendeels terug in een 
minn of meer identieke formulering. In de hoofdstukken vier tot en 
mett acht van dit werk wijdt Krause zeer uitvoerige beschouwingen 
aann allerlei aspecten van de aria. Daaruit heeft Lustig onmiskenbaar 
dee volgende dichtkundige adviezen gedestilleerd. 

Inn de eerste plaats, zo schrijft hij, moet een ariatekst een afge-
rondd geheel vormen, zonder verwijzingen naar voorafgaande en vol-
gendee delen van de cantate of de opera. De tekst moet aan één harts-
tochtt zijn gewijd en een universeel karakter hebben. Bovendien moet 
dee dichter versierende omschrijvingen achterwege laten, want die lei-
denn de luisteraar af van de hoofdzaak. Verder moet de dichter ontken-
ningenn zoveel mogelijk vermijden, omdat een componist het woord 
'niet'' muzikaal onvoldoende tot zijn recht kan laten komen, waardoor 
dee betekenis van de zin niet overkomt. Krause licht het toonzettings-
probleemm van 'vernemende' zinnen toe met verschillende voorbeelden 
(Krausee 1753: 262-266). Daarvan neemt Lustig er twee over (Lustig 1756: 
484-485),, waaronder het volgende voorbeeld: 

Inn plaats van: myn hart is niet bedroefd, zegge hy liever: myn 
harthart is vol blydschap', in stede van: myn geest is zonder vreugd, 

liever,, myn geest is vol droefheid (idem: 485).301 

Volgenss Lustig/Krause valt het muzikale accent in 'niet bedroefd' en 
'zonderr vreugd' op respectievelijk 'bedroefd' en 'vreugd'. Dat heeft tot 
gevolg,, dat de muzikale uitdrukking niet correspondeert met de bete-
keniss van de tekst, terwijl de muziek de betekenis juist zou moeten 
versterken. . 

Tenn slotte beveelt Lustig een zo kort mogelijke tekst aan, die 
dee luisteraar snel in zich kan opnemen, zodat de componist woorden 

3011 Lustig vertaalt Krause letterlijk: 'Also an statt: Mein Herz ist nicht betrübt, sage er lie-
ber:: Mein Herz ist voller Freuden; an statt: Mein Geist ist ohne Freuden; setze er: Mein Geist 
istt voller Trauren' (Krause 1753: 264). 
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enn lettergrepen kan herhalen ter will e van muzikale versieringen zon-
derr dat de luisteraar het zinsverband uit het oog verliest. In navolging 
vann Krause - die zich op Aristoteles beroept - hanteert hij als criteri-
umm voor een vrolijke aria vier of vijf niet te lange regels en voor een 
ernstigee of droevige aria twee of drie regels.302 Lustig verklaart dit ver-
schill  in lengte niet, maar Krause wel. Volgens de Berlijner moeten 
droevigee en ernstige aria's 'adagio' worden uitgevoerd, dus langzaam. 
Alss zo'n langzame aria veel tekst heeft, worden luisteraars ongeduldig. 
Eenn vrolijke aria wordt 'allegro' uitgevoerd en heeft dus een hoger 
tempoo (Krause 1753: 304). 

Lustigg karakteriseert de stijl van de aria als vloeiend, duide-
lijk ,, natuurlijk en teder. Uit zijn toelichting blijkt, dat hij met deze 
enigszinss vage begrippen het tegenovergestelde bedoelt van hoogdra-
vendheid,, geleerdheid en gekunsteldheid. Hij benadrukt dat in een 
ariaa geen begrippen maar gevoelens centraal moeten staan. Daarom 
moett de dichter, aldus Lustig, 'by de TAAL DER HARTSTOGTEN blyven', 
datt wil zeggen dat hij 'natuurlyke dingen [moet] verhandelen; dingen, 
diee weinig moeite en nadenken kosten'. Dat impliceert zijns inziens 
matigheidd in het gebruik van vergelijkingen en metaforen. De dichter 
moett deze in de eerste plaats reserveren voor heftige hartstochten. Zo 
adviseertt Lustig een formulering als 'gy zyt wreed' te vervangen door: 
'gy'gy tyger, van medelyden ontbloot'. Bovendien kan de dichter beeldspraak 
gebruikenn voor de uitdrukking van hartstochten die niet van nature 
inspirerenn tot zingen, wat bijvoorbeeld geldt voor twyfelmoedigheid'. 
Lustigg stelt voor deze hartstocht uit te beelden als een 'waggelend 
schip'.schip'.303 303 

Metrumm en ritme bepalen grotendeels de uitdrukkingskracht 
vann een hartstocht in een aria. Daarom geeft Lustig naast algemene 
richtlijnenn een korte karakteristiek van achttien versvoeten. Met be-
hulpp hiervan moet de dichter versvoeten kunnen selecteren, waarvan 
hett karakter correspondeert met de aard van de hartstocht, zoals in 
hett klassieke Griekse drama. Dat staat in de achttiende-eeuwse optiek 
modell  voor de muzikale dichtkunde, omdat het aanleunt tegen de 
oertaall  (zie 4.3). Richtlijnen en karakteristiek blijken een letterlijke 

3022 Zie Lustig 1756: 481-487. Krause besteedt op verschillende plaatsen in Von der Musikali-
schenschen Poesie aandacht aan de lengte van de aria (Krause 1753: 129-130, 187-189, 269-275 en 
301-305).. Lustig heeft daaruit de belangrijkste passages geselecteerd. In tegenstelling tot 
Lustigg en Krause behandelt Mattheson de aria niet tekstueel, maar louter muzikaal. Zie 
Matthesonn 19692: 212. 
3033 Zie Lustig 1756: 470-471 en vergelijk Krause 1753:101,174-175. Lustig verwerkt hier pas-
sagess die verspreid staan in Krauses Von der Musïkalischen Poesie tot een eigen betoog. 
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vertalingg van Krause, die op zijn beurt Matthesons uitvoerige exposé 
overr klankvoeten heeft samengevat.304 

Mattheson,, die zich richt tot de componist, demonstreert hoe 
dee verschillende versvoeten in klanken of noten kunnen worden voor-
gesteld.. Een melodische regel is volgens hem opgebouwd uit klankvoe-
ten,, zoals een versregel uit versvoeten. Een groepje noten dat een rit-
mischee eenheid vormt, noemt hij een klankvoet.305 De verhouding 
kort-langg geeft in de muziek talloze metrische en ritmische mogelijk-
heden.. Veel beperkter daarentegen zijn de variaties in de dichtkunst. 
Daarinn ziet Mattheson een bewijs dat de muziek de dichtkunst heeft 
gegenereerd.. Lustig en Krause trekken hieruit de conclusie, dat de oor-
sprongg van de versvoeten gezocht moet worden in de klankvoeten.306 

Inn de Twaalf Redeneeringen gaat Lustig niet verder op de klank-
voetenn in. Hij beperkt zich tot de versvoeten, omdat hij zich in het be-
trokkenn fragment, net als Krause, richt tot de dichters. Dat het in de 
Nederlandsee versleer in eerste instantie gaat om sterktemetra en niet 
omm lengtemetra - in tegenstelling tot de toonkunst en het antieke 
Griekss - negeert hij. Krause gaat daarentegen wel in op verschillen in 
dee verhouding kort-lang tussen de Duitse, Griekse en Latijnse proso-
die.. Uiteindelijk concludeert de Berlijnse advocaat, dat een dichter op 
zijnn gehoor moet afgaan bij de keuze van de versvoeten. Evenals Vergi-
liuss altijd heeft gedaan, moet hij zijn verzen scanderen en op grond 
daarvann een keuze maken. Hij kan het zonder richtlijnen stellen, mits 
hijj  een goed ontwikkeld gevoel voor metrum en ritme heeft (Krause 
1753:: 222-226). 

Desondankss geeft Krause richtlijnen, die Lustig van hem over-
neemt.. In het algemeen achten zij verzen van één voet en van meer 

3044 zie Lustig 1756: 476-477 en Krause 1753: 207, 211, 220-221. Mattheson geeft van elke 
klankvoet/versvoett onder meer een woordverklaring, het imago ervan volgens klassieke of 
contemporainee schrijvers en het gebruik ervan in bepaalde muziekgenres (Mattheson 
19692:160-170).. In tegenstell ing tot Lustig vermeldt Krause wel zijn bron. Hij schrijft dat hij 
veell  te danken heeft aan de geleerde geschriften van Mattheson. 
3055 Lustig licht het begrip 'klankvoet' toe in zijn Inleiding (Lustig 1751:194) en hij stelt het 
uitvoerigg aan de orde in zijn Muzykaale Spraakkonst (idem 1754:101-105). In dat werk, waarin 
hijj  Mattheson op de voet volgt, definieert hij een klankvoet aldus: 'Een klankvoet (Rhytmus) 
bestaatt uit een bepaald getal van lange en korte toonen, staande dienvolgens evenredig aan 
'tt geene, dat men in de dichtkonst eenen voet noemt, doordien Muzyk en Poëzy op zulke 
voetenn als gaan' (p. 101). In 1952 introduceert Casper Höweler de term 'toonvoet' in Rhythme 
inin vers en muziek. Hij schrijft, dat hij deze term heeft bedacht naar analogie van het begrip 
'versvoet',, omdat 'veel muziek is opgebouwd als een gedicht' (Höweler 1952: 159). Zijn be-
gripp 'toonvoet' dekt volledig het achttiende-eeuwse begrip 'klankvoet'. Nergens blijkt ech-
ter,, dat hij de achttiende-eeuwse term kent. 
3066 Mattheson 19692:170, Lustig 1754:103 en Krause 1753: 220. 
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dann vier of vijf voeten ongeschikt voor een aria. Lustig motiveert dit 
standpuntt niet, terwijl Krause zich beroept op de koren in de Griekse 
tragediess die alle uit viervoetige jamben bestaan. Verder adviseren Lus-
tigg en Krause 'korte voeten' te gebruiken voor levendige en aangename 
hartstochtenn en 'lange voeten' voor ernstige en droevige onderwer-
pen.307 7 

Vervolgenss noemen zij van een achttiental versvoeten een 
kenmerkendee eigenschap. Van de tweeledige metra noemen zij de 
'Spondaeus''Spondaeus' (—) ernstig en eerbiedig, de 'Pyrrhichius' (w) snel, de 'Jam-
bus'bus' (v-) gematigd vrolijk en de 'Trochaeus' (-v) aandoenlijk eenvoudig. 
Vann de drieledige metra past de 'Dactylus' (-w) volgens hen in de mu-
ziekk bij zowel ernstige als grappige onderwerpen, terwijl de 'Molossus' 
(( ) alleen bij ernstige en zwaarmoedige onderwerpen hoort. De 
'Bacchius''Bacchius' (v—) past bij drinkliederen en de 'Tribachys' (vw) bij schertse 
rij .. De 'Amphïbrachis' (v-v) impliceert iets driftigs en de 'Palymbacchius' 
(—v)) 'iets tuimelends'. 

Lustigg en Krause geven geen toelichting bij deze laatste, wel 
ergg vage omschrijving. Dat doet Mattheson wel. Hij kent trouwens dat 
tuimelendee karakter expliciet toe aan het omgekeerde van de 'Palym-
bacchius':bacchius': de 'Bacchius'. Het tuimelende relateert hij aan de wijngod 
Bacchus,, waaraan de 'Bacchius' zijn naam dankt. Het metrum van de 
'Bacchius''Bacchius' symboliseert, aldus Mattheson, de onvaste beweging van i e 
mandd die te veel aan Bacchus heeft geofferd. 

Dee 'Amphimacer' (-v-) noemen Lustig en Krause geschikt voor 
vrolijkee onderwerpen en voor krijgsmuziek en de 'Anapaestus' (w-) kan 
zowell  voor luchtige als voor stemmige liederen worden gebruikt. Zij 
adviserenn deze versvoet te vermengen met andere. Van de vierledige 
versvoetenn ten slotte horen de vier 'Paeons' (-vw; v-w; w-v; vw-) vol-
genss hen traditiegetrouw thuis in lofzangen. De 'Jonicus a majori' (—w) 
hoortt bij dansstukken en de 'Proceleusmaticus' (ww) bij bevelen. 

Kortom,, zo vatten Lustig en Krause deze wel wat vage karak-
teristiekk samen, de jambische verzen drukken iets vrolijks en onge-
dwongensdwongens uit, de trocheïsche iets ernstigs en beweeglijks en de dacty-
lischee iets heftigs en vurigs. Overigens dekt deze samenvatting niet 
helemaall  hun karakteristiek van de betreffende versvoeten.308 

3077 Lustig 1756: 476-477 en Krause 1753: 207. 
3088 Krause heeft uit Matthesons uitvoerige beschrijving van de klankvoeten in de Capell-
meistermeister per versvoet steeds één kenmerk geselecteerd. Zijn keuze vind ik wat arbitrair, 
omdatt Mattheson per klankvoet vaak meer eigenschappen noemt. Mattheson laat zien, dat 
hett karakter van een klankvoet per muziekgenre, waarin deze voorkomt, enigszins kan va-
riërenn (Mattheson 19692:160-170). 
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Geschiktee onderwerpen voor een aria vindt Lustig: 'Vierige, 
beweeglykebeweeglyke uitroepingen (exclamationes)' en 'Twyfelingen, eedzweeringen, 
wenschenwenschen en Echo's' (Lustig 1756: 484). Voor de uitwerking van deze on-
derwerpenn dient de dichter zoveel mogelijk muzikale woorden te kie-
zen.. In die categorie vallen voor Lustig onder meer alle woorden die 
zichh lenen voor toonschildering. De dichter wordt echter gewaar-
schuwdd - anders dan in het recitatief- geen woorden te kiezen die de 
componistt verleiden tot toonschildering die 'de verbeelding bekooren, 
maar,, het hart niet raaken [kan]', zoals in de volgende dichtregels: 

HetHet trillende blinken der schuimende golven, 

bepeereltbepeerelt den oever, verzilvert den strand. 
'Menigg winderig Componist' zal hier een overvloed aan 16e en 32e 

notenn gebruiken om het beeld van zee en strand dat de dichter op-
roept,, te versterken. Deze, weliswaar prachtige, versregels deugen, vol-
genss Lustig, evenwel niet voor een aria, omdat ze niet ontroeren in te-
genstellingg tot bijvoorbeeld onderstaande regels die worden uit-
gesprokenn 'door een' droefgeestigen tegens den strand' (idem: 481): 

KlaareKlaare spiegel van myn lydenl 
neemneem ook myne traanen aan! 

Dezelfdee dichtregels gebruikt Krause, maar dan ter illustratie van wat 
hijj  de muzikaliteit van 'anmuthige, wohlklingende, sonorische Wör-
ter'' noemt.309 

Evenalss Krause rekent Lustig tot de categorie muzikale woor-
denn ook de woorden waarin de klinkers 'a', 'e*  en 'o' overheersen, 
omdatt deze bij uitstek geschikt worden bevonden voor coloratuur en 
cadensen,, waarmee gevoelens, bijvoorbeeld van vrolijkheid en teder-
heid,, goed kunnen worden uitgedrukt. Naar het voorbeeld van Itali-
aansee aria's adviseert hij de dichter woorden met deze klinkers bij 
voorkeurr te plaatsen in de laatste versregel van een aria en in de ande-
ree versregels op die plaatsen waar het accent valt. In slepende versre-
gelss komt zijns inziens de 'a' het beste tot zijn recht in de voorlaatste 
lettergreep.. Zo kunnen in het woord 'verlangen' op de lettergreep 'lan' 
cadenss en triller worden uitgevoerd. De zanger krijgt dan de gelegen-
heidd voor een mooie afronding met een zachte slotnoot op de onbe-
klemtoondee lettergreep 'gen'. In verzen met staand, mannelijk rijm 
prefereertt Lustig de 'a' in de lettergreep die voorafgaat aan de voor-
laatste,, zoals op 'val*  in 'vallen kan'. De lettergreep 'val' vindt hij het 
meestt geschikt voor triller en cadens. Van de drie bovengenoemde 

3099 Zie Krause 1753:200. Krause stelt, dat hij 'Zahren' muzikaler vindt dan 'Thranen', 'klar' 
muzikalerr dan 'helle' en 'Leiden' muzikaler dan 'Schmerzen'. 
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klinkerss achten Lustig en Krause de 'a' de muzikaalste, omdat op die 
klinkerr triller en cadens het beste tot hun recht komen. De 'o' noemen 
zijj  vooral geschikt voor de trillers, terwijl zij de 'i' en de 'u' onmuzi-
kaall  noemen.310 

Uitt het bovenstaande valt af te leiden, dat de ariatekst voor 
Lustigg een meer expressieve dan inhoudelijke waarde heeft. Ook voor 
Krause,, Mattheson en vele tijdgenoten geldt dat de woordkeus wordt 
bepaaldd door de muzikaliteit en emotionaliteit van de klank. Zo laat 
Doganaa in een artikel zien, hoe in Italiaanse aria's optimaal gebruik 
wordtt gemaakt van expressieve, fonetische eigenschappen van klin-
kerss en medeklinkers, die gerelateerd worden aan de betekenis van 
eenn woord. De T bijvoorbeeld staat op zintuiglijk gebied voor alles wat 
klein,, licht en aangescherpt is, in tegenstelling tot de brede, ronde 'a' 
enn 'o'. Op het emotionele vlak komt de 'i' overeen met gespannen, 
scherpe,, indringende gevoelens, zoals in de volgende Italiaanse woor-
den:: ira (woede), stizza (drift), bistico (twist), malazia (list), furbizia 
(slimheid)) en spirito (geest). Neusklanken worden in veel talen verbon-
denn met ontkennende en afwerende uitdrukkingen en de combinatie 
'st'' wordt verbonden met de betekenis stilstand, stabiliteit, eigenwijs-
heidd en onwrikbaarheid. De 'r' drukt opwinding, vrolijkheid, angst en 
boosheidd uit en de vloeiende '1' het smachtende en zoete.311 

Dee aandacht voor de muzikaliteit van de woordkeus mag ech-
ter,, aldus Lustig, niet afleiden van de hoofdzaak in de aria: de uitdruk-
kingg van hartstochten. Net als de woordkeus verdeelt hij de hartstoch-
tenn in muzikaal en onmuzikaal. Hij doet dat weer in navolging van 
Krause.. Lustig en Krause definiëren muzikale hartstochten als harts-
tochtenn die edele gevoelens opwekken en daardoor corresponderen 
mett de oorspronkelijke bestemming van de muziek. Evenals Matthe-
sonn propageren zij de muzikale nabootsing of uitdrukking daarvan, 
maarr anders dan hun illustere voorganger bestempelen zij de harts-
tochtenn die 'geen verhevene aandoeningen insluiten' als onmuzikaal, 
datt wil zeggen als ongeschikt voor de muzikale dichtkunst. In exact 
dezelfdee woorden als Krause schrijft Lustig: 

3100 Zie Lustig 1756: 488-489 en Krause 1753: 308-309 en 319-320. Ook Mattheson noemt de 
'a',, 'e' en 'o' geschikter voor muzikale versieringen dan de T en *u' (Mattheson 19692: 203). 
Ziee ook 4.4.2 en 4.4.4. 
3111 Zie Dogana 1991. Zie bovendien Krol 1993, waarin aandacht wordt besteed aan de rela-
tiee tussen hartstocht, expressie en klankwerking. Dat vele achttiende-eeuwers een gevoels-
waardee toekennen aan klinkers en medeklinkers blijkt eveneens in Kinker [1810]b. In dit 
werkk bespreekt Kinker in de 'Toonkunde der letters [...]' zeer uitvoerig de emotionele klank-
kleurvann klinkers. 
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hoehoe verder eene hartstogt afgelegen is van 't oorsprongelyke ge-
bruikbruik der Muziek, [...]; hoe minder verhevene aandoeningen zy in-
sluit,sluit, [...]; des te minder dientze in muzïkaale Poëzy voor te koo-
menmen (Lustig 1756: 465).312 

Matthesonn benadrukt echter, dat juist heftige, onedele hartstochten, 
alss 'den Zorn, den Eifer, die Rache, die Wut den Grimm' - door Krause 
enn Lustig onmuzikaal genoemd - zich zeer goed in muziek laten uit-
drukkenn en dus als onderwerp in de muzikale dichtkunst zeker niet 
gemedenn hoeven te worden (Mattheson 19692: 18). Met name Krause 
verengtt het terrein van de muzikale expressie tot aangename affecten. 
Inn zijn visie bestaan er drie soorten hartstochten: 'angenehme, unan-
genehmee und gemischte Affecten' (Krause 1753: 81). Hij beperkt de 
muziekk tot het zoete en tedere. Hij toont zich een kind van zijn tijd in 
zijnn advies iedere hartstocht om te buigen naar het lieflijk e en aange-
namee (Krause 1753: 75, 101). Sterke emoties passen volgens hem niet 
inn de kunst. Hij bewondert dan ook de muziek van Hasse en Graun, de 
navolgerss van de Napolitaanse school (zie 2.2.1), die in het Berlijn van 
Frederikk de Grote de toon aangaven. Ook Lustig lijk t te pleiten 'voor 
enkell  zagte, aanminnige Muziek-texten' (Lustig 1756: 466). 

Tochh blijken Krause en Lustig deze theorie niet strikt te willen 
doorvoerenn in de praktijk. Heftige en onaangename emoties smokke-
lenn ze door de achterdeur weer binnen. Lustig meent namelijk dat 
dezee ter afwisseling van tedere gevoelens wel dienst kunnen doen in 
dee cantate en de opera (Lustig 1756:466-467) en Krause schrijft: 

Ichh wil l hiemit alle Arien, deren Gegenstand eine Rachbe-
gier,, ein heftiger Zorn und dergleichen ist, nicht verwer-
fen.. Sie mussen nur nicht haüfïg vorkommen; [...] (Krause 
1753:: 76). 

Naastt alle instructies voor de dichter geeft Lustig in de Twaalf Redenee-
ringenringen ook aan de componist nog enkele richtlijnen voor de uitdruk-
kingg van hartstochten in vocale muziek. Je zou verwachten, dat hij 
hiervoorr Mattheson als bron heeft gebruikt, want Krause is geen musi-
cus.. Gezien de overeenkomst in formulering moet Lustig evenwel de 
richtlijnenn hebben ontleend aan Krause. Indirect heeft Mattheson 
trouwenss wel gediend als Lustigs bron, omdat Krause zich op Matthe-
sonn baseert. Overigens laat de Berlijnse advocaat dit keer de bronver-
meldingg achterwege.313 

3i22 Vergelijk deze regels met de volgende van Krause: '[...], je weiter ein Affect von dem 
ursprünglichenn Gebrauch der Musik entfernt ist, je seltener musz derselbe in der musika-
lischenn Poesie vorkommen' (Krause 1753:72). 

3133 vergelijk Lustig 1756: 461-465, Krause 1753: 92-98 en Mattheson 19692:15-19. 
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Dee muzikale adviezen van alledrie de schrijvers wedijveren in 
vaagheid.. Zo stelt Lustig vast in navolging van Krause - en dus ook van 
Matthesonn - dat de componist met de muzikale uitdrukking van 'wan-
kelmoedigheid'kelmoedigheid' geen moeite zal hebben. Verder beweert hij, dat de com-
ponistt die zich in de hartstochten 'moed, dapperheid, vrees, kleinzeerig- en 
vertsaagdheid,vertsaagdheid, wantrouw, schrik en ontroering' inleeft, vanzelf weet hoe hij 
dezee moet uitdrukken. Voor de 'wanhoop' adviseert hij 'bizarre toon-
mengelingen'' te gebruiken, voor de 'nydig- en afgunstigheid' 'ruuwe en 
knarssende'' tonen, voor de 'haat' 'straffende, morrende toonzwieren' 
enn voor de hardnekkigheid' 'eigenzinnige zangleidingen' met instru-
mentalee ondersteuning. De 'hoogmoed' en de 'demoedigheid' kunnen vol-
genss hem 'ieder met byzondere koleuren worden afgemaaid' en de 
'hoop''hoop' 'geeft gelegenheid tot allerhande fraaie muzikaale invallen'. Mij 
dunktt dat deze adviezen de componist weinig soelaas bieden. 

Ietss meer houvast bieden de aanwijzingen voor de uitdruk-
kingvann 'blydschap', 'vrolykheid', 'berouw' en 'schaamte'. De 'blydschap' kan 
volgenss Lustig uitgedrukt worden met opgewekte, vlugge en vloeiende 
tonenn en de 'vrolykheid' met dissonanten, omdat deze hartstocht het 
'eindee van gevreesde rampen' impliceert. De componist kan klagende 
tonenn gebruiken voor de uitdrukking van berouw' en 'waggelende' 
tonen,, dat wil zeggen 'nu eens kort afgebroken dan weder beweeglyk 
aangehouden',, voor de 'schaamte'. Of achttiende-eeuwse componisten 
zichh inderdaad in de praktijk met deze richtlijnen hebben bezigge-
houden,, blijf t een vraag. Veel steun zullen ze er in ieder geval niet aan 
gehadd hebben. 

Zowell  in de twee drukken van zijn Inleiding als in zijn Twaalf Redeneerin-
gengen formuleert Lustig uiteenlopende gedachten over de uitdrukking 
enn opwekking van hartstochten in instrumentale muziek.314 Afgezien 
vann een enkele verwijzing naar Mattheson, beroept hij zich voor deze 
gedachtenn niet op een bron. Inderdaad vaart hij in zijn beschouwing 
overr instrumentale muziek meer op eigen kompas dan in zijn instruc-
tiess voor de uitdrukking van hartstochten in vocale muziek. Toch zal 
ikk laten zien, dat ook zijn visie op instrumentale muziek zowel het 
stempell  draagt van Krauses classicistische muziekbeschouwing als 
vann Matthesons zintuiglijke benadering van de muziek. Lustig drukt 
zichh dit keer echter niet in de bewoordingen van zijn Duitse voorbeel-

3144 Zie o.a. Lustig 1751: 269-277; idem 1756: 221-226, 231, 330-331, 420-422, 437-438, 443, 
446-449,, 503 en idem 17712: 51-67. 
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denn uit. Hij kiest een eigen formulering.315 

Tussenn 1751 en 1771 hebben Lustigs opvattingen over instru-
mentalee muziek geen wezenlijke veranderingen ondergaan. Hij bena-
dertt haar voornamelijk vanuit classicistisch perspectief, maar in al 
zijnn werken hanteert hij ook normen uit de expressietheorie. Boven-
dienn onderkent hij in sommige passages de eigen aard van instrumen-
talee muziek. Zijn gedachtegang komt op het volgende neer. 

Evenalss Mattheson en Krause benadert Lustig instrumentale 
muziekk als een taal. Dat Lustig de term 'toonspraak' bij voorkeur ge-
bruikt,, wijst daar onder andere op. Hij vindt dit een geschikte term, 
omdatt de tonen door letters worden aangeduid (c-d-e-f-g-a-b) en omdat 
'aaneengeschakelde'' tonen net als in een taal 'iets bepaalds' uitdruk-
kenn (Lustig 1751: 266-267). Als hij de inhoud van dit vage begrip pro-
beertt te duiden, hinkt hij op verschillende gedachten. 

Zoo stelt hij conform de classicistische muziekbeschouwing 
vast,, dat tonen net als woorden denkbeelden en hartstochten kunnen 
uitdrukkenn en opwekken. De ervaren muziekluisteraar hoort in iedere 
toonn een gedachte.316 Vanuit dit perspectief verdient vocale muziek 
echterr de voorkeur boven instrumentale muziek, omdat de 'toon-
spraak'' achterblijft bij de taal in woorden. Tonen kunnen immers 
nooit,, aldus Lustig, 'verschillende byzonderheden' van een hartstocht 
uitdrukken,, bijvoorbeeld 'wel, begeerte en hoop in 't gemeen, maar 
niet,, die van een hoogmoedige of van een gierigaard in 't byzonder'.317 

Bijj  de uitdrukking van denkbeelden en hartstochten in in-
strumentalee muziek speelt volgens hem de verbeelding een grote rol. 
Inn dit verband spreekt Lustig over de 'REGEL DER VERBEELDING, be-
staandee in deeze onveranderlyke haar voorgeschreeven wet,' dat de in-
strumentalee muziek 'in oplettende, scherpzinnige toehoorderen, allerhande 

3155 Zie voor de opvattingen van Krause over instrumentale muziek vooral Krause 1753: 29-
455 en voor die van Mattheson o.a. Mattheson 19692: 203-210, een werk dat overigens, anders 
dann zijn Orchestre-trilogie, classicistische tendensen bevat (zie 2.1.1). 
3166 Zie Lustig 1751: 264; idem 1756: 331 en idem 17712: 52. Zie ook Krause 1753: 26. Daar 
staat:: 'Zur Musik gehöret ein denkendes Wesen. Jeglicher Ton ist ein Gedanke, [...].' Mat-
thesonss beschrijving van de muzikale taal is eveneens rationalistisch gekleurd:'[...] so musz 
err wahrhafftig alle Neigungen des Herzens, duren blosse ausgesuchte Klange und deren ge 
schicktee Zusammenfugung, ohne Worte dergestalt auszudrucken wissen, dasz der Zuhörer 
daraus,, als ob es eine wirckliche Rede ware, den Trieb, den Sinn, die Meinung und den 
Nachdruck,, mit alle dazu gehörigen Ein- und Abschnitten, völlig begreiffen und deutlich 
verstehenn moge* (Mattheson 19692: 208). 
3177 Zie Lustig 1756: 223 en vergelijk Krause 1753: 41, waar min of meer hetzelfde staat. Zie 
voorr Lustigs voorkeur voor vocale muziek ook: Lustig 1751: 277-279; idem 1756: 221-223 en 
idemm 17712: 65. 
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eertydseertyds gevoelde hartstogten in haare volle kracht weer [kan] doen herleven'.318 

Datt houdt zijns inziens in, dat wij de muziek die wij in een 
emotionelee situatie hebben gehoord altijd zullen associëren zowel 
mett alle gevoelens als met alle gedachten die toen in ons opkwamen. 
Volgenss Lustig gaat dat zelfs zover, dat muziek die eigenlijk vrolijk 
klinkt,, ons altijd treurig zal stemmen, als wij haar bijvoorbeeld voor 
hett eerst tijdens een begrafenis hebben gehoord (Lustig 1751:272). Dat 
impliceertt dus, dat 'een componist, al zo weinig als een predikant en 
hoogleeraar,, nooit volstrekt konne bepaalen, wat werking zyne opstel-
lenn in alle toehoorderen zullen veroorzaaken' (idem: 273). Een componist 
kann niet beletten, dat de gedachten van zijn gehoor afdwalen. Wat hij 
heeftt willen uitdrukken, komt niet bij iedereen over. Het effect van 
zijnn muziek kan per luisteraar verschillen, omdat de verbeelding in 
hett luisterproces zo'n grote rol speelt (ibidem). Het lijk t erop, dat Lus-
tigg hier het geloof in het classicistische ideaal van duidelijkheid en be 
paaldheidd in de muzikale uitdrukking laat varen. 

Datt doet hij ook in andere passages, waarin hij zich reali-
seert,, dat muziek in wezen alleen algemene stemmingen van droef-
heidd of blijdschap in allerlei gradaties kan uitdrukken en opwekken. 
Hijj  beschouwt het echter in deze passages als een nadeel, dat niemand 
vann instrumentale muziek geleerder of verstandiger zal worden, 
omdatt zij geen beroep doet op het verstand maar op het gevoel. Daar-
omm pleit hij hier voor een bundeling van de uitdrukkingskracht van 
dee muziek met die der poëzie. In samenspel met de dichtkunst heeft 
muziekk wel een educatief effect.319 

Inn dit verband gaat hij kort in op de intervallen, waarmee een 
componistt vreugde en verdriet kan uitdrukken: volgens algemeen ge-
bruikk beveelt hij de grote terts aan voor vrolijke en de kleine terts voor 
treurigee gevoelens. Voor de emotionele waarden van toonsoorten ver-
wijstt hij naar zijn Muzykaale Spraakkonst, waar hij, enigszins in tegen-
spraakk met het bovenstaande, een overzicht geeft van buitenmuzikale 
karakteristieken.. Als bron noemt hij het eerste deel van Matthesons Or-
chestre-trilogie.chestre-trilogie. Zo reserveren Lustig/Mattheson f-klein voor een met ver-
twijfelingg gepaard gaande doodsangst. Zij noemen C-groot vrijpostig 
enn geschikt voor vreugdegevoelens, terwijl zij c-klein verbinden met 
gevoelenss van treurigheid en liefde. D-groot hoort bij vrolijke taferelen 

3188 Zie Lustig 1751: 154. Zie ook p. 266 en 271-273 en idem 17712: 53 en 57. 
3199 Lustig 1751: 267-268; idem 1756: 224-227 en idem 17712: 66. Ook Krause vindt, dat in-
strumentalee muziek de luisteraar niet geleerder of verstandiger maakt. Daarom pleit hij 
voorr de vereniging van toon- en dichtkunst in vocale muziek (Krause 1753: 41-44 en 80-88). 
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enn bij oorlogssituaties en d-klein bij devote rust en verhevenheid. Zij 
bevelenn b-klein aan voor gevoelens van onlust en melancholie. In to-
taall  geeft Lustig zestien toonaardkarakteristieken (Lustig 1754: 71-73 
enn Mattheson 1993: 231-251). Mattheson neemt in zijn Capellmeister 
evenwell  afstand van de toekenning van emotionele waarden aan toon-
soorten.. Hij schrijft daar: 

daszz von solchen Eigenschafften nichts unumstöszliches 
zuu sagen sey, weil keine Ton-Art an und fur sich selbst so 
traurigg oder lustig sein kann, daraus man nicht das 
Gegentheill  setzen mögte (Mattheson 19692: 68). 

Inn weer andere passages ten slotte redeneert Lustig vanuit empirisch 
perspectief.. Dat wil zeggen dat hij muziek benadert als een zintuiglij-
kee gewaarwording. Daar benadrukt hij, dat luisteren naar instrumen-
talee muziek impliceert het meegesleept worden door tooncombinaties 
diee via de gehoorzenuwen binnendringen in 'de diepste ziel' van de 
luisteraarr en zo de uitgedrukte gevoelens in hem oproepen. Het ver-
standd kan bekoord worden door de structuur van de compositie, maar 
speeltt verder in dit luisterproces geen rol, omdat de luisteraar de 
'toonspraak'' direct begrijpt. Hij heeft geen woorden nodig. Vanuit dit 
perspectieff  acht Lustig instrumentale muziek juist superieur aan de 
taal,, omdat zij als universele taal, voor iedereen verstaanbaar, geen be-
perkingenn kent. Zij drukt uit, wat niet in woorden kan worden 
gevat.320 0 

Datt Lustig in zijn affectenleer zwaar op Krause steunt, moge inmiddels 
zijnn gebleken. In 1756, slechts driejaar na de verschijning van Krauses 
VonVon der Musikalischen Poesie, heeft de Groningse musicoloog van dit werk 
grondigg kennisgenomen. Deze omvangrijke studie (484 pagina's) over 
dee relatie tussen dichtkunst en muziek, met name in opera en cantate, 
zall  meer dan een halve eeuw in Europa fungeren als standaardwerk. 
Doorr Krauses studie als bron te kiezen voor zijn eigen verhandeling 
overr de muzikale dichtkunde in de Twaalf Redeneeringen bewijst Lustig 
opnieuw,, dat hij oog heeft voor de belangrijke contemporaine litera-
tuur.. Dat hij, tegen zijn gewoonte in, deze bron niet vermeldt, terwijl 
hijj  er zoveel uit overneemt, kan ik niet verklaren. 

Evenminn als de affectenleer van Krause en Mattheson is die 
vann Lustig consistent. Hij suggereert bijvoorbeeld enerzijds dat mu-
ziekk beperkt moet blijven tot de uitdrukking van tedere, aangename 
hartstochten,, terwijl hij anderzijds juist heftige emoties bij uitstek ge-

3200 Zie Lustig 1756: 330-331, 221 en 447; idem 17712: 62. Zie ook 4.2.2. 
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schiktt vindt voor de muzikale nabootsing. Verder waardeert hij meest-
all  duidelijkheid en bepaaldheid in de muzikale uitdrukking, maar in 
zijnn pleidooi voor instrumentale muziek laat hij dit classicistisch ide-
aall  weer varen. Vooral in vocale muziek pleit hij, als kind van zijn tijd, 
voorr een nauwkeurige muzikale nabootsing van edele hartstochten, 
omdatt hij gelooft in het educatieve effect daarvan op de luisteraar. 
Hoee de componist te werk moet gaan, maakt Lustig met zijn vage 
richtlijnenn niet duidelijk. De dichter biedt hij daarentegen wel enig 
houvastt met richtlijnen die veel concreter zijn. 

Mett Krause en Mattheson hanteert Lustig standaardaffecten 
enn houdt hij zich over het algemeen aan de traditionele opvatting dat 
inn elk afgerond deel van opera, cantate of instrumentale compositie 
éénn hartstocht moet domineren, omdat variatie ondergeschikt moet 
zijnn aan de principes van eenheid en eenvoud. 

Tochh anticipeert Lustig in zijn affectenleer ook op de laat-
achttiende-eeuwsee expressietheorie. Hij benadrukt namelijk het sub-
jectievee element in de nabootsing van affecten in zijn uitgangspunt, 
datt componisten en dichters alleen emoties kunnen losmaken in hun 
publiek,, als zij deze eerst in zichzelf oproepen. Verder anticipeert hij 
opp de expressietheorie in zijn benadering van de instrumentale mu-
ziekk als universele gevoelstaal die superieur is aan de taal in woorden. 

4.5.33 Van Alphen over de affectenleer 

Inn 1783 schrijft Van Alphen in zijn 'Aanmerkingen': 
Ikk had ook gaarne met KRAUSE321 geraadpleegd; maar 
daarr ik deszelfs verhandeling uber die muzikdlische poësie tot 
hiertoee niet ter leen heb kunnen bekomen, en dezelve in 
Duitschlandd geheel is uitverkogt, is het mij onmogelijk ge-
weest,, met de aanmerkingen van dien kunstkenner mijn 
voordeell  te doen; dan slegts322 in zo ver ik er bij SULZER 
hett een en ander uit heb aangehaald gevonden (Van Al-
phenn 18023: 311).323 

Voorr de erudiete Van Alphen blijkt Krauses Von der Musïkalischen Poesie 
duss dertig jaar na publicatie nog toonaangevend. Hij had trouwens in 

3211 Later heeft hij Krauses werk toch nog kunnen aanschaffen. Zie noot 144. 
3222 Lees: behalve dan. 
3233 Uit de veilingcatalogus van Van Alphens bibliotheek mag ik afleiden, dat hij dit werk 
naa het verschijnen van de 'Aanmerkingen' alsnog heeft kunnen bemachtigen. Zie Bïbliothe-
caca 1806: 86, no. 1106. 
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dezee verhandeling een bevestiging kunnen vinden van zijn eigen op-
vattingenn over de uitdrukking en opwekking van hartstochten in 
dichtkunstt en muziek. 

Dezee opvattingen zet hij uiteen in de 'Aanmerkingen'. Zoals 
uitt bovenstaand citaat al op te maken valt, beroept hij zich onder 
meerr op de Aïïgemeine Theorie van Sulzer, zijn huisfilosoof, die veel uit 
Krausess Von der Musïkalischen Poesie citeert. Verder beschrijft Van Alphen 
zijnn opvattingen over affecten en de uitdrukking daarvan - afgezien 
vann een aantal passages verspreid in zijn Digtkundige Verhandelingen - in 
Riedelss Theorie, in de hoofdstukken 'OVER HET HARTSTOGTELIJKE' en 
'EENIGEE AANMERKINGEN OVER DE UITDRUKKING EN HET MECHA-
NIEKE'' (Van Alphen 1780: 45-178, 239-273). 

Inn laatstgenoemd hoofdstuk heeft Van Alphen een lange pas-
sagee ingevoegd met richtlijnen voor de uitdrukking van gewaarwor-
dingenn en hartstochten in de schone kunsten, waarvan dichtkunst en 
muziekk de meeste aandacht krijgen. Het is de enige keer dat hij ook 
enkelee alinea's wijdt aan instrumentale muziek. De hele passage heeft 
hijj  wederom ontleend aan Sulzer. In eerstgenoemd hoofdstuk baseert 
Vann Alphen zich echter hoofdzakelijk op de Elements of Criticism van 
Kames.. Van Alphen/Riedel beginnen met een uitputtende beschrijving 
vann het fenomeen 'hartstochten' en een analyse van de belangrijkste 
hartstochten.. Vervolgens passen zij hun 'psychologie' toe op de schone 
kunsten.. Zij bespreken het effect van en de middelen voor de uitdruk-
kingg en opwekking van hartstochten in de dichtkunst, in de welspre-
kendheid,, in de muziek en in de 'afbeeldende' kunsten. In de 'Aan-
merkingen'' houdt Van Alphen zich evenwel uitsluitend bezig met de 
uitdrukkingg en opwekking van hartstochten in de dichtkunst in sa-
menspell  met de muziek. 

Achtereenvolgenss bespreek ik Van Alphens opvattingen over: 
-- hartstochten en de relatie tussen hartstochten en muziek 
-- de uitdrukking en opwekking van hartstochten in vocale muziek 
Uiteraardd bespreek ik ook de enkele alinea's over instrumentale mu-
ziekk die hij van Sulzer heeft overgenomen. 

Gewaarwordingen,, (gemoeds-)bewegingen en hartstochten zijn com-
plexee begrippen in Van Alphens affectenleer. Definities daarvan, ont-
leendd aan Kames324, geeft hij in zijn vertaling/bewerking van Riedels 
Theorie.Theorie. Van Alphen/Riedel onderscheiden uitwendige gewaarwordin-

3244 Zie Kames 17694 (dl. 1): 33-52. 
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genn (zintuiglijke indrukken)325 en inwendige gewaarwordingen (ge-
moedsaandoeningen).. Volgens hen maken de inwendige gewaarwor-
dingenn ons bewust 'van het geen in onze ziele omgaat' (Van Alphen 
1778:: 23). Zij verdelen de inwendige gewaarwordingen in 'intellectuee-
le'' (abstract denkvermogen) en 'imaginative' (verbeeldingskracht) (ibi-
dem). . 

Dee intellectuele gewaarwording of het abstracte denkvermo-
genn definiëren zij als 'de bewustheid van verhevener denkbeelden, die 
doorr aftrekking gevormd worden' (ibidem). Met die denkbeelden be 
doelenn zij abstracte begrippen, zoals orde, zedelijkheid en verheven-
heid.. Dergelijke begrippen zijn 'meer gegrond op redeneeringen, wel-
kenn door ons gevoel slegts geholpen worden' (idem: 21). Van 
Alphen/Riedell  denken aan een redenaar wiens denkbeelden via het 
hartt doordringen in de geest. Deze denkbeelden 'laaten ook hunne 
spoorenn in het vernuft over' (idem: 40). Het zal duidelijk zijn, dat het 
abstractee denkvermogen geen grote rol speelt bij de uitdrukking en 
opwekkingg van hartstochten in dichtkunst en muziek. Daarbij staat 
juistt de 'imaginative' gewaarwording centraal. 

Dee 'imaginative' gewaarwording of de verbeeldingskracht is 
voorr Van Alphen/Riedel een tweeledig begrip. Enerzijds is er 'het ge-
voell  der zinnelijke begeerten, hartstogten, bewegingen, driften' en an-
derzijdss het gevoel van 'denkbeelden der uitwendige zinnen' (idem: 
23).. Begeerten, hartstochten en driften - voor Van Alphen synoniem -
wordenn getypeerd als sterke neigingen van het hart. Elke begeerte, of 
hartstocht,, of drift heeft een verlangen in zich. Zo gauw dat ontbreekt 
hebbenn we, aldus Van Alphen/Riedel, te maken met een (gemoedsbe-
wegingg (Van Alphen 1780: 53). Op deze begrippen kom ik straks uit-
voerigg terug. Zij noemen hartstochten en bewegingen zinnelijk, 
omdatt via uitwendige gewaarwordingen (zintuiglijke indrukken) ge-
voelenss worden opgewekt.326 

'Denkbeeldenn der uitwendige zinnen' zijn aanschouwelijke 
voorstellingenn van zintuiglijke indrukken. Van Alphen/Riedel maken 
hierr dus een onderscheid tussen gemoedsaandoeningen als gevolg van 
zintuiglijkee indrukken en gemoedsaandoeningen als gevolg van een 
aanschouwelijkee voorstelling van zintuiglijke indrukken, zoals een 
dichterr met woorden kan geven. Wie bijvoorbeeld Van Alphens canta-
tee 'De Starrenhemel' leest, ziet als het ware een prachtige sterrenhe-

3255 i n e en voetnoot stelt Van Alphen vast, dat het woord 'zintuiglijk' alleen betrekking 
heeftt op de uitwendige gewaarwordingen (Van Alphen 1778: 4). 

3266 z ie 4.4.3 over Van Alphens begr ip 'z innel i jk '. 
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meii  voor zich en wie de cantate 'De Doggersbank*  leest, beleeft een 
zeeslag,, ziet helden voor zich die dapper strijden op de Doggersbank. 

Dergelijkee voorstellingen die we in gedachten zien, roepen 
duss volgens Van Alphen dezelfde gemoedsaandoeningen op als opge 
roepenn zouden worden bij het zien van een echte sterrenhemel of bij 
hett werkelijk meemaken van een zeeslag. Hij presenteert hier de voor 
zijnn tijd zeer gangbare opvatting, dat wij door onze verbeeldings-
krachtt ons situaties zo levendig kunnen voorstellen, alsof ze werkelijk 
onzee zintuigen hebben geraakt. Hieruit spreekt de invloed van 
Locke.3277 In al zijn werken beschrijft Van Alphen de zintuigen als de 
eerstee kanalen, waardoor de denkbeelden in de ziel komen.328 Voor 
zijnn opvatting over de dichterlijke verbeeldingskracht baseert hij zich 
opp het lemma 'Einbildungskraft' en 'Dichtungskraft' in Sulzers Allge-
meinemeine Theorie. Van Alphen sluit zich aan bij de Duitse en Engelse empi-
rischh georiënteerde filosofen, zoals Mattheson en tot op zekere hoogte 
Lustigg vóór hem hadden gedaan. In Van Alphens tijd had echter de ra-
tionalistischee kunsttheorie, zeker buiten Frankrijk, al afgedaan. 

Terugg naar de begrippen 'hartstocht en beweging'. Ter verdui-
delijkingg van hun definities geven Van Alphen/Riedel een voorbeeld: 

Hett welgevallen, dat ons een schoon uitzigt geeft, is eene 
beweging,, die ingevolge hare natuur geen dadelijk verlan-
genn bevat. De begeerte tot genieting is natuurdrift, verlan-
genn naar de bezitting van een geliefd voorwerp, om het al-
tooss te genieten, is hartstogt (Van Alphen 1780: 54). 

Kortom,, zo gauw gestreefd wordt naar bezit, naar bevrediging van ver-
langens,, is geen sprake meer van een beweging, maar van een begeer-
tee of hartstocht. Elke hartstocht houdt op als het verlangen bevredigd 
is.. De hartstocht verandert eerst in 'eene bloote beweging', wordt dan 
onverschilligheidd en verdwijnt ten slotte (idem: 65). 

Inn het citaat wordt onderscheid gemaakt tussen natuurdrif-
tenn en hartstochten. Als voorbeelden van natuurdriften noemen Van 
Alphen/Riedell  het gevoel van honger en dorst, een algemeen gevoel 
vann liefde, niet gericht op een bepaald individu, en het zedelijk gevoel. 
Dee oorzaak van natuurdriften is, in tegenstelling tot de oorzaak van 
hartstochten,, in de mens zelf gelegen.329 Alle bewegingen, natuurdrif-

3277 Van Alphen schrijft in zijn Digtkundige Verhandelingen 'en LOCKE verdient in dit stuk vrij 
meerr geloof dan DES CARTES' (Van Alphen 1782: 59). 
3288 Zie ook 4.2.3 en 4.3.3. Voor Van Alphen vormt de verbeeldingskracht een aspect van de 
dichterlijkee genie. Zie vooral Van Alphen 1782:129-189. 
3299 Zij beroepen zich hier op Kames. Zie Van Alphen 1780: 51, 53-55, 59. 
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tenn en begeerten in de zin van hartstochten zijn in de optiek van Van 
Alphen/Riedell  te herleiden tot grondneigingen. Voorbeelden van 
grondneigingenn zijn de neiging naar rust, naar geluk, naar liefde en 
naarr het volmaakte. Alles wat met deze grondneigingen overeenkomt, 
iss aangenaam en wat met deze grondneigingen strijdt, is onaange-
naam.. De natuurdriften zijn rechtstreeks afgestemd op de grondnei-
gingen.. De hartstochten richten zich daarentegen op middelen om 
hett doel van de grondneiging te bereiken. Zo moet bijvoorbeeld het 
verlangenn om de geliefde te zien (hartstocht), bevredigd worden om 
gelukkigg te kunnen zijn (grondneiging).330 

Inn de schone kunsten, met name in de muzikale dichtkunde, 
staann gemoedsbewegingen en hartstochten centraal. Evenals Lustig 
verdelenn Van Alphen/Riedel op morele gronden de hartstochten in ca-
tegorieën.. Zij onderscheiden vier categorieën, terwijl Lustig tot een 
driedelingg komt. Van Alphen/Riedel spreken over 'eigenbatige, gezellige, 
ongezelligeongezellige en algemeene hartstogten' (idem: 62). Onder 'eigenbatige' harts-
tochtenn verstaan zij alle hartstochten die zich richten op onszelf, ons 
eigenn geluk, zonder echter een ander te benadelen. Als voorbeelden 
noemenn ze de eigenliefde, de moed en de schaamte. Met 'gezellige' 
hartstochtenn bedoelen zij hartstochten die gericht zijn op het geluk 
vann een ander, zoals de liefde, de eerbied en het medelijden. De 'onge-
zellige'' hartstochten zijn daarentegen juist gericht op het ongeluk van 
eenn ander, bijvoorbeeld de wraak, de toorn en de jaloezie. De 'alge-
meene'' hartstochten ten slotte kunnen zowel 'eigenbatig, als gezellig 
off  ongezellig' zijn, bijvoorbeeld het verlangen, de schrik en de wal-
ging. . 

Naastt deze categorieën hanteren Van Alphen/Riedel nog een 
anderee 'classificatie der begeertens'. Net als Krause onderscheiden zij 
aangenamee hartstochten, onaangename hartstochten en hartstochten 
'vann eene tweeërlei natuur*. Aangenaam noemen zij de hartstochten 
diee ontstaan 'uit de ware of ingebeelde bevrediging van eene zekere 
begeerte'' en onaangenaam de hartstochten die ontstaan 'uit de tegen-
strijdigheidd tusschen een voorwerp en onze grondneigingen'. Van Al-
phenn noemt in de 'Aanmerkingen' de volgende voorbeelden van aan-
genamee hartstochten: liefde, tederheid, bezorgdheid, angst, smart, 
hoop,, vrees, dankbaarheid, verwondering en aanbidding (Van Alphen 
18023:: 320). De hartstochten van 'tweeërlei natuur' laten ons in onze-

3300 2ie Van Alphen 1780: 48-61. Van Alphen/Riedel volgen de gedachtegang van Kames, 
maarr in een voetnoot delen zij mee diens denkbeelden iets te hebben bijgesteld, omdat 'de 
schrijverr al te subtiel scheen om nuttig te zijn' (p. 54). 
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kerheidd of wij het doel van de grondneiging bereiken. Ook kan het bij 
dezee groep gaan om hartstochten die zowel aangename als onaange-
namee elementen bevatten {Van Alphen 1780: 62-63). Het zal duidelijk 
zijn,, dat de 'gezellige' hartstochten geassocieerd kunnen worden met 
dee aangename en de 'ongezellige' met de onaangename hartstochten, 
terwijll  'eigenbatige' en 'algemeene' hartstochten gerangschikt kun-
nenn worden onder de categorie 'tweeërlei natuur'. 

Vervolgenss geven Van Alphen/Riedel een zeer uitvoerige psy-
chologischee analyse van diverse hartstochten.331 In dit vertoog last Van 
Alphenn een lange beschouwing in over 'het eigenlijke pathetieke' 
(idem:: 103-120). Hij noemt 'pathetiek' 'alles wat de ziel met vrees, 
schrik,, en somberheid' vervult. Het meest kenmerkende van het pa-
thetiekee vindt hij, dat 'daar bij altoos iets komt dat verschrikkend is' 
(104).. Wat de muziek betreft, ziet Van Alphen het pathetieke vooral in 
dee tragische opera en in kerkmuziek. Als voorbeelden noemt hij onder 
meerr Grauns Iphigenia, Glucks Alceste, Niemeyers Abraham aufMoria en 
dee stichtelijke liederen van Schutte. In de dichtkunst kent hij het toe 
aann het treurspel, de klaagzang, het heldendicht en de ode (106). In 
hett algemeen ziet hij deze bijzondere vorm van hartstocht in kunst-
werken,, 'wanneer dezelve van dien aart zijn, dat zij de ziel vervullen 
mett ernst, ontroering, somberheid, en dergelijke bewegingen, wan-
neerr zij de weltevredenheid, de kalmte verdrijven, en tegenovergestel-
dee hartstochten verwekken' (105). Hoewel er een zekere voorkeur be-
staatt voor het behaaglijke als doel van de kunst, wordt hier 
gezinspeeldd - aldus Buijnsters - op een 'griezellust'. Het verhevene en 
aandoenlijke,, zo nauw met het pathetieke verbonden, lijk t alleen te 
wordenn opgewekt door schildering van angst en schrik (Buijnsters 
1973:131). . 

Datt geeft Van Alphen/Riedel aanleiding zichzelf de vraag te 
stellen,, waarom 'hartstogten, die in de natuur onaangenaam zijn, in de 
kunst,kunst, door eene geschikte nabootsing, bevallen, en aangenaam worden'. In hun 
uitvoerigee antwoord betrekken zij de opvattingen van onder anderen 
Aristoteles,, Batteux, Campbell, Curtius, Dubos, Fontenelle, Gerard, 
Hurd,, Lessing, Mendelssohn en Schlegel (Van Alphen 1780: 120-144). 

3311 Zie Van Alphen 1780:64-103. Conform de contemporaine visie op de uitbeelding van de 
hartstochtenn in de schone kunsten beschrijven Van Alphen/Riedel voor elke hartstocht een 
bepaaldee mimiek en lichaamshouding. De achttiende-eeuwse theorie der hartstochten 
geeftt hiervoor richtlijnen aan schilders, beeldhouwers en toneelspelers. Van Alphen/Riedel 
verwijzenn naar gezaghebbende studies op dit gebied, van onder anderen Charles Le Brun. 
Verderr ontlenen zij richtlijnen aan Mendelssohn, Hutcheson, Pouilly, Lessing, Kames en 
Sulzerr (p. 64). 
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Zijj  komen tot dezelfde conclusie als Mattheson, Krause en Lustig: de 
meestee mensen hebben een voorkeur voor droevige hartstochten, 
omdatt smart medelijden oproept en medelijden heeft 'in zig reeds 
eenn zagt gevoel, en is altoos met eenige aangename bewegingen ge-
mengd'.. Zo ontstaat in de kunst een paradoxale betrekking tussen ver-
maakk en smart. Wij scheppen genoegen in de nabootsing en wij reali-
serenn ons 

datt wij slegts de nabootsing, en niet het lijdend onder-
werpp zelf zien; en daar het slegts van ons afhangt, om de 
oogenn van dat treurig tooneel aftewenden, zo zijn wij in 
staat,, ons met iets te vermaken, dat wij in de natuur niet 
zoudenn willen zien, en dat wij juist daarom alleen in de 
kunstt zien willen (idem: 138). 

Inn de 'Aanmerkingen' blijk t Van Alphen de hartstochten nog op een 
derdee manier te classificeren. Op gezag van Kames332 verdeelt hij ze 
namelijkk in muzikaal en onmuzikaal. Dat ook Krause dit onderscheid 
maakt,, is hem onbekend, omdat Sulzer Krause hierin niet volgt. Van 
Alphen/Kamess noemen onaangename hartstochten onmuzikaal, 
omdatt 'de toon derzelven, onaangenaam voor het gehoor zijnde, niet 
muzikaall  kan uitgedrukt worden; dewijl niets, dat onaangenaam voor 
hett gehoor is, muziek kan heeten'. Net als Krause vinden Van Al-
phen/Kamess daarom 'gevoelens van wreedheid, boosaartigheid, blo-
hartigheid,, nijd, of eene andere ongezellige hartstogt' ongeschikt voor 
dee uitdrukking in muziek (Van Alphen 18023: 319). 

Doorr de associatie van onaangename hartstochten met on-
aangenamee klanken lijk t Van Alphen in navolging van Kames het ter-
reinn van de muzikale expressie te beperken tot het lieflijk e en aange-
name,, conform de kunstopvatting van velen in het midden van de 
achttiendee eeuw, onder wie Krause. In een ingevoegde passage in Rie-
delss Theorie laat Van Alphen echter een heel ander geluid horen, omdat 
hijj  daar een andere zegsman heeft: Sulzer. Op gezag van deze Zwitser-
see filosoof noemt Van Alphen muziek juist bij uitstek geschikt voor de 
uitdrukkingg van heftige emoties 

omm dat, zij het ligchamelijk gevoel en het zenuwgestel het 
allersterkstt aandoet. Wat kan vreeslijker zijn dan een we-
zenlijkk angstgeschrei, het welk de vertwijfeling uit een 
menschh perst? Dit kan de muziek niet alleen volmaakt na-

3322 Zie Kames 17694 (dl. 1): 137-139. 'It must be premised, that no disagreeable combination 
off  sounds is intitled to the name of music: for all music is resolvable into melody and har-
mony,, which imply agreeableness in their very conception' (137). '[„•] for music must be 
pleasant,, or it is not music' (139). Vergelijk Kames 17632:174. 
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bootsen,, maar zelfs nog versterken door de harmonie, en 
doorr toonen, die verschriklijk voor het gehoor zijn (Van 
Alphenn 1780:170).333 

Dee relatie tussen hartstochten en muziek is voor Van Alphen zo evi-
dent,, dat hij als dichter de muziek meent nodig te hebben. Hij kent 
namelijkk aan de muziek het vermogen toe om hartstochten 

tee schilderen, het welk woorden alleen in zulk een trap 
niett bezitten; daarom kunnen onze hartstogten, wanneer 
zijj  door de kunst in al hun kragt zullen worden voorge-
steld,, de muziek niet wel missen (Van Alphen 18023: 
302).334 4 

Dee verklaring van dit vermogen van de muziek moet naar zijn mening 
gezochtt worden in de menselijke natuur en wel in het verband dat er 
bestaatt 'tusschen het gehoor en ons hart'. Hij noemt het gehoor zelfs 
'hett geschiktste zintuig, om hartstogten te verwekken' en de oorzaak 
daarvann ligt in ons zenuwgestel. Zonder zijn bron te vermelden neemt 
Vann Alphen deze opvatting letterlijk van Sulzer over.335 Diens toelich-
tingg laat hij echter achterwege. 

Sulzerr legt uit dat auditieve gewaarwordingen veel sterker op 
hett zenuwgestel werken dan visuele. De oorzaak zoekt hij in het ver-
schill  in structuur van licht en lucht. De etherischee lichtelementen die 
opp onze ogen inwerken, hebben nauwelijks invloed op ons zenuwge-
stell  door hun ragfijne structuur. Daarentegen heeft lucht een grover, 
lichamelijkerr structuur. De gehoorzenuwen worden aangedaan door 
dee luchtstroom die met kracht wordt uitgestoten om klanken te vor-
men.. Deze uitstoot van lucht doet het hele zenuwgestel trillen (Sulzer 
1774:: 784).336 

Volgenss Van Alphen manifesteert het verband tussen ge-
moedsaandoeningenn en klanken (muziek) zich enerzijds, doordat 
klankenn en geluiden van nature gevoelens opwekken. Ook in zijn ge-
dichtenn geeft hij uitdrukking aan deze visie. Zo beschrijft hij in twee 
gedichtenn een intens gevoel van blijdschap, dat wordt opgeroepen 

3333 Van Alphen gebruikt de term niet, maar hij doelt hier kennelijk op dissonanten. Verge-
lij kk Sulzer 1771: 695. Hier staat letterlijk hetzelfde. 
3344 Zie ook Remond de Saint Mard 1749 (dl. 5): 151-152, waar letterlijk hetzelfde staat. 

3355 zie Van Alphen 18023: 302-303. Bij Sulzer staat: 'Die Natur hat eine ganz unmit telbare 
Verbindungg zwischen dem Gehör und dem Herzen gestiftet; [...]. Das Gehör ist also weit der 
taugl ichstee Sinn, Leidenschaft zu erweken' (Sulzer 1774: 781). 
3366 Zie ook 2.1.5 waar ik Sulzers toelichting citeer. 
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doorr het zingen van een nachtegaal.337 De muziek kan alle klanken en 
geluidenn uit de wereld om ons heen niet alleen volmaakt nabootsen, 
maarr zij roept daarbij ook dezelfde gemoedsaandoeningen op als deze 
klankenn en geluiden doen {Van Alphen 18023: 302-303). 

Anderzijdss blijkt het natuurlijk verband tussen gemoedsaan-
doeningenn en klanken uit het feit dat emoties zich meestal spontaan 
ontladenn in klanken, in muziek (ibidem). Dit aspect zie ik eveneens 
geïllustreerdd in enkele gedichten van Van Alphen. Een gedicht be-
schrijftt bijvoorbeeld, dat iemand zich zo blij voelt, dat hij spontaan 
gaatt zingen.338 Als aanhanger van de oertaaltheorie definieert Van Al-
phenn het zingen 'als eene natuurlijke opeenvolging van klanken, 
welkee uit hartstogtelijke gewaarwording ontstaan, en ook bijgevolg de-
zelfdee gewaarwording voorstellen'.339 

Inn Van Alphens affectenleer speelt instrumentale muziek 
nauwelijkss een rol. Afgezien van enkele aan Sulzer ontleende alinea's 
overr instrumentale muziek, schrijft hij uitsluitend over vocale mu-
ziek.. Hij gaat er namelijk van uit, dat gewaarwordingen en hartstoch-
tenn verwoord moeten zijn vóór ze in de muziek kunnen worden uitge-
drukt.. Hij beroept zich op Webb, als hij stelt dat dichtkunst en muziek 
niett zonder elkaar kunnen, zoals blijkt uit de onderlinge dienstverle-
ning:: de dichtkunst geeft de muziek de 'sentimenten' en de muziek 
geeftt de dichtkunst de 'bewegingen* (idem: 303).340 In navolging van 
Kamess gebruikt Van Alphen de term 'sentimenten' voor alle gedach-
tenn die een hartstocht in ons oproept (Van Alphen 1780:149). 

Vann Alphen beschouwt het gedicht als primair. De muziek 
kann 'de poëtische uitdrukking aangenamer maaken, dan het enkel 
lezenn of hooren lezen', omdat de harmonie en de melodie van de mu-
zikalee tonen (zie 4.2.3) 'op zig zelf eene aangename uitwerking op ons 

3377 Het gaat om de gedichten 'De kleine Zangster. Avondlied.' (Nepveu 1839 (dl. 3): 174-176) 
enn 'De Avondwandeling.' (idem: 242-244). 
3388 Zie 'De zingende Willem. Morgenlied.' (Nepveu 1839 (dl. 3): 172-173). 
3399 Zie Van Alphen 18023: 302. Deze definitie is weer een letterlijke vertaling van Sulzer 
(Sulzerr 1774: 782). Zie ook 4.2.3. 
3400 Van Alphen vertaalt Webb letterlijk: 'Music borrows sentiments from poetry, and lends 
herr movements' (Webb 1974:131). Webb besteedt in tegenstelling tot Van Alphen wel aan-
dachtt aan instrumentale muziek, die hij even subliem acht als vocale muziek. In vocale 
muziekk ligt voor Webb de prioriteit bij de muziek: 'music must, from its nature, be superi-
orr to verse' (130-131). Zie ook 4.2.3. Zie verder voor opvattingen over instrumentale muziek 
4.2.2.. Voor tijdgenoten getuigt de visie van Webb van een nieuw inzicht in het karakter van 
dee muziek. Ook Lustig benadrukt de betekenis van instrumentale muziek. In de relatie tus-
senn tekst en muziek acht hij, zoals Webb, de muziek dominant. Van Alphen daarentegen 
belichtt voornamelijk de ondersteunende functie van de muziek voor de dichtkunst. 



3322 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

gehoorr [hebben]' (Van Alphen 18023: 303). Muziek vergroot het plezier 
datt wij beleven aan 'de kunstige nabootsing' van gewaarwordingen en 
hartstochtenn door de dichtkunst. Daardoor wordt 'de voorstelling zin-
nelijker',, dat wil zeggen levendiger, aanschouwelijker, en dat bevor-
dertt de verrukking (ibidem). Daarmee bedoelt hij die toestand van de 
ziell  die zich openbaart in gelaatstrekken en in lichaamshouding.341 

Bovendienn is er een behoefte deze gewaarwording aan anderen mee te 
delenn (Van Alphen 1782:189-190). 

Vann Alphen streeft in zijn affectenleer - waarin hij voorna-
melijkk Sulzer volgt - een educatief doel na. Hij wenst dat dichtkunst en 
muziekk 'te samen vereenigd in de nationale opvoeding gebruikt wer-
den',, zoals bij de Grieken, 'om gevoelens van liefde tot het vaderland, 
enn deugd aan de jeugd inteboezemen' (Van Alphen 18023: 307; verge-
lij kk Sulzer 1774: 785, 787). Zijn opvattingen over de uitdrukking van 
hartstochtenn in vocale muziek moeten we zien in het licht van zijn 
religieuzee bezieling. In de 'Aanmerkingen' heeft hij vooral 'geestelijke 
zangstukken'' voor ogen (zie 3.2.1 en 3.2.2). Hij geeft dichters en com-
ponistenn richtlijnen voor het schrijven van cantates die 'het hart op-
wekkenn tot liefde, aanbidding, en bewondering' van God en 'van den 
eeuwiggezegendenn verlosser [...], Zijn eeniggeboren Zoon' (ibidem). 

Inn de Theorie schrijven Van Alphen/Riedel dat een dichter hartstochten 
opp twee manieren kan uitdrukken of nabootsen. De dichter kan zich 
volledigg verplaatsen in een hartstocht ('de Engelsche manier') of hij kan 
diee hartstocht als observator beschrijven ('de Fransche manier'). 'Onte-
genzeggelijk',, aldus Van Alphen/Riedel, 'heeft de eerste veel vooruit 
bovenn de laatste', want op de Franse manier wordt van de hartstocht 
slechtss een beeld gegeven en 'dan blijven wij te koel, om ze zelf te ge-
voelen'' (Van Alphen 1780: 146-147). Bovendien noemen zij het onna-
tuurlijk ,, als iemand zijn gemoedstoestand gaat beschrijven en analy-
seren: : 

Dee toornige zegt niet: ik ben toornig; de woedende niet: ik 
woede;; beide zijn ze alleen met de voorwerpen hunner 
hartstogtt bezig, en eerst dan, als de storm voorbij is, kan 
menn zeggen: ik was toornig; ik ben woedend geweest 
(idem:: 149). 

3411 Uit de mimiek, gesticulatie en lichaamshouding blijkt de aard van de hartstocht. Zie 
noott 331. Zie ook bijvoorbeeld Engel 1790: de Nederlandse vertaling van een Duitse verhan-
delingg in briefvorm over mimiek, gebaren en lichaamshouding als de 'uitwendige' tekenen 
vann 'de gevoelens en aandoeningen van het hart' (idem: I). 
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Dee Engelse manier bevelen Van Alphen/Riedel aan, want de dichter die 
zichh volledig in een hartstocht verplaatst, kan beschrijven wat hijzelf 
voelt.3422 Op die manier drukt hij 'zijne gewaarwordingen op de leven-
digstee wijze uit, en sleept daar door den lezer meê' (idem: 146). Van Al-
phen/Riedell  verwijzen in dit verband, net als Lustig, naar het Horati-
aansee 'si vis me fiere' (idem: 166). In Van Alphens affectenleer speelt de 
teergevoeligheidteergevoeligheid of sensibiliteit', dat wil zeggen de aangeboren ontvanke-
lijkheidd voor aandoeningen en gewaarwordingen, een belangrijke 
rol.343 3 

Watt voor de dichter geldt, geldt ook voor de componist. De 
toonkunstenaarr moet zich, zo schrijft Van Alphen in de 'Aanmerkin-
gen',, volledig verplaatsen in de gewaarwordingen en hartstochten die 
dee dichter uitdrukt. De componist 

moett in staat zijn, om de schoonheid van digterlijke voor-
stellingenn te gevoelen, om zo, door dezelve in verrukking 
geraakt,, ook aan zijne toonen de waare overeenkomst met 
dee woorden te geven,344 en de vereischte levendigheid aan 
zijnenn arbeid medetedeelen (Van Alphen 18023: 313). 

Dee door Van Alphen/Riedel gesignaleerde Frans-Engelse controverse 
getuigtt van inzicht in de ontwikkelingen in de kunsttheorie in de laat-
stee decennia van de achttiende eeuw. In die theorie krijgt de kunste-
naarr geleidelijk een centrale plaats en wordt het retorische 'docere', 
'movere'' en 'delectare' aan het eind van de eeuw vooral in Engeland en 
Duitslandd slechts beschouwd als een gelukkig nevenproduct van de 
uitdrukkingg van de gevoelens van de kunstenaar. In Frankrijk kon de 
imitatietraditiee zich echter door de invloed van Batteux nog lang 
handhaven.. In Duitsland en Engeland namen respectievelijk Sulzer en 
Joness afstand van Aristoteles' doctrine van de kunst als nabootsing van 
dee natuur. Volgens Abrams anticipeerde Sulzer trouwens sterker op de 

3422 Dat Van Alphen ook als dichter volgens de Engelse manier werkt, blijkt onder meer uit 
zijnn voorbericht bij de Nederlandsche Gezangen, een bundel vaderlandslievende gedichten 
overr hoofdmomenten uit de Tachtigjarige Oorlog, die in 1779 in Amsterdam verscheen. Hij 
schrijft,, dat hij zich in zijn verbeelding verplaatst heeft in die oorlog om aan zijn gedichten 
'meerr levendigheid en natuurlijkheid' te geven, dan hij had gekund, als hij 'die voorvallen 
slechtss op afstand beschouwd had' (Nepveu 1839 (dl. 3): 70). Van Alphen preludeert hier op 
dee methode van Van Deyssel (Knuvelder 19765 (dl. 4): 150-151). 
3433 Zie over dit begrip Van Alphen 1782: 89-128. Zie ook 4.3.3. 
3444 Van Alphen doelt hier op toonschildering: de muzikale nabootsing van de klank, de 'be-
weging'' (ritme) en de betekenis van woorden. Zie 2.1.2. Zie ook 4.2.3 en 4.4.3 over Van Al-
phenss begrip 'harmonie': de correspondentie van de woordklank en het woordritme met 
dee woordbetekenis. 
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romantischee expressietheorie dan Jones en vond de nieuwe theorie 
voorall  via Duitse schrijvers haar weg in Europa (Abrams 1971: 88-94). 
Wezenlijkk voor de ware kunstenaar acht Sulzer, dat hij genie paart aan 
eenn groot hart. Diens doel moet zijn het hart van zijn publiek te raken. 
Datt bereikt hij door individualisering van de hartstochten die hij wil 
uitdrukkenn (Sulzer 1771: 315-316; zie ook 2.1.5). 

Abramss constateert, dat in Engeland het lyrische gedicht de 
basiss vormt voor de nieuwe opvatting dat alle kunst emotionele ex-
pressiee is. Na 1750 wordt instrumentale muziek in Engelse geschriften 
meestall  niet meer beschreven als een imitatieve kunst (Avison, Beattie, 
Harris,, Webb). Engelse schrijvers beschouwen het overigens wel als een 
tekort,, dat zuiver instrumentale muziek geen bepaalde voorstelling 
kann weergeven. Daarom pleiten zij voor een vereniging van dichtkunst 
enn muziek. In hun opvatting zag Van Alphen zijn eigen visie dus be-
vestigd.. Daarentegen neigen de meeste Duitse schrijvers ertoe muziek 
tee verheffen tot de norm voor zuivere expressie van geest en gevoel, 
waartegenn de betrekkelijke expressiviteit van alle andere kunsten het 
moett afleggen. Zij prijzen instrumentale muziek juist om haar onbe-
paaldheidd als de kunst der kunsten (Herder, Hoffmann, Novalis, Schle-
gel,, Tieck, Wackenroder). 

Vann Alphen gaat ervan uit, dat de uitdrukking van hartstoch-
tenn geschiedt door nabootsing (Van Alphen 18023: 312). Volgens hem 
heeftt elke hartstocht 'haren toon'. Dichter en componist worden ge-
achtt 'den natuurlijken toon der hartstogt' te treffen (idem: 316). Even-
alss Lustig baseert Van Alphen zich voor het begrip 'toon der hartstogt' 
opp een bepaalde passage in De Oratore van Cicero, die inhoudt dat de 
toonn van de stem van een redenaar bepaald wordt door de hartstocht 
diee hij uitdrukt.345 

Dee toon van de respectieve hartstochten koppelt Van Alphen 
niett alleen aan de woordklank en zinsmelodie, maar ook aan het 
ritme,, want 'elke beweging der ziele [heeft] hare snelheid of traag-
heid'.. Zo kenmerkt een melancholieke stemming zich door een sle-
pendd ritme. Wat de klankkleur betreft, kunnen dichter en componist 
zichh bijvoorbeeld bedienen van 'zagte, harde, stootende, vloeiende, 
volle,, scherpe' klanken en wat het ritme betreft, kunnen zij onder an-
deree gebruik maken van 'rollende, sleepende, hortende, afgebrokene' 
bewegingenn (Van Alphen 1782: LXXIII-LXXIV) . Van Alphen huldigt de 
contemporainee opvatting, dat klinkers en medeklinkers een gevoels-
waardee hebben. Zo karakteriseert hij de lange 'i' als 'het akelige, het 

3455 Van Alphen 1782: LXXIII ; idem 1780:150. Zie voor deze passage van Cicero 4.5.2. 
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klagendee en meedogenwekkende der kinderlijke toonen' (idem: 
XLII). 34* * 

Inn de dichtkunst heeft het begrip 'toon der hartstogt' voor 
Vann Alphen echter een andere inhoud dan in de welsprekendheid en 
inn de muziek. Bij een gedicht gaat het zijns inziens niet om de beziel-
dee stem van de declamator, maar om de dichter die de 'toon der harts-
togt'' moet treffen door de klank en 'beweging' van woorden zorgvul-
digg af te stemmen op de betekenis (Van Alphen 1782: LVI-LVII). 347 

Tederheidd bijvoorbeeld moet 'in zagtvloeiende woorden gekleed wor-
den'' (Van Alphen 1780:165). In de muziek koppelt Van Alphen 'de toon 
derr hartstogt' dus wel aan de menselijke stem. Dat blijk t onder meer 
duidelijkk uit zijn advies aan de componist 

daarvann zijne studie [te] maken, dat hij den toon van alle 
hartstogtenn uitvinde. [...] Elke hartstogt heeft, niet alleen 
mett opzigt op de gedagten, maar ook op den toon der 
stemme,, op het hooge en lage, het schielijke en langsame, 
denn toonval der spraak, haar bijzonder karakter. [...] De 
toonn verraadt hem vreugd of droefheid; ja hij onder-
scheidtt zelfs in enkele toonen, een hooger of middelmati-
gerr smart, eene diep gevestigde tederheid, eene sterke of 
middelmatigee vreugd. [...] De vreugd spreekt met volle 
toonen;; met eene, niet buitensporige, snelheid, en gema-
tigdee afwisselingen van het zwakke en sterke, van het 
hoogee en lage in de toonen. De treurigheid vertoont zig in 
langsamee gesprekken, dieper uit de borst gehaald, maar 
minderr schelle toonen. En zo heeft elke gewaarwording in 
dee spraak iets eigenaardigs. Dit moet de muziekant op het 
nauwkeurigstt opmerken, en zig eigen maken, want daar-
doorr alleen verkrijgt hij eene juistheid in zijne uitdruk-
kingg (idem: 267-268).348 

Vann Alphen geeft zowel dichter als componist richtlijnen voor de na-
bootsingvann de toon der hartstochten. In de 'Aanmerkingen' spitst hij 
dezee toe op de cantate, omdat deze dichtvorm zich naar zijn mening 

3466 In Dogana 1991 wordt de 'i' geassocieerd met scherpe, indringende gevoelens. Zie 4.5.2. 
3477 Zie over verschillende interpretaties van het begrip 'toon' in de achttiende en negen-
tiendee eeuw Krol 1993. 
3488 Ook in de 'Aanmerkingen' schrijft Van Alphen, dat de componist 'den toon der harts-
togten'' behoort te kennen om kunstmatigheid en onnatuurlijkheid in de muzikale na-
bootsingg te kunnen vermijden. Dat wil zeggen dat de muzikale tonen moeten corresponde 
renn met de klankkleur en het ritme van de menselijke stem {Van Alphen 18023: 312-313). 
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bijj  uitstek leent voor de uitdrukking van gevoelens en hartstochten. 
Verwijzendd naar Sulzer349 definieert hij de cantate als een 

kleinn gedigt, voor de muziek gemaakt, en van eenen aan-
doenlijkenn inhoud, waarin350 verschillende voetmaten, op-
merkingen,, bespiegelingen, gewaarwordingen, en harts-
togtenn uitgedrukt worden, welke ontstaan bij gelegenheid 
vann een gewigtig onderwerp (Van Alphen 18023: 321-322). 

Dee cantate kan volgens Van Alphen bij de luisteraar aandoeningen op-
wekken,, 'welken hij door zijne eigene gevoeligheid niet kan gaande 
maken'' (Van Alphen 1782: 90-91). Ik ga nu over tot de bespreking van 
Vann Alphens visie op de werkwijze van respectievelijk de dichter en de 
componistt bij de uitdrukking van gewaarwordingen en hartstochten 
mett name in de cantate. 

Inn Van Alphens richtlijnen voor de dichter speelt de leer der sentimen-
tenn van Kames een belangrijke rol.351 Zijn interpretatie daarvan komt 
opp het volgende neer. Bij de nabootsing van hartstochten moet de 
dichterr de sentimenten (gedachten) afstemmen op de 'toon' van de 
hartstocht.. Zo kenmerken vrolijke hartstochten zich door hoge tonen, 
terwijll  lage tonen horen bij droevige hartstochten. Als gedachten en 
gemoedstoestandd niet corresponderen, 'gelijk wanneer men aan eene 
droevigee hartstogt vrolijke sentimenten geeft, of anders om', zullen de 
sentimentenn 'den toon der hartstogt overstijgen', of juist 'lager zijn' 
dann die toon (Van Alphen 1780:158-160). 

Niett alleen de sentimenten maar ook de 'spraak' of 'uitdruk-
king'' (woordklank, zinsmelodie en ritme) moet worden afgestemd op 
dee 'toon' van de hartstocht. De dichter dient hiervoor gebruik te 
makenn van 'den hartstogtelijken stijl', die zich kenmerkt door 'eene vuu-
rigerige uitdrukking, een snelle voordloopende toon naar de gesteldheid en naar 
dee mate van de hartstogt' (idem: 252-253).352 In dit verband associeert 

3499 Van Alphen neemt Sulzers definitie in een letterlijke vertaling over: 'Ein kleines fïir die 
Musikk gemachtes Gedicht von rührendem Inhalt, darin in verschiedenen Versarten, Beob-
achtungen,, Betrachtungen, Empfindungen und Leidenschaften ausgedrükt werden, wel-
enee bey Gelegenheit eines Wichtigen Gegenstandes entstehen' (Sulzer 1771: 191). Sulzer 
gaatt op het genre cantate veel dieper in dan Van Alphen. Sulzer onderscheidt soorten can-
tatess die hij kort karakteriseert. Voor richtlijnen voor het schrijven van een goede cantate 
verwijstt hij naar Krauses Von der Musikalischen Poesie. 
3500 Lees: 'opmerkingen, bespiegelingen, gewaarwordingen, en hartstogten worden uitge 
druktt in verschillende voetmaten'. Zie ook Sulzers definitie. 
3511 Zie Van Alphen 1780:149-167, waar Van Alphen/Riedel deze leer samenvatten. 
3522 Van Alphen/Riedel verwerpen de klassieke verdeling in drie stijlen (hoog, midden, laag), 
omdatt ze onderling niet voldoende afgebakend kunnen worden. In plaats daarvan onder-
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Vann Alphen de 'toon' van de hartstocht met de stem van de declama-
torr en van de zanger. De klank daarvan werkt in op de zintuigen en 
moett de dichterlijke harmonie ondersteunen (idem: 165). In zijn Digt-
kundigekundige Verhandelingen geeft hij lessen in het bereiken van deze harmo-
nie.353 3 

Opp gezag van Sulzer noemt Van Alphen de uitdrukking van 
hartstochtenn volmaakt, wanneer het juiste woord op de juiste plaats 
staat,, wanneer de beschrijving van de hartstocht aan duidelijkheid 
nietss te wensen overlaat en wanneer de gekozen formulering het hart 
raakt.. Dat impliceert volgens hem dat de dichter alle woorden van een 
taall  moet kennen en dat hij moet beschikken over 'eene wijsgeerige354 

kenniss van hunne beteekenis'. Die kennis verkrijgt hij door de beoefe-
ningg van de taalkunde en het lezen van goede schrijvers (idem: 256-
260)) en natuurlijk door de 'studie der natuur' (Van Alphen 1782: LXXI-
n-LXXVI) . . 

Vann Alphen prefereert 'de studie der natuur' boven de studie 
vann regels, omdat niet precies in regels kan worden vastgelegd welke 
klanken,, welk metrum en welk ritme passen bij de verschillende ge 
moedsbewegingenn en hartstochten. 

Hierr moet het gehoor en de geoefende smaak des digters 
inn plaats van regels zijn; daar tog de vorming van een vers-
trantt ter keuze van den digter staat; en hij, hier in, aan 
geenee wetten gebonden is, dan die welluidendheid en har-
moniee hem voorschrijven, [...] (idem: LXXVIII). 355 

Datt elke regel zijn uitzonderingen kent, illustreert Van Alphen met 
eenn regel van Kames die inhoudt dat 'eene moeilijke en afgebroken be-
weging'' uitgedrukt moet worden door een versregel die is samenge-
steldd uit woorden van één lettergreep. Onderstaande versregel van 
Vondell  lijkt , aldus Van Alphen, Kames' regel te bevestigen: 

Diee zorgt, en waakt, en slaaft, en ploegt, en zwoegt en 
[zweet; ; 

Maarr volgens Van Alphen zijn er vele andere versregels van ook uit-
sluitendd eenlettergrepige woorden die zeker niet het effect hebben 

scheidenn zij de volgende vier stijlen: schoon, verheven, komiek en hartstochtelijk (Van Al-
phenn 1780: 251-252). 
3533 Zie over Van Alphens uiteenzetting over 'harmonie' 4.4.3. Zie ook 4.2.3. 
3544 Van Alphen bedoelt wetenschappelijke kennis. 
3555 Bij Sulzer kon Van Alphen een bevestiging van deze opvatting vinden. Sulzer noemt re-
gelgevingg zelfs zinloos, zeker als de kunstenaar niet het vermogen heeft zich te verplaatsen 
inn de hartstocht die hij wil uitdrukken (Sulzer 1774: 699; zie ook 2.1.5). 
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vann 'eene moeilijke en afgebroken beweging'. Als voorbeeld geeft hij 
nogg een versregel van Vondel: 

Mijnn heer, ik heb u raad voor deez tijd niet van doen;356 

Daarinn ziet hij voldoende bewijs, dat bedoelde regel van Kames geen 
algemenee geldigheid heeft. Hij waarschuwt de dichter voor het star 
toepassenn van regels. Daarmee wordt meestal niet het effect bereikt 
datt wordt beoogd (idem: LXXV-LXXVI) . 

Opp grond van deze overwegingen houdt Van Alphen de dicht-
kundigee richtlijnen voor de cantate beperkt. Als de dichter 'binnen de 
aangewezenn oevers' blijft , kan hij 'den stroom van zijne genie357 den 
vollenn loop' geven (Van Alphen 18023: 323). Van Alphens richtlijnen 
blijkenn een collage uit Sulzers Allgemeine Theorie, hoewel hij in een in-
leidendee opmerking naast Sulzer nog een aantal Franse bronnen op-
geeft: : 

Ikk zal derhalven,, ook tot onderrigting van anderen, die re-
gelss opgeven, welken ik in het opstellen dezer cantaten 
onderr het oog gehouden heb, en welken ik voornamelijk 
geleerdd heb uit DU BOS, MARMONTEL, REMOND DE ST. 
MARD,, ROUSSEAU en SULZER (idem: 310-311). 

All ee genoemde Franse bronnen geven ongeveer dezelfde richtlijnen als 
Sulzer,, maar in een andere context. De Franse schrijvers reflecteren 
namelijkk op de operastrijd in hun land. Van Alphen gaat aan die pole-
miekk voorbij. Hem interesseert vooral de cantate als muzikaal gedicht. 
Omdatt zijn formulering naadloos aansluit bij die van Sulzer, ga ik 
ervann uit dat hij de richtlijnen van Sulzer heeft overgenomen. Ik heb 
err meermalen op gewezen (zie 3.2.3 en 4.2.3), dat Van Alphen vaak een 
aantall  werken noemt als bron, terwijl hij in feite slechts een van die 
werkenn als bron gebruikt. Aan de fragmenten die Van Alphen - meest-
all  zonder verwijzing - van Sulzer overneemt, voegt hij enkele regels 
toe.. Zijn richtlijnen illustreert hij verder met een of meer strofen uit 
cantatess van Ramler en één keer uit een cantate van Metastasio.358 

3566 Dat deze versregel bedoeld effect niet heeft, hangt waarschijnlijk samen met de keuze 
vann vóór in de mond gevormde klinkers ('e' en 'i'). In de eerste geciteerde versregel daaren-
tegenn overheersen achter in de mond gevormde klinkers ('a', 'o' en 'oe'). Volgens Wellek & 
Warrenn moeten vóór in de mond gevormde klinkers geassocieerd worden met alles wat dun, 
vlug,, duidelijk en helder is, terwijl achter in de mond gevormde klinkers associaties geven 
mett alles wat lomp, langzaam, vervelend en donker is (Wellek & Warren 19743: 229-230). 
3577 Zie over dit begrip 4.2.3. 
3588 Van Alphen geeft de citaten uit Ramlers cantates soms in het Duits en soms in een Ne-
derlandsee vertaling (Van Alphen 18023: 324-326, 328, 329, 332-336). Hij citeert van Metasta-
sioo in het Italiaans een aria uit 'eene cantate op den jaardag van den keizer'. De Nederland-
see vertaling van deze regels voegt hij erbij (idem: 327). 
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Inn de cantate - zo blijkt uit Van Alphens, aan Sulzer ontleen-
de,, definitie - moet de dichter een heel scala aan gewaarwordingen en 
hartstochtenn voelbaar maken. Daarbij hechten Van Alphen/Sulzer aan 
eenn 'natuurlijke' afwisseling van de respectieve emoties. Dat wil zeg-
genn dat deze logisch moeten voortvloeien uit het voorafgaande en dus 
niett geforceerd mogen worden. Het koor en de aria zien Van 
Alphen/Sulzerr als de delen van de cantate die bij uitstek dienen voor 
dee uitdrukking van hartstochten. 

Hett 'Choof definieert Van Alphen - zonder verwijzing in een 
letterlijkee vertaling van Sulzer - als een gezang van vier of meer stem-
men,, dat de luisteraars direct treft door zijn prachtige harmonie en 
melodie.. Hij kiest uit het lemma 'Chor' in Sulzers Allgemeine Theorie en-
kelee passages die hij samenvoegt tot een korte karakteristiek:359 Het 
koorr moet gedachten uitdrukken 'welke natuurlijkerwijze van het 
gantschee volk kunnen voorgesteld worden: een blijde uitroep, of eer-
biedigee aanbidding'. De dichter moet zorgen voor een korte, wellui-
dendee en vooral eenvoudige, begrijpelijke tekst, want diepzinnighe-
denn lenen zich niet Voor de groote menigte'. 

Vann Alphen postuleert, 'dat eene gewaarwording, welke wij 
bijj  veele menschen te gelijk zien, op ons uittermate sterk werkt'. Hij 
adviseertt de dichter in een cantate niet teveel koren op te nemen, 
omdatt teveel sterke emoties in een kort tijdsbestek een onwaarschijn-
lijke3600 indruk maken. Een koor past volgens hem goed aan het einde 
vann een cantate. Dat geeft een climax. Hij wijst erop, dat de cantates 
vann Ramler twee koren en een slotkoor hebben. Deze zijn in proza ge-
steld.. Hoewel hij Ramler die keuze laat, stelt hij op gezag van Sulzer 
vast,, dat de dichtvorm tot het wezen van het koor behoort. 

Terwijll  Van Alphen in zijn bespreking van het koor de bron-
vermeldingg achterwege laat, begint hij zijn betoog over de aria met 
eenn verwijzing naar Sulzer en diens bron Krause:361 

3599 Zie Van Alphen 18023: 323-324 en Sulzer 1771: 202-204. 

3600 Van Alphen hanteert hier het classicistische cr i ter ium van 'vraisemblance*. Datzelfde 
cr i ter iumm speelt in Van Alphens tij d een belangrijke rol bij de keuze van schrijvers als Ri-
chardson,, Rousseau en Wolff en Deken voor de briefvorm van h un romans. Immers, het 
maaktt een onwaarschijnlijke indruk, als een romanfiguur achteraf, vanuit zijn herinne-
ring,, gedetailleerd vertelt over zijn gemoedsbewegingen en hartstochten in het verleden, 
terwijll  hartstochtelijke situaties in een brief op een natuurlijke manier gedetailleerd be-
schrevenn kunnen worden (Brandt Corstius 1954:15-16). 
3611 Sulzer destilleert zijn beschrijving van de aria uit Krauses uitputtend betoog. Zie Sulzer 
1771:: 77-80; Krause 1753:129-132, 245-321 en Van Alphen 18023: 327-329. 
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Dee Aria wordt, volgens KRAUSE, zo als ik bij SULZER 
gezienn heb, dan gebezigd, wanneer de gewaarwordingen 
zoo sterk en de gemoedsbewegingen zo groot worden, dat 
wijj  niet eer te vreden zijn, voor dat wij dezelve geheel 
openbaren,, en ons hart geheel hebben uitgestort.362 

Ookk Van Alphens uitwerking van de definitie blijk t een letterlijke ver-
talingg van Sulzer. Uit diens lemma 'Arie' in de AUgemeine Theorie stelt 
Vann Alphen de volgende kleine collage samen. 

Alss een cantate met een aria begint, wordt de aanleiding be-
kendd verondersteld. Zo begint een cantate van Metastasio ter gelegen-
heidd van de verjaardag van de keizer met een aria waarin jubelend het 
opgaann van de zon wordt beschreven: het zal een prachtige dag worden. 

Evenalss het koor behoort de aria in dichtvorm te zijn gesteld. 
Dee dichter moet 'de hartstogt in een klein bestek schilderen'. De be-
perktee omvang van een aria laat geen complexe gewaarwording toe 
zoalss in de ode of elegie, 'om dat de eenheid der gewaarwording dan 
niett genoegsaam kan bewaard worden' (Van Alphen 18023: 328). Met 
zijnn eis dat de aria 'eene korte en zagtvloeiende uitdrukking' moet 
hebben,, lijk t Van Alphen de muzikale expressie weer te willen beper-
kenn tot het lieflijk e en aangename. 

Dee aria bestaat doorgaans uit twee delen. Het eerste deel bevat 
'dee algemeene uitdrukking der gewaarwording' en het tweede deel een 
toepassingg hiervan. Het omgekeerde kan ook. Als voorbeeld citeert Van 
Alphenn een aria van Ramler, waarin de toepassing in het eerste deel staat 
enn de 'algemeene uitdrukking der gewaarwording' in het tweede deel. 
Inn de toepassing in het eerste deel wordt 'de held uit Kanaan' vergeleken 
mett 'een heuvel Godes' die met de voet 'in donderwolken' staat en met 
dee top 'in zonnestralen'. In het tweede deel wordt de gewaarwording 
vann een 'wijze' beschreven die zich niet laat intimideren door de dood. 
Opp gezag van Sulzer noemt Van Alphen de tweedeling in de aria het 
meestt volmaakt, als de delen een tegenstelling vormen (idem: 329).363 

Ookk voor de componist364 heeft Van Alphen zowel in de 'Aanmerkin-

3622 vergelijk Van Alphen 18023: 327 met Sulzer 1771: 77 en Krause 1753:129. 
3633 Deze opvatting over de aria correspondeert met de indeling in octaaf en sextet van het 
renaissancistischee sonnet. Noch Sulzer noch Van Alphen verwijzen daar overigens naar. 
3644 Van Alphen gebruikt de term 'muziekant' (zie o. a. Van Alphen 18023: 300, 301, 306, 
315,, 316 en Van Alphen 1780: 266, 270, 271 en 272). Uit zijn betoog blijkt dat hij daarmee de 
componistt bedoelt en niet de uitvoerende musicus. Graun en Hasse noemt hij de meest be-
wonderdee 'muziekanten' in Duitsland (Van Alphen 1780: 266). Sulzer gebruikt consequent 
dee eenduidige term Tonsetzer'. 
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gen'' als in Riedels Theorie enkele richtlijnen in petto voor de uitdruk-
kingg van hartstochten. In de 'Aanmerkingen' redeneert hij vanuit zijn 
standpuntt als dichter, dat de toonzetting de verwoorde gevoelens 
moett ondersteunen en versterken. Dat impliceert, aldus Van Alphen, 
datt de toonkunstenaar over dichtkundige kennis moet beschikken. Bo-
vendienn moet hij gevoel hebben voor de stijl, de dichtkundige harmo-
niee en melodie en het metrum en ritme in het te toonzetten gedicht. 
Vann Alphen gaat ervan uit, dat de componist geraakt wordt door de 
schoonheidd van het gedicht en de beschreven gevoelens in zichzelf op-
roeptt (Van Alphen 18023: 312). 

Inn een adequate muzikale ondersteuning corresponderen de 
muzikalee tonen volgens Van Alphen 'met den aart der digterlijke voor-
stellingen'' (ibidem) en met de tonen die de hartstochten en gevoelens 
'inn de natuur aannemen' (idem: 318). Hij bedoelt daarmee de klanken 
vann de bezielde sprekersstem. Op de werkwijze van de componist wil 
Vann Alphen in de 'Aanmerkingen' niet ingaan. Daarvoor verwijst hij 
naarr het Essai van Chastellux. Ter verdieping van het inzicht in de re-
latiee tussen muziek en hartstochten beveelt hij de Observations aan van 
Webbb (idem: 301).365 

Inn Riedels Theorie besteedt Van Alphen in een ingevoegde pas-
sagee wel aandacht aan de werkwijze van de componist. Hij doet dat 
niett op eigen gezag, want de behandeling van muzikale onderwerpen 
rekentt hij niet tot zijn competentie (zie 4.2.3). Zoals meestal, steunt hij 
ookk nu op Sulzer. Hij geeft een letterlijke vertaling van een fragment 
uitt het lemma 'Ausdruk' in diens Allgemeine Theorie. Het is de enige keer 
datt hij zich ook uitlaat over instrumentale muziek.366 Na een analyse 
vann het effect van de muziek op ons gemoed en een opsomming van 
dede middelen waarmee de componist gewaarwordingen en hartstoch-
tenn kan uitdrukken, beschrijft Van Alphen zeer in het kort de werk-
wijzee voor zowel instrumentale als vocale muziek. Hij sluit zijn betoog 
aff  met een bespreking van twee ernstige fouten tegen de muzikale uit-
drukking: : 

Eenn 'volkomen muziekstuk' houdt ons hart bezig. Als 'eene 
nadrukkelijkee taal' werkt het onweerstaanbaar op ons gemoed. Het 
dwingtt ons nu eens tot tederheid, dan weer tot hardheid, standvastig-
heid,, medelijden en verwondering. De harmonie trekt onze aandacht 
enn 'lokt het oor aan' om vervolgens door te dringen tot 'de vermogens 
derr ziel' (Van Alphen 1780: 266-267). Volgens Van Alphen roepen al die 

3655 Zie over deze verhandelingen 4.2.3. 

3666 Vergelijk Van Alphen 1780: 265-273 en Sulzer 1771:109-112. 
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hartstochtenn een reeks voorstellingen op die gepaard gaan met bewe-
gingenn als van stromend water. Sommige hartstochten vloeien als een 
zachtstromendd beekje. Andere bruisen onstuimig als een beek die 
doorr zware regenval is opgezwollen en alles meesleept wat in de weg 
ligt.. Weer andere klotsen als een holle zee tegen de oever (idem: 268). 

All  die bewegingen kan de toonkunstenaar nabootsen, mits 
hijj  'theorie genoeg bezit' en 'het hem maar niet aan kunst ont-
breekt'.3677 Daarvoor kan hij - zo schrijft Van Alphen - de volgende zes 
middelenn benutten {Van Alphen 1780: 269-270).368 Hij kan gebruik 
makenn van de harmonie, dus van het samenklinken van muzikale 
tonen.. Voor 'zagte en aangename hartstogten' moet de harmonie 
luchtigg en ongedwongen zijn en in geen geval te ingewikkeld. Onaan-
gename,, hevige hartstochten moet de componist uitdrukken 'met vele 
enn ongewoone dissonanten' en met een 'afgebroken' harmonie, 'met 
herhaaldee uitwijdingen', 'sterker ingewikkeld' en 'met snelle ont-
knoopingen'.. Van Alphen licht deze terminologie niet toe, maar zijn 
woordkeuss suggereert stroefheid. In ieder geval zal het gaan om een 
harmoniee die niet gemakkelijk in het gehoor ligt. 

Alss tweede middel noemt hij de 'takt', dat wil zeggen de 
maatsoort.. Daarmee kan de componist het algemene karakter van al-
lerleii  gemoedsbewegingen uitdrukken. Het derde middel, melodie en 
ritme,, ziet Van Alphen als de eigenlijke 'taal der hartstogten'. Hoe 
hiermeee de respectieve hartstochten moeten worden uitgedrukt, laat 
hijj  evenwel in het midden. Het vierde middel, de afwisseling van ster-
keke en zwakke tonen, vindt hij in sterke mate bepalend voor de uit-
drukking.. Dat geldt ook voor de keuze en de afwisseling van de bege-
leidendee instrumenten. Als zesde middel kan de componist nog 
'uitwijdenn en blijven in andere toonen'. Daarmee zal Van Alphen het 
transponerenn naar een andere toonsoort bedoelen. 

Hett effect van al deze middelen moet de componist 'met een 
scherpzinnigg oordeel naspeuren', zodat elke hartstocht juist en krach-

3677 Zie in dit verband Van Alphens uitspraak in het kader van de Horatiaanse tweedeling 
'natura'' en 'ars': 'De Natuur vormt den grooten kunstenaar; oefening en vlij t volmaken 
hem'' (Van Alphen 1780: 263). Zie hierover ook 4.2.3. Over het kunstenaarschap van de com-
ponistt schrijft hij: 'De natuur moet den grond van deeze heerschappij (= het vermogen 'om 
zoo geweldig over ons hart te heerschen') in zijne ziel gelegd hebben'. Als de natuur hem 
'meerr of min verlaat', moet hij 'zig door vlij t en oefening zoeken te helpen' (idem: 266-267). 
Ziee verder 4.2.3 over Van Alphens geniebegrip. 

3688 Vergelijk het lemma 'Musik' i n Sulzers Allgemeine Theorie waarin vier middelen staan op-
gesomd:: interval, toonsoort, maatsoort/r i tme en harmon ie (Sulzer 1774: 784). De ingevoeg-
dee passage over de werkwijze van de componist ont leent Van Alphen echter in zijn geheel 
aann het lemma 'Ausdruk in der Musik' (Sulzer 1771:109-111). 
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tigg wordt uitgedrukt. Als voorbeeld van de voortreffelijke muzikale 
uitdrukkingg van tederheid noemt Van Alphen de aria 'Dalle lablore del 
miomio bene' uit 'Europa Galante' van Graun. Deze componist excelleert, 
alduss Van Alphen, in 'tedere en bevallige' muziek, doordat hijzelf een 
tederr en zachtmoedig karakter heeft. Hasse zal daarentegen volgens 
Vann Alphen uitblinken in de muzikale uitdrukking van 'het stoute, 
hett trotsche'. Aan hem heeft de natuur namelijk 'grooter moed, stou-
terr gewaarwordingen, vuriger begeertens gegeven'. Van Alphen vindt 
hett 'van veel belang, dat de kunstenaar zig zelf kenne; en, wanneer het 
aann hem staat, niets onderneme, dat tegen zijn karakter strijdt' (Van 
Alphenn 1780: 266-267). 

Vervolgenss analyseert Van Alphen de werkwijze bij de uit-
drukkingg van hartstochten in instrumentale muziek. De componist 
moett vooraf het karakter van zijn stuk bepalen. 

Hijj  moet weten, of de taal, die hij voeren wil, de taal van 
eenenn trotsaart of van eenen ootmoedigen, van eenen 
stoutmoedigenn of vreesagtigen, van eenen smekeling of 
gebieder,, van eenen tederhartigen of eenen toornigen zij 
(idem:: 271). 

Alss hij de emotionele inhoud van zijn compositie heeft vastgesteld, 
moett hij de hartstochten en gewaarwordingen die hij 'in anderen ver-
wekkenwekken wil ' in zichzelf oproepen. Dat kan hij het beste doen door zich 
inn een situatie te verplaatsen waarmee deze emoties van nature ver-
bondenn zijn. Als zijn verbeeldingskracht hem in vuur en vlam heeft 
gezet,, moet hij aan het werk gaan. Hij mag zich niet laten verleiden tot 
hett al te dikwijl s herhalen van aangenaam klinkende passages. Zijn 
toonzettingg mag niet strijden met het karakter van de compositie. 

Inn vocale muziek dient de strekking van de tekst het karakter 
vann de compositie te bepalen. Toonzetting, maatsoort en ritme moe-
tenn passen bij de hartstochten die in de tekst worden uitgedrukt. De 
componistt moet zich in die hartstochten verplaatsen en ervoor zorgen 
datt de voor de tekst meest karakteristieke hartstocht in zijn muziek 
overheerst.. Dat geldt bij uitstek voor de passages 'waarin de woorden 
eenenn meer dan gewoonen nadruk hebben' (idem: 272). 

Tenn slotte vraagt Van Alphen aandacht voor twee ernstige fou-
tenn tegen de muzikale uitdrukking van hartstochten. Als eerste fout 
noemtt hij de muzikale uitbeelding van woorden die 'buiten den sa-
menhang'' vallen. Hij doelt hier op de toonschildering van geïsoleerde 
woordbetekenissen.. Daardoor worden volgens hem gewaarwordingen 
opgewektt die in strijd zijn met de 'hoofdgewaarwording'. Hij denkt 
hierbijj  vooral aan ontkennende zinnen. Zo maken in een formulering 
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alss 'treurt niet meer', aldus Van Alphen, zelfs 'groote meesters' de fout 
hett woord 'treurt' muzikaal uit te beelden. Daardoor wordt het tegen-
deell  van wat bedoeld is muzikaal vormgegeven.369 De tweede fout die 
hijj  noemt, heeft betrekking op de toonschildering van bijkomstighe-
den,, waardoor 'de aandagt van de hoofdzaak afgetrokken en op min-
deree dingen gevestigd wordt' (idem: 273). 

Mett de signalering van deze fouten sluit Van Alphen zich aan 
bijj  de groeiende kritiek in zijn tijd op de muzikale nabootsing van af-
zonderlijkee woorden (zie 2.1.2). In de laatste decennia van de achttien-
dee eeuw domineert de opvatting, dat de componist in vocale muziek 
dee hartstochten moet nabootsen die in verband staan met het thema 
vann de tekst. Hij moet de intentie van de tekst muzikaal ondersteunen. 
Dee nabootsing mag nooit doel worden. Ze dient slechts als middel. 

Hett moge nu duidelijk zijn, dat in Van Alphens affectenleer Karnes' Ele-
mentsments of Criticism en Sulzers Allgemeine Theorie een hoofdrol spelen. Aan 
Kamess ontleent hij de leer der sentimenten en definities van sleutel-
begrippenn als 'gewaarwording', 'beweging', 'hartstocht' en 'senti-
ment'.. Aan Sulzer ontleent hij opvattingen over en richtlijnen voor de 
uitdrukkingg van gewaarwordingen en hartstochten in de muziek. 
Daaraann besteedt Kames nauwelijks aandacht.370 Hij heeft vooral on-
derzochtt hoe emoties in poëzie kunnen worden uitgedrukt. 

Mett Kames en Sulzer kiest Van Alphen voor de Engels/Duitse 
expressievee kunsttheorie van de empirisch georiënteerde filosofen. In 
zijnn affectenleer gaat het Van Alphen dan ook om de expressie van de 
innerlijkee belevingswereld, de expressie van geïndividualiseerde emo-
ties.. Immers, dichter en componist moeten zich, aldus Van Alphen, op 
Horatiaansee wijze verplaatsen in de hartstochten die zij willen uit-
drukkenn en opwekken in hun publiek. Die uitdrukking geschiedt ech-
terr door nabootsing van de 'toon' der hartstochten, waarvoor Van 
Alphenn enkele richtlijnen heeft opgesteld. 

Evenalss zijn tijdgenoten blijkt Van Alphen in die regelgeving 
vaagg en inconsistent. Enerzijds pleit hij voor een nauwkeurige naboot-
singg van de toon der hartstochten. Daarvoor moeten dichter en com-
ponistt hun model zoeken in de natuur. Anderzijds relativeert hij de re-
gelgevingg en vindt hij dat dichter en componist moeten afgaan op hun 

3699 Ook Lustig en Krause hebben het probleem van de ontkennende zin aan de orde gesteld 
(ziee 4.5.2). 
3700 Pas na de derde druk van zijn Elements of Criticism voegt Kames in enkele hoofdstukken 
passagess in over muziek (dl. 1, hfdst. 2; dl. 2, hfdst. 23 en hfdst. 24). Zie ook 3.2.3. 
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gehoorr en 'geoefende smaak'. Verder volgt hij enerzijds Sulzers opvat-
tingg dat juist heftige en onaangename hartstochten zich bij uitstek 
lenenn voor muzikale uitdrukking, terwijl hij anderzijds, net als 
Kames,, de muzikale nabootsing wil beperken tot het lieflijk e en aan-
gename. . 

Conformm de contemporaine opvatting streeft Van Alphen met 
zijnn affectenleer een educatief doel na: de troost en verheffing van de 
'ziel'.. In vocale muziek, waarin toon- en dichtkunst zijn verenigd, kan 
ditt doel zijns inziens het beste worden gerealiseerd. 

Kortom,, Van Alphens opvattingen over affecten zijn represen-
tatieff  voor de late achttiende eeuw. 

4.5.44 Robbers over de affectenleer 

Robbers'' publicaties verschijnen in een tijd dat in Europa de Roman-
tiekk begint door te breken. Rond 1825 domineren immers niet alleen 
inn Duitsland en Engeland maar geleidelijk ook in Frankrijk en in ons 
landd nieuwe esthetische normen. Voor de contemporaine visie op 
dichtkunstt en muziek betekent dit, dat de meeste esthetici de acht-
tiende-eeuwsee affectenleer hebben ingeruild voor de romantische ex-
pressietheorie.. Of dat ook voor Robbers geldt, zal uit het vervolg blij-
ken. . 

Zijnn opvattingen over de uitdrukking en opwekking van ge-
moedsaandoeningenn en hartstochten in dichtkunst en muziek venti-
leertt hij in alledrie zijn publicaties. In zijn Verhandeling over het Natio-
naalnaal Nederlandsch Gezang van 1820 komen zij slechts terloops ter 
sprake,3711 Maar in 1818 wijdt hij de 'Vergelijking der oude en heden-
daagschee muzijk' in zijn geheel aan de grondslag van de affectenleer: 
dee invloed die muziek van oudsher heeft gehad op de gemoedsaan-
doeningenn en de lichamelijke gesteldheid van de mens. Tien jaar later 
tenn slotte gaat hij op diverse plaatsen in Tweetal Proeven uitvoerig in op 
dede uitdrukking en opwekking van gewaarwordingen en hartstochten 
inn vocale muziek. Die uiteenzettingen culmineren in richtlijnen voor 
dede componist.372 

Anderss dan Lustig en Van Alphen houdt Robbers noch over 
hett fenomeen hartstocht, noch over de relatie tussen hartstochten en 
muziekk een filosofische beschouwing. Wel tracht hij het bestaan van 
diee relatie aan te tonen met voorbeelden uit de bijbel en de klassieke 

3711 Zie Robbers 1820: XVI, 13, 39-40, 42 en 96-99. 
3722 Zie Robbers [1828]: 9-18, 29-32, 50-51 en 103-127. 
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mythologie.. Ook anders dan Lustig en Van Alphen verwijst Robbers 
niett naar buitenlandse publicaties over de affectenleer. Bijbel en my-
thologiee blijken zijn belangrijkste bronnen. Verder beroept hij zich 
nogg op Van Alphen. Kennelijk zag Robbers zijn eigen visie in diens 
'Aanmerkingen'' bevestigd, want daaruit parafraseert hij diverse passa-
ges.373 3 

Achtereenvolgenss bespreek ik de opvattingen van Robbers 
over: : 
-- de relatie tussen hartstochten en muziek 
-- de uitdrukking en opwekking van hartstochten in vocale muziek 

Evenalss voor Lustig en Van Alphen staat voor Robbers de invloed van 
dee muziek op het gemoedsleven van de mens buiten kijf . Bovendien 
benadruktt de Rotterdammer net als Lustig het geneeskrachtige effect 
vann muziek op lichamelijke kwalen. Om zijn publiek te overtuigen 
vann de heilzame werking van muziek op lichaam en geest, haalt hij in 
dede 'Vergelijking der oude en hedendaagsche muzijk' - ik zei het reeds -
verschillendee voorbeelden aan uit het Oude Testament en de klassieke 
mythologie. . 

Hijj  verwijst onder meer naar koning Saul die door het harp-
spell  van David werd genezen van een vlaag van hypochondrie. Een an-
deree oudtestamentische geschiedenis waaraan hij refereert, is de drift-
aanvall  van de profeet Elisa tijdens zijn ontmoeting met Joram. Alleen 
snarenspell  kon Elisa kalmeren (Robbers 1818:11). Verder haalt Robbers 
mythenn aan over onder anderen Apollo, Amphion en Orpheus, waarin 
dee wonderbare kracht van de muziek in allerlei situaties wordt ge-
schilderdd (idem: 14-17). Illustratief voor het medicinale effect van mu-
ziekk acht Robbers vooral de spraakmakende geschiedenis over de do-
delijkee beet van een tarantula (giftige spin). Het slachtoffer kwam 
weerr tot leven na het toedienen van zweetafdrijvende middelen onder 
muzikalee begeleiding. Zonder muziek bleken die middelen geen effect 
tee hebben.374 

Vervolgenss relativeert de Rotterdamse organist zijn bewijsvoe 

3733 Vergelijk Robbers [1828]: 29-32, 51,103 en Van Alphen 18023: 311-313. Vergelijk ook Rob-
berss [1828]: 12 en Van Alphen 18023: 302, waar Robbers overigens niet naar Van Alphen ver-
wijst. . 
3744 Zie Robbers 1818: 17. Robbers noemt het verhaal alleen. Hij gaat niet in op de inhoud 
ervan,, omdat hij die overbekend veronderstelt. Inderdaad is deze historie al eeuwen in om-
loop.. Zij is door verschillende achttiende-eeuwse schrijvers naverteld, onder wie Lustig die 
Kircherr noemt als bron (Lustig 1751:275). 
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ring:: al die geschiedenissen moeten worden opgevat als allegorieën. Ze 
zijnn bedoeld om ons in te prenten, dat 'de muzijk der ouden' een ge-
weldigee invloed had op de 'gemoederen en hartstogten' van de mens 
enn zelfs in de geneeskunst met vrucht werd aangewend. Voor Robbers 
staatt in ieder geval vast, dat 'de ouden' 'door het vermogen hunner 
zang-zang- en speelkunst, woeste, in bosschen omdwalende volken getemd, 
beschaafd,, onderwezen, en voor de menschelijke zamenleving ge-
schiktt gemaakt hebben' (idem: 75-78). In zijn Verhandeling over het Natio-
naalnaal Nederlandsch Gezang licht hij deze stelling als volgt toe. Met name 
vocalee muziek maakt 'onbeschaafde harten' ontvankelijk voor onder-
wijs,, omdat zang geen inspanning vereist en met vrolijkheid gepaard 
gaat.. Bovendien zingt de mens van nature (Robbers 1820: 42). Deze ar-
gumentenn stammen uit de oertaaltheorie (zie 4.3). 

Diee wonderbaarlijke invloed op lichaam en geest kenmerkt 
volgenss Robbers het wezen van de muziek. God heeft, zo schrijft hij, 
eenn verband gelegd tussen de muziek en het menselijk hart.375 Daar-
doorr kunnen de goddelijke tonen van de muziek 'den droefgeestigen 
bemoedigen,, den vermoeiden verkwikken, den bedwelmden opwek-
ken,, den schijndooden in het leven terug roepen' (Robbers 1818: 87-
88).. Hij meent echter, dat in zijn tijd de meeste muziek haar diepste 
wezenn verloochent, want zij blijkt niet in staat verdriet te verdrijven of 
zelfss maar de aandacht vast te houden.376 Hij noemt opera's en con-
certenn 'praatpartijtjes' en bijeenkomsten waar men gezellig met el-
kaarr bezig is, terwijl de musici de aandacht vergeefs proberen te trek-
kenn (idem: 80). 

Zijnn kritiek op de concertgangers en operabezoekers sluit aan 
bijj  die in de achttiende-eeuwse tijdschriften. Daarin wordt dit publiek 
nogall  eens door de mangel gehaald, getuige de volgende beschrijving: 

Eenn oud heer viel in slaap, een vrijend paar zat hinderlijk 
tee fluisteren, terwijl een galant jong heer de dames rond 
ging,, om complimenten af te steken en gesprekken te hou-
denn over hun toilet. Een heer, die met zijn familie uit was, 
zatt voortdurend op zijn horloge te kijken, twee anderen, 
bekendd als onmuzikaal, kwamen er rond voor uit, het 

3755 Vergelijk de empirisch georiënteerde stelling van Lustig/Mattheson en Van Alphen/Sul-
zerr dat er een verband bestaat tussen het gehoor en het hart (zie 4.5.2 en 4.5.3). 
3766 Robbers noemt geen voorbeelden, maar in geen geval slaat deze kritiek op Die Schöpfung 
vann Haydn en Die Zaüberfïöte van Mozart. Deze muziek kwalificeert hij namelijk op ver-
schillendee plaatsen in zijn werk als meesterstukken van onsterfelijke componisten (zie o.a. 
Robberss 1820: 27). Zie ook 4.2.4. 
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concertt slechts te bezoeken om den avond klein te krij-
gen,, en omdat het tot den bon ton behoorde (Scheurleer 
1909:108).377 7 

Scheurleerr ziet als belangrijke oorzaak van de desinteresse van het au-
ditoriumm de 'te koelen aard der Hollanders' (idem: 109). Elke chroni-
queurr van het muziekleven in de achttiende-eeuwse Nederlanden 
heeftt evenwel zijn eigen verklaring. Zo zoekt Burney de oorzaak vooral 
inn de Hollandse koopmansgeest. Hij constateert, dat de Hollander het 
gerinkell  van munten als muziek beschouwt,378 terwijl Grabner als oor-
zaakk noemt dat 'het muzijkaal vernuft, op een republikeinschen 
bodemm niet weelderig wil tieren'. Bovendien wij t deze Duitser die on-
muzikalee mentaliteit aan het ontbreken van een kerkmuzikale tradi-
tiee in Nederland door de invloed van het calvinisme (Grabner 1792: 
345-346). . 

Inderdaadd heeft de min of meer muziekvijandige gerefor-
meerdee kerk in het achttiende-eeuwse Nederland veel invloed op het 
culturelee klimaat. Orgelbegeleiding van gemeentezang wordt slechts 
oogluikendd toegestaan, terwijl van de katholieke muziektraditie in de 
schuilkerkenn weinig overblijft. Nederland kent in die tijd geen hofcul-
tuur,, zoals de omringende landen die kennen. Weliswaar bezit Willem 
VV een hofkapel, maar die heeft niet de publieke uitstraling van de or-
kestenn van de verschillende vorstenhoven. In Duitsland bijvoorbeeld 
vormenn de muzikale hofcultuur en het muzikale klimaat in de kerk 
dee basis voor een voortreffelijke infrastructuur (Mijnhardt 1992: 14-
15). . 

Robberss komt trouwens met weer een andere verklaring voor 
dee geringe muzikale belangstelling van het auditorium. Hij wijst de 
gecompliceerdheidd van de composities als oorzaak aan. De meeste luis-
teraarss kunnen volgens hem de muziek niet meer volgen, doordat de 
componistenn het principe van de nabootsing der natuur hebben losge-
latenn en zich teveel hebben beziggehouden met 'diepzinnige' harmo-
nieënn (Robbers 1818: 83).379 Dit standpunt correspondeert volledig met 

3777 Scheurleer heeft deze beschrijving overgenomen uit De Denker, Amsteldam 1769 (dl. 7): 
169.. Zie ook Beijer 1989: 127, waar staat dat het publiek tijdens de opera heel wat bier en 
notenn verorberde. Zie verder Van den Berg (2000: 25-29) die met een aantal fragmenten uit 
vroeg-negentiende-eeuwsee fictionele teksten het gebrek aan luisterdiscipline van het door-
sneee publiek illustreert. 
3788 '[Amsterdam is] a place where littl e other music is encouraged or attended to, than the 
jingingg of bells, and of ducats' (Burney 1969 (dl. 2): 290. Zie ook p. 286 en 303). 
3799 Ook in een anoniem artikel in het Magazijn voor Schilder- en Toonkunst wordt de te hoge 
moeilijkheidsgraadd van de uitgevoerde composities als oorzaak genoemd van de verveling 
enn onverschilligheid van de toehoorders. Volgens de schrijver houdt het bestuur van het 
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Rousseauss visie op contemporaine muzikale ontwikkelingen (zie 
2.1.7),, hoewel Robbers daaraan niet refereert. 

Inn Tweetal Proeven karakteriseert hij die werkwijze als 'eene za-
menvoegingg van onbeduidende klanken, wel aangenaam voor het ge-
oefend,, maar dikwerf hoogst onaangenaam voor het ongeoefend ge-
hoor'' (Robbers [1828]: 6). Dat onderscheid maakt Rousseau echter niet. 
Verderr vindt Robbers het tempo waarin de muziek meestal wordt uit-
gevoerdd veel te hoog voor een ongeschoold publiek. Hij prefereert voor 
lekenn in de muziek 'zieltreffende adagio's', omdat deze zich bij uitstek 
lenenn voor de opwekking van hartstochten (Robbers 1818: 81-82). Om 
datt doel te bereiken, kan de muziek het zijns inziens niet stellen zon-
derr de dichtkunst (idem: 84). 

Conformm de retorische traditie roept Robbers componisten en 
dichterss ten slotte op toon- en dichtkunst te verenigen om het volk te 
vermaken,, te onderwijzen en te 'veredelen' (idem: 85). In zijn visie 
komtt dat neer op het 'verdooven' van verkeerde en het opwekken van 
goedee en deugdzame hartstochten. Met zijn richtlijnen voor de com-
ponistt in Tweetal Proeven wil Robbers een bijdrage leveren aan de reali-
seringg van dit 'ware oogmerk' van toon- en dichtkunst. 

Alss basisvoorwaarde stelt de Rotterdamse organist, dat dichter en com-
ponistt de gewaarwordingen en hartstochten die zij willen uitdrukken, 
eerstt in zichzelf opwekken. Zij kunnen pas 'de taal der hartstogten' 
spreken,, als zij uitdrukken wat zijzelf voelen (Robbers [1828]: 51).380 

Hierr redeneert Robbers conform de laat-achttiende-eeuwse expressie-
theorie.. Overigens staat voor Robbers niet de expressie van het eigen 
gevoell  centraal, maar het effect daarvan op de luisteraar. Dat uit-
gangspuntt past evenwel in de retorische traditie en de oude affecten-
leer.381 1 

concertwezenn in de grote steden te weinig rekening met de smaak van het publiek. Zo zet-
tenn de organisatoren werken van voor die tijd moderne componisten als Beethoven, Weber 
(bedoeldd is C.M. von Weber, 1786-1826), Fesca (1789-1826) en Spohr (1784-1859) op het pro-
gramma,, terwijl de schrijver oudere meesters als Haydn, Mozart en nog oudere componis-
tenn als Handel, Bach, Graun en Hasse veel geschikter noemt voor ongeoefende oren (Maga-
zijnzijn voor Schilder- en Toonkunst 1828:127-129). 
3800 Ook de uitvoerende kunstenaars, zanger en organist, moeten het onderwerp van de ge 
zangenn in zichzelf voelbaar maken om diezelfde gevoelens bij de luisteraars te kunnen op-
wekkenn (Robbers 1820: 96-97). Op de uitvoering van vocale muziek gaat Robbers evenwel 
niett in, omdat zij 'aan natuurlijke regelen gebonden [is], en derhalve meer van het gevoel des 
uitvoerderss zelven afhankelijk is' (Robbers 11828]: 117). 
3811 Zie voor dat uitgangspunt ook de uiteenzetting van Abrams (1971:14-21) over 'Pragma-
ticc Theories'. 
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Inn tegenstelling tot Lustig en Van Alphen brengt Robbers de 
hartstochtenn niet onder in categorieën. Wel onderscheidt hij net als 
zijnn voorgangers hartstochten die opwekken tot een deugdzaam leven. 
Bovendienn ziet ook hij de uitdrukking van juist die hartstochten als de 
eigenlijkee taak van de muziek (idem: 12-13). 

Robberss houdt zich aan de achttiende-eeuwse opvatting, dat 
dee muzikale uitdrukking van hartstochten neerkomt op nabootsing. 
Dee componist moet met muzikale tonen de klanken van de gepassio-
neerdee stem nabootsen (idem: 12), want de 'ongearticuleerde toonen 
off  klanken' vormen de natuurlijke uitdrukking van de hartstochten 
(idem:: 16). Ter toelichting geeft hij een beschrijving van wat hij de 
'klanktrappen'' noemt (idem: 17-18). In achttiende- en negentiende-
eeuwsee werken wordt deze term wel gebruikt in de betekenis van 
'toontrappen'.3822 In die betekenis gebruikt Robbers de term echter 
niet.. Een definitie geeft hij niet, maar wat hij met 'klanktrappen' be-
doelt,, kan uit zijn, nu volgende, beschrijving worden afgeleid. 

Bijj  'gewone, niet hevige, menschelijke aandoeningen' klinkt 
dee stem gematigd. De tonen volgen elkaar niet gedwongen en niet te 
snell  op. Bovendien verwijderen ze zich niet te ver van het middelpunt. 
Dezee 'aandoeningen' worden in de muziek uitgedrukt 'door de niet te 
schielijkk elkander opvolgende toonen van het andante'. Bij hevige ge-
moedsbewegingen,, zoals schrik en opvliegendheid, heeft de stem 
meerr kracht en is hoog van toon. In de muziek worden deze emoties 
uitgedruktt door 'de meer schielijke toonen van het allegro'. Is de emo-
tiee zeer heftig en bruisend, dan komen in de muziek de 'sterke en al-
lee rvlugste toonen van het presto' te pas. 

Gaatt het om 'eenen staat van verzwakking' - Robbers denkt 
daarbijj  aan moedeloosheid en neerslachtigheid - dan klinkt de stem 
bedruktt en langzaam. In de muziek wordt deze 'kwijnende' stemming 
uitgedruktt door de 'allerlangzaamste toonen van het adagio'. Gaat het 
tenn slotte om de muzikale uitdrukking van een vrolijke stemming, 
dann kan de componist het beste kiezen voor 'de huppelende en ge-
makkelijkk te bevatten toonen van het allegretto'. 

Robberss associeert vrolijkheid dus niet alleen met een hoog 
tempo,, maar ook met tonen die gemakkelijk in het gehoor liggen. Hij 
bedoelt,, dat ze niet dissoneren. Gevoelens van vreugde uiten zich vol-
genss hem in aangename klanken in tegenstelling tot smartelijke ge-

3822 In de muziek staat de term 'toontrappen' voor de tonen van een toonladder, in het bij-
zonderr wanneer ze als grondtoon voor een drieklank worden gebruikt. Vanaf de tonica (eer-
stee trap) worden ze omhoog genummerd en aangegeven met Romeinse cijfers. 
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voelenss die zich ontladen in onaangename, snijdende of verscheuren-
dede klanken. Voor de muzikale nabootsing van smart moet de compo-
nistt dissonanten kiezen. Robbers verwijst naar Haydn die de chaos in 
zijnn Schöpfung zo meesterlijk heeft uitgebeeld door de overgang van de 
enee dissonant in de andere. 

Dezee beschrijving laat zien dat de term 'klanktrappen' voor 
Robberss een complexe inhoud heeft. Enerzijds doelt hij ermee op de 
verschillendee toonhoogtes van de gepassioneerde stem. Afhankelijk 
vann de emotie klinkt de stem lager of hoger. Ook betrekt hij het karak-
terr van de klank (aangenaam/onaangenaam) erbij. Anderzijds doelt hij 
voornamelijkk op het tempo waarin de klanken worden geuit. Zoals in 
dede affectenleer gebruikelijk is, verbindt hij met elk tempo (elke 'bewe-
ging'' of'mouvement') een bepaalde gemoedsbeweging. 

Robberss volgt in deze beschrijving de vijf tempogroepen uit 
dede muziek: de zeer langzame beweging (largo, lento, grave, adagio), de 
matigg langzame tempi (andantino, larghetto, adagietto), de gemiddel-
dede beweging (andante, moderato, allegretto) de snelle beweging (alle-
gro)) en de zeer snelle beweging (presto). Elke tempoaanduiding heeft 
haarr eigen muzikale karakter, dat min of meer uit de woordbetekenis 
kann worden afgeleid (allegro = vrolijk). Genoemde tempi krijgen ook 
well  toevoegingen die het karakter aangeven: allegro appassionato 
(== hartstochtelijk). 

Hett tempo (de 'beweging') vormt, aldus Robbers, in samen-
hangg met de maatsoort een belangrijk muzikaal middel voor de uit-
drukkingg van gewaarwordingen en hartstochten. Daarom geeft hij 
ookk van een aantal maatsoorten een korte karakteristiek (idem: 118-
123).. Als meest gebruikelijke maten voor vocale muziek noemt Rob-
bers:: 4/4, 3/4, 6/8, 3/8 en 2/4. De 4/4-maat gecombineerd met een zeer lang-
zaamm tempo (adagio) karakteriseert hij als treurig en droefgeestig. 
Wordtt deze maat gecombineerd met het iets minder langzame 'grave', 
dann noemt hij de uitdrukking 'ernstig'. In combinatie met 'allegro' ty-
peertt hij deze maat als eerbiedig. Wordt ten slotte de 4/4-maat gecom-
bineerdd met het tempo 'presto' of'prestissimo', dan kan de componist 
daarmeee driftige en onstuimige hartstochten nabootsen. 

Dee 3/4-maat karakteriseert Robbers als zacht en enigszins vro-
lijk .. In een langzaam tempo vindt hij deze maat geschikt voor de uit-
drukkingg van zachtmoedigheid en tederheid. Hoe hoger het tempo (al-
legroo of presto) hoe vrolijker deze maat klinkt. Hij ziet de 6/s-maat niet 
alss een samengestelde maat, maar als twee 'eenvoudige'' 3/s-maten.383 Als 

3833 Robbers doelt hier op het onderscheid tussen enkelvoudige en samengestelde maten. 
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vann triolen gebruik wordt gemaakt, interpreteert hij de 6/s-maat ook 
well  als 2/4-maat. De 6/s-maat leent zich volgens hem zeer goed voor de 
pastoralee vanwege het zachte, eenvoudige en bevallige karakter. Ge-
combineerdd met een hoog tempo vindt Robbers de 6/s-maat geschikt 
voorr de uitdrukking van vrolijke gemoedsaandoeningen. Maar ge-
schikterr nog voor de uitdrukking van vrolijkheid vindt hij de 3/s-maat, 
terwijll  hij geen wezenlijk onderscheid maakt tussen beide maten. Een 
toelichtingg geeft hij echter niet. 

Inn feite, zo schrijft Robbers, kunnen alle maatsoorten echter 
gereduceerdd worden tot twee typen: 'gelijke' (even) en 'ongelijke' (on-
even)) maten. Hij bedoelt tweedelige (binaire) en driedelige (ternaire) 
maten.. Welke type de componist in vocale muziek kiest, zal hij meest-
all  laten afhangen van het versmetrum. In de Nederlandse dichtkunst 
gaatt het volgens de Rotterdamse organist in hoofdzaak om drie metra: 
dede jambus, trocheus en dactylus. Naar zijn mening hoeft de componist 
voorr jambe en trochee van die keuze evenwel beslist geen halszaak te 
maken,, want hij kan voor deze metra zowel 'gelijke' (tweedelige) als 
'ongelijke'' (driedelige) maten gebruiken. Ter illustratie plaatst Robbers 
inn een bijlage de versregel 'Nu een avondlied gezongen' (trochee) eerst in 
eenn driekwarts- en vervolgens in een vierkwartsmaat. Het enige ver-
schill  bestaat hierin, dat voor de toonzetting van deze versregel in de 
driekwartss maat vier maten nodig zijn en in de vierkwartsmaat slechts 
tweee maten (idem: 105).384 

Robberss concludeert, dat de keuze van de muzikale maat in 
vocalee muziek toch minder afhangt van het versmetrum dan van de 
'stijll  en uitdrukking' van het gedicht (idem: 105). Zijn toelichting ver-
heldertt dit standpunt nauwelijks, want daarin overlappen de begrip-
penn 'metrum', 'stijl' en 'uitdrukking' elkaar. Zo komt hij tot de zeer 
vagee vaststelling, dat de stijl in overeenstemming met de uit te druk-
kenn gemoedsgesteldheid aan de syllaben de lengte en accentuatie 
geeftt (idem: 108). Daarmee bedoelt Robbers volgens mij, dat de dichter 
voorr de uitdrukking van bijvoorbeeld vrolijkheid een metrum zal kie-
zenn dat een vrolijk effect heeft. De stijl van het vers (te interpreteren 
alss het inhoudelijke karakter: een vrolijk vers, een droevig vers) be-
paaltt dan de keuze van het metrum. 

Enkelvoudigee maten hebben in de teller van de breuk 2 of 3. In deze maatsoort krijgt alleen 
dee eerste tel van de maat een accent. Alle andere maten zijn samengesteld. Daarin valt op 
dee eerste tel een hoofdaccent en op een of meer andere maatdelen een nevenaccent. 
3844 Zie in Robbers' bijlage figuur 12 (vierkwartsmaat) en 53 (driekwartsmaat). De vier-
kwartsmaatt begint met een opmaat. 
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Daaromm moet de componist meer letten op het karakter van 
dee versvoet dan op de versvoet zelf. De jambe karakteriseert Robbers 
alss gematigd vrolijk, de trochee als ernstig en aandoenlijk en de dacty-
luss of 'trippelmaat' als 'boertig' (grappig).385 De componist die dit 
weet,, zal het afstemmen van de muzikale maat op de stijl van het ge-
dichtt niet moeilijk vinden, mits hij een 'man van edele gevoelens en 
eenn verhevene denkwijze is' (idem: 109). Conform de klassieke retorica 
dichtt de Rotterdammer dus een hoogstaande persoonlijkheid vak-
manschapp toe. Tot concrete richtlijnen komt hij evenmin als zijn voor-
gangers. . 

Tempoo en maatsoort vormen uiteraardd niet de enige middelen 
waarmeee de componist gewaarwordingen en hartstochten uitdrukt. 
Dee melodie en de harmonie beschouwt Robbers als de belangrijkste 
middelen.. Bovendien vindt hij dat de begeleidende instrumenten een 
roll  hebben bij de uitdrukking en opwekking van hartstochten. Hij 
noemtt het de eerste taak van de componist 'eene gepaste melodie' vast 
tee stellen die de stembuigingen zoveel mogelijk nabootst 'overeenkom-
stigg met den aard en den zin der woorden' (idem: 117). De componist 
bepaaltt het karakter van de melodie door de keuze van de tonen (lage 
tonenn klinken ernstiger dan hoge), de keuze van de vaste voortekens 
(kruisenn of mollen) en de keuze van de grondtoon. 

Mett de grondtoon bedoelt Robbers de tonica, dat wil zeggen 
dede eerste trap van een grote of kleine tertstoonladder in de vorm van 
eenn grote of kleine drieklank op deze trap. Deze tonicadrieklank 
vormtt het centrum van de toonsoort, waarvan alle akkoorden afhan-
kelijkk zijn. Bovendien bepaalt die drieklank het toongeslacht: majeur 
(grotee terts) of mineur (kleine terts). De Rotterdammer sluit zich aan 
bijj  de algemene opvatting, dat majeurmuziek energiek en vrolijk 
klinktt en mineurmuziek week en droefgeestig. Daarom vindt hij dat 
dede grote terts gevoelens van vrolijkheid, ernst en toorn goed kan uit-
drukkenn en daarom noemt hij de kleine terts geschikt voor de uit-
drukkingg van 'eene zachte, teedere, droevige en aandoenlijke zielsge-
steldheid'' (idem: 124). 

Hijj  wijst er echter op, dat de componist met de vaste voorte-
kenss het algemene klankeffect kan nuanceren en wijzigen. Zo klinkt 
C-groott (stamtoonladder) anders dan E-groot (vier kruisen) en anders 
dann F-groot (één mol). De kruisen passen door hun helderheid en 
scherptee het beste bij 'vrolijke, opgeruimde gedachten', terwijl de mol-
lenn zich goed lenen 'ter mededeeling van zachte, aangename, teedere 

3855 Lustig/Krause karakteriseren de dactylus als heftig en vurig (zie 4.5.2). 
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gemoedsbewegingen'' (idem: 123). Het meest droefgeestig klinken de 
kleinee tertsen met mollen in de toonladder. Mollen in de grote terts 
matigenn het vrolijke karakter. Dat effect op de grote terts hebben, 
alduss Robbers, ook dissonanten. Mollen en dissonanten in een zeer 
langzaamm tempo doen de grote terts zelfs droevig klinken. 

Kortom,, de componist heeft veel mogelijkheden om het 
klankkarakterr te veranderen. Het lijk t Robbers zinloos die mogelijkhe-
denn in regels te vangen, omdat de smaak van zowel componist als toe-
hoorderr zeer kan verschillen. Zo komt hij tot de conclusie, dat de com-
ponistt 'het eigen hart' maar moet raadplegen, dat wil zeggen dat hij 
opp zijn gevoel moet afgaan. Het uitgangspunt moet echter 'de uit-
drukkingg der natuur' blijven (idem: 124). 

Vervolgenss bespreekt Robbers de "harmonie* of samenklank als 
middell  voor de uitdrukking van gewaarwordingen en hartstochten. In 
tegenstellingg tot de mimetische muziekopvatting van Mattheson, 
Krausee en Rousseau maar conform de mathematische muziekbenade 
ringg van Rameau (zie 2.1.1) kent de Rotterdammer aan de harmonie 
eenn grote affectieve betekenis toe. Zonder harmonie heeft de melodie 
volgenss hem minder gevoelskracht. Consonerende twee- of drieklan-
ken3866 noemt hij uitermate geschikt voor de begeleiding van een zach-
te,, aangename melodie en voor de uitdrukking van aangename, tede-
ree hartstochten. Dissonerende samenklanken maken daarentegen de 
muzikalee uitdrukking onaangenaam en onrustig. Zij dienen voor de 
uitdrukkingg van onaangename hartstochten.387 

Robberss constateert, dat de muzikale uitdrukking in het alge-
meenn onaangenamer en harder wordt naarmate de samenklank zich 
verderr 'van de volmaaktheid verwijdert', dus dissonanter klinkt (idem: 
126).. De minst onaangename dissonant vindt hij het klein septimeak-
koordd met zijn drie omkeringen.388 Daarmee kan een zachte droefheid 

3866 De klassieke harmonieleer erkent als volkomen consonanten de reine prime, kwart, 
kwintt en het reine octaaf en als onvolkomen consonanten de grote en kleine terts en sext. 
All ee andere intervallen worden als dissonanten beschouwd. Daarvan is de septime (en bij 
omkeringg de secunde) de belangrijkste. 
3877 Hoewel Robbers de hartstochten niet expliciet in categorieën verdeelt, maakt hij hier, 
nett als vele achttiende-eeuwers, onderscheid tussen aangename en onaangename harts-
tochten. . 

3888 j} e sept imeakkoorden zijn klassieke vierklanken die bestaan uit een stapeling van drie 
tertsen.. Afhankelijk van de toonafstand (grote of kleine terts) wordt het septimeakkoord 
groott of klein genoemd. De onderste toon heet grondtoon, de tweede heet terts, de derde 
kwintt en de vierde heet septime. De septime bepaalt de 'sfeer' van het akkoord. Een voor-
beeldd van een klein septimeakkoord is c-es-g-bes (kleine terts, reine kwint en kleine septi-
me). . 
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wordenn uitgedrukt. Veel onaangenamer van klank noemt hij het ver-
minderdd septimeakkoord.389 Dat akkoord beveelt hij aan voor de uit-
drukkingg van diepe droefheid en vertwijfeling. De hardste en onaan-
genaamstee dissonanten schrijft hij echter toe aan het overmatig 
sextakkoord.3900 Dit leent zich zeer goed voor de uitdrukking van 
'woeste,, onstuimige, bruisende hartstogten'. Reglementering lijk t 
hemm weer overbodig: elke bekwame componist kan de dissonerende 
akkoordenn zo gebruiken als hijzelf voor zijn doel noodzakelijk vindt 
(idem:: 125-126). 

Tenn slotte maakt Robbers nog enkele opmerkingen over het 
effectt van begeleidende instrumenten op de muzikale uitdrukking. 
Geenn instrument acht hij voor de begeleiding zo onmisbaar als de 
viool.. Hij noemt de viool 'den grond van het accompagnement'. Hij asso-
cieertt de viool niet met een bepaalde hartstocht. Dat doet hij wel met 
dee trompet die hij geschikt vindt voor de uitdrukking van moed. De 
waldhoornn en flui t associeert hij met het lieflijke, zachte en zangerige 
(idem:: 127). Meer instrumenten noemt hij niet. 

Alless overziend, stel ik vast dat Robbers in zijn affectenleer voorname 
lij kk vasthoudt aan traditionele opvattingen. Immers, de muzikale uit-
drukkingg van gewaarwordingen en hartstochten beschrijft hij onder 
meerr als muzikale nabootsing van de gepassioneerde stem. Bovendien 
prefereertt hij vocale boven instrumentale muziek, omdat de tekst het 
effectt van de muziek op de luisteraar kan vergroten. Het gaat hem na-
melijkk niet om zelfexpressie, maar om het educatieve effect op de luis-
teraar. . 

Inn zijn richtlijnen voor de componist volgt Robbers de con-
temporainee muziektheorie. Harmonie en melodie beschouwt hij als 
eenn eenheid. Aan beide elementen moet de componist recht doen. 
Stringentee regels geeft hij niet. Meestal adviseert hij de componist de 
diversee muzikale middelen naar eigen inzicht en gevoel te gebruiken 
voorr de uitdrukking van hartstochten. 

3899 ik geef als voorbeeld c-es-ges-beses (kleine terts, verminderde kwint en verminderde sep-
time).. Verminderd wi l zeggen een halve toonafstand kleiner door de bovenste toon een 
halvee te verlagen of de onderste toon een halve te verhogen. 
3900 Het overmatig sextakkoord is de eerste omkering van een dubbelverminderde drie-
klank.. Een voorbeeld is c-e-ais (grote terts en overmatige sext). Overmatig wil zeggen een 
halvee toonafstand groter door de bovenste toon een halve toon te verhogen of de onderste 
eenn halve toon te verlagen. Het overmatig sextakkoord klinkt melancholiek en heeft een 
dramatischh effect. Sinds 1750 wordt het wel gebruikt als harmonisch hoogtepunt in com-
positiess van enige omvang. Zie ook Willemze 1975 (dl. 2): 688. 
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Mett deze flexibele houding ten aanzien van de regels lijk t 
Robberss toch enigszins afstand te nemen van de rationalistische, nor-
matievee kunsttheorie. Zijn grotendeels verstandelijke, imitatieve be 
naderingg van dichtkunst en muziek laat hij door die flexibiliteit tot op 
zekeree hoogte los ten gunste van de expressieve kunstopvatting die in 
zijnn tijd gaat domineren. Ook het belang dat hij hecht aan de indivi-
dualiseringg van de hartstochten wijst daarop. Volgens hem kunnen 
dichterr en componist namelijk alleen gevoelens overbrengen op hun 
publiek,, als zij uitdrukken wat zij zelf voelen. Verder past in de ex-
pressietheorie,, dat Robbers niet werkt met categorieën standaardaf-
fecten.. De termen 'hartstochten', 'gemoedsbewegingen' en 'gevoelens' 
gebruiktt hij als synoniemen. Zo wordt de inhoud van het begrip 
'hartstocht'' vager. Dit proces van vervaging van de gevoelsinhoud leidt 
uiteindelijkk tot de opvatting, dat muziek slechts een beperkt aantal al-
gemenee gevoelens kan uitdrukken. 

4.5.55 Conclusies 

Tussenn 1750 en 1830 voltrekt zich in de affectenleer een verschuiving 
vann esthetische normen. Uit de vergelijking van opvattingen van Lus-
tigg met die van Van Alphen en Robbers blijkt, dat de overgang van de 
oudee affectenleer naar de nieuwe expressietheorie, althans wat hen 
betreft,, niet verloopt als een geleidelijk proces. Was dat wel het geval, 
dann zou Lustig zich, zeker in zijn publicaties van 1751 en 1756, veel 
meerr dan de andere twee moeten manifesteren als een aanhanger van 
dede oude affectenleer, terwijl Robbers met zijn vroeg-negentiende-
eeuwsee verhandelingen het dichtst bij de expressietheorie zou moeten 
staan.. Van Alphen zou dan in zijn laat-achttiende-eeuwse publicaties 
eenn soort middenpositie moeten innemen. 

Inn plaats van geleidelijk verloopt het proces echter met stap-
penn voorwaarts en stappen terug, want alledrie de schrijvers hebben 
oudee en nieuwe opvattingen met elkaar verweven. Daardoor komt Lus-
tigg soms progressief over en Robbers conservatief, terwijl Van Alphen 
zichh een kind van zijn tijd toont. Over het algemeen past de redene-
ringg van Van Alphen, vooral wat betreft de centrale rol van de 'teerge-
voeligheid'' bij de uitdrukking van hartstochten in de dichtkunst, 
meerr in de expressietheorie391 dan de redenering van Lustig en Rob-

3911 Van Alphens opvattingen over de 'teergevoeligheid' bij de uitdrukking van hartstoch-
tenn vertonen dus een 'typisch romantisch' trekje in tegenstelling tot zijn opvattingen over 
dee verbeeldingskracht. Johannes concludeert, dat Van Alphen de verbeelding niet ziet als 
eenn 'goddelijke scheppingsmacht' maar als 'een menselijk geestvermogen, gewaardeerd en 
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bers.. Maar in ieder geval corresponderen de esthetische normen van 
dede drie schrijvers sterk met elkaar. 

Diee conclusie verrast mij niet. We moeten haar namelijk be-
zienn in het licht van de bronnen die de drie schrijvers hebben geraad-
pleegd.. Immers, direct of indirect kan de kern van de affectenleer van 
zowell  Lustig, als van Van Alphen en Robbers herleid worden tot één en 
dezelfdee hoofdbron: Von der Musïkalischen Poesie van Krause. Terwijl Lus-
tigg een groot aantal fragmenten rechtstreeks uit dit werk overneemt, 
doett Van Alphen dat indirect via Sulzer die zwaar op Krause leunt. Op 
zijnn beurt baseert Robbers zich grotendeels op Van Alphens standpun-
tenn over de uitdrukking van hartstochten in dichtkunst en muziek. 

Krausess classicistische visie, gangbaar ten tijde van Lustig en 
achterhaaldd in Robbers' tijd, heeft dus de toon bepaald van de affec-
tenleerr van de drie Nederlandse schrijvers. Vanuit dat perspectief be-
schouwenn zij niet alleen de dichtkunst maar ook de muziek als een na-
bootsingg der natuur. Muziek bootst de uitingen van hartstochten na, 
datt wil zeggen de toon(hoogte) van affectgeladen taal. Als de taal ont-
breekt,, kunnen zij vanuit dit classicistische standpunt met de muziek 
weinigg beginnen. Daarom heeft vocale muziek als woordgebonden 
muziekk hun voorkeur. In deze benadering van dichtkunst en muziek 
speeltt bovendien de eeuwenoude retorische traditie een grote rol. Con-
formm die traditie onderwerpen zowel Lustig, als Van Alphen en Rob-
berss dichtkunst en muziek aan een didactisch doel. Zij willen met de 
uitdrukkingg van hartstochten in vocale muziek de zeden verbeteren. 

Dee drie schrijvers hebben echter niet alleen de classicistische 
visiee in hun affectenleer geïncorporeerd. Ze beschrijven het oogmerk 
vann dichtkunst en muziek ook vanuit empirisch perspectief. Lustig 
doett dat vooral in zijn uiteenzetting over de uitdrukking van gewaar-
wordingenn en hartstochten in instrumentale muziek, terwijl Van Al-
phenn zijn richtlijnen voor de dichter en Robbers zijn richtlijnen voor 
dede componist in hoofdzaak op empirische leest hebben geschoeid. Lus-
tigg en Van Alphen zochten daarvoor steun bij respectievelijk Matthe-
sonn en Sulzer. 

Vanuitt dit perspectief stellen Lustig, Van Alphen en Robbers 
niett de ratio maar de zintuiglijke gewaarwording centraal. Muziek 
streeltt het gehoor en bereikt daardoor volgens hen de 'ziel' van de luis-
teraar.. Deze opvatting uit de oude affectenleer verweven zij met de op-
gewantrouwdd tegelijk'. Zijn opvattingen over de verbeeldingskracht missen derhalve pre-

ciess die kenmerken 'die gewoonlijk worden beschouwd als typerend voor het romantisch 

verbeeldingsbegrip'' (Johannes 1992:134-135). 
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vattingg in de laat-achttiende-eeuwse expressietheorie, dat componist 
enn dichter zich de hartstochten moeten eigen maken en in samenspel 
mett elkaar moeten uitdrukken wat zij zelf voelen. Zo reduceren zij de 
nabootsingg tot middel voor de expressie. De drie Nederlandse schrij-
verss geven daarvoor geen duidelijke handgrepen. Zij relativeren daar-
entegenn het nut van regels. Wat de muziek betreft, neigen zij alledrie 
ertoee de normen van bepaaldheid en duidelijkheid los te laten. Daar-
doorr rijpt het inzicht in de eigen aard van de muziek die in feite alleen 
eenn grondstemming kan uitdrukken. Alleen Lustig geeft echter expli-
ciett blijk van dat inzicht. Hij beschrijft de onbepaaldheid van het 
gevoell  in instrumentale muziek niet als een tekort maar juist als type-
rendd voor de muziek. 
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Hoofdstukk 5 Slotbeschouwing 

Muzijkk en dichtkunst toch zijn onafscheidelijke 
gezusters,, en schoon wij dezelve door eene 
verschillendee benaming van elkander 
onderscheiden,, beiden echter zijn muzijk. 

RobbersRobbers [1828]: 23 
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5.11 De taal der hartstochten 

Mijnn onderzoek naar de opvattingen van Lustig, Van Alphen en Rob-
berss over muziek en haar relatie met de dichtkunst heeft een amal-
gaamm van ideeën opgeleverd uit de muziektheorie, de affectenleer, de 
retorica,, de poëtica en de esthetica {zie 2.1 en 4). Dat vraagt om een 
synthesee in deze slotbeschouwing. Vervolgens wil ik in het licht van de 
nationalee en internationale context (zie respectievelijk 1, 3 en 2.2) in 
dezee beschouwing nog even stilstaan bij de betekenis die ieder van 
'mijn'' drie schrijvers heeft gehad voor de ontwikkeling van de muzie-
kestheticaa in Nederland (zie 5.2). 

Zowell  Lustig als Van Alphen en Robbers beschouwen dichtkunst en 
muziekk in wezen als een twee-eenheid die zij karakteriseren als 'de 
taall  der hartstogten'. Die formulering stamt uit de oertaaltheorie die 
inn de achttiende eeuw internationaal opgeld doet bij filosofen der 
schonee kunsten. Geïnspireerd door het geloof in de voortreffelijkheid 
vann de muzikaal-poëtische oertaal publiceren aanvankelijk vooral En-
gelsee en Franse, later eveneens verschillende Duitse - en ook mijn drie 
Nederlandsee - schrijvers verhandelingen over de relatie tussen dicht-
kunstt en muziek. Daarin typeren zij allen een optimaall  samenspel van 
beidee kunsten, waarin de oorspronkelijke twee-eenheid tot haar recht 
komt,, als 'taal der hartstochten'. 

Ikk heb in kaart gebracht hoe Lustig, Van Alphen en Robbers 
diee taal der hartstochten beschrijven en aan welke buitenlandse bron-
nenn zij voor hun beschrijving het meest schatplichtig zijn. Terwijl 
Robberss zich op een beperkt corpus teksten baseert dat vooral het tra-
ditionelee gedachtegoed representeert, manifesteren Lustig en Van Al-
phenn zich met hun rijk geannoteerde verhandelingen als erudiete 
schrijvers.. Op basis van bevindingen uit verschillende denkrichtingen, 
diee zij met elkaar in verband brengen, komen zij tot hun visie op mu-
ziekk en haar relatie met de dichtkunst. 

Zoo citeert Lustig frequent klassieke auteurs als Plato, Aristote-
les,, Cicero, Boethius en Quintilianus en verwijst Van Alphen onder an-
derenn herhaaldelijk naar Homerus, Vergilius en Horatius. Bovendien 
refereertt Lustig meer dan eens aan zeventiende-eeuwse standaardwer-
kenn over muziek van respectievelijk Praetorius, Descartes en Kircher. 
Verderr refereren Lustig en Van Alphen beiden aan contemporaine es-
thetischee geschriften, als de toonaangevende kunsttheorieën van 
Duboss en Batteux, de Lettre sur la Musique Francoise van Rousseau en Von 
derder Musikalischen Poesie, Krauses standaardwerk over de opera. Voorts 
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raadpleegtt Lustig, naast zijn meest geliefde bron Mattheson, graag 
tijdgenotenn als Scheibe, Mizler en Marpurg. Tot Van Alphens favoriete 
contemporainee bronnen behoort in de eerste plaats Sulzer. Verder ba-
seertt hij zich vaak op Marmontel en op verschillende Engelse schrij-
verss als de door hem zeer gewaardeerde Karnes, Brown en Webb. 

Ikk heb aangetoond, dat niet alleen Van Alphen maar ook Lus-
tigg zeer eclectisch omgaat met de vindplaatsen voor zijn argumenta-
tie.. Beiden kiezen uit al die uiteenlopende bronnen de redeneringen 
diee hen het meest aanspreken. In de muziekesthetische opvattingen 
vann Lustig klinken de stemmen van Mattheson en Krause het sterkste 
doorr en in die van Van Alphen overheerst de stem van Sulzer. Verder 
becommentariërenn beide Nederlandse auteurs de kunstopvatting van 
Batteuxx en toetsen alledrie de Nederlanders hun opvattingen over het 
recitatieff  en over muzikale en onmuzikale talen aan die van Rousseau. 

Uitt mijn analyse blijkt, dat Lustig, Van Alphen en Robbers al-
ledriee min of meer dezelfde redenering volgen over het ontstaan van 
dichtkunstt en muziek als taal der hartstochten en over het laten klin-
kenn van die taal in het samenspel van beide kunsten in de aria en het 
recitatieff  van opera en cantate. In hun gedachtegang verweven zij op-
vattingenn uit de klassieke retorica, de affectenleer en classicistische 
-- dus normatieve - kunsttheorieën met opvattingen uit de dan nieu-
wee expressietheorie. Terwijl dichtkunst en muziek volgens de classi-
cistischee kunstopvatting een ideale, logische werkelijkheid moeten na-
bootsen,, waarin verbeelding en hartstocht zijn onderworpen aan een 
logischee analyse, benadrukt de expressietheorie de individualiteit in 
dee uitdrukking van gewaarwordingen en hartstochten. 

Datt heeft tot gevolg, dat er uiteenlopende en tegenstrijdige 
standpuntenn in de redenering van de drie Nederlanders sluipen. Door 
dee compilerende werkwijze van menig achttiende-eeuws auteur 
komenn zij die combinatie van oude en nieuwe opvattingen trouwens 
inn nagenoeg al hun bronnen tegen, met dien verstande dat de ene 
schrijverr meer neigt naar een rationele, normatieve benadering van 
dichtkunstt en muziek en de ander sterker de individuele gevoels-
expressiee propageert. 

Dee versmelting van het classicistische gedachtegoed met 
ideeënn uit de achttiende-eeuwse expressietheorie maakt nog tot ver in 
dee negentiende eeuw deel uit van de muziekesthetische bagage van 
filosofen,, dichters en musici. De verschuiving van esthetische normen 
diee zich in de loop van de achttiende eeuw voltrekt, verloopt dus niet 
alss een rechtlijnig proces. Zo kan het gebeuren, dat het verschil in tijd-
stipp van publicatie niet heeft geleid tot wezenlijke verschillen tussen 
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dee opvattingen van Lustig, Van Alphen en Robbers over muziek en 
haarr relatie met de dichtkunst. Evenmin hebben de respectieve invals-
hoekenn essentiële verschillen in de kijk op beide kunsten gegeven. 

Alless overziend, stel ik vast, dat twee factoren een cruciale rol hebben 
gespeeldd bij de versmelting van oude en nieuwe normen in de mu-
ziekesthetischee opvattingen van de drie Nederlandse schrijvers en hun 
tijdgenoten:: de enorme invloed van de eeuwenoude retorische traditie 
enn het achttiende-eeuwse geloof in de voortreffelijkheid van de muzi-
kaal-poëtischee oertaal. Enerzijds doet de retorische traditie hen name-
lij kk vasthouden aan de universeel geachte normatieve kunsttheorie 
mett haar deductieve argumentatie en anderzijds dient het oertaal-
modell  als historisch argument voor de nieuwe waarden van de expres-
sietheorie. . 

Inn de traditionele, normatieve kunsttheorie heeft instrumentale muziek 
weinigg betekenis, doordat haar onbestemde karakter zich niet leent 
voorr de toepassing van het mimetische principe. Duidelijkheid en be-
paaldheidd in de muzikale nabootsing vormen immers zwaarwegende 
criteria.. Derhalve heeft alleen vocale muziek de status van ware kunst. 
Inn haar samenspel met de dichtkunst heeft muziek een ondersteunen-
dede functie, want de taal staat centraal. Retorisch gezien, is ook muziek 
eenn taal: een uit muzikaal-retorische figuren bestaande 'toonspraak' 
diee gewaarwordingen en hartstochten kan uitdrukken. Vanuit dat per-
spectieff  karakteriseren de schrijvers van de verhandelingen over mu-
ziekk en haar relatie met de dichtkunst het samenspel van beide kun-
stenn als een expressief en communicatief medium, dat een educatief 
doell  moet dienen. Componist en dichter moeten in eendrachtige 
samenwerkingg het verstand, de verbeelding en het gevoel van de luiste-
raarraar verhefïen door edele gevoelens in hem op te wekken. Om dat doel 
tee bereiken moeten ze bepaalde regels inachtnemen. Volgens de nor-
matievee kunsttheorie zorgt de 'ars', het systeem van regels, immers 
voorr de optimale ontplooiing van de 'natura', het talent van de kun-
stenaar. . 

Dee expressietheorie karakteriseert muziek daarentegen als 
gevoelskunstt bij uitstek. Instrumentale muziek krijgt in deze theorie 
juistt een modelstatus dankzij de universaliteit van de muzikale ge-
voelsexpressie,, waaraan de dichtkunst zich kan spiegelen. Deze visie 
leidtt tot relativering van de bestaande regelcanons en daardoor tot 
eenn toenemende belangstelling voor de 'natura' ten koste van de 'ars'. 
Hett mimetische principe blijf t echter in deze theorie uitgangspunt, 
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maarr is gereduceerd tot middel voor de uitdrukking van de innerlijke 
belevingswereld.. Door de enorme invloed van de retorica blijf t het ef-
fectt van dichtkunst en muziek op de luisteraar van belang en gaat het 
niett om de zelfexpressie. In de late achttiende en vroege negentiende 
eeuww huldigen alleen Duitse representanten van de vroege Roman-
tiek,, als Wackenroder, Tieck, Novalis en Hoffmann een antimimeti-
schee kunstopvatting. Zij zien als bron van de gevoelsexpressie niet de 
natuurr maar het scheppend beginsel in de kunstenaar zelf. De van 
naturee abstracte muziek belichaamt voor hen het ideaal van de auto-
nomee kunst. 

Mijj  is gebleken, dat zowel Lustig, als Van Alphen en Robbers traditio-
nelee normen hanteren als zij het samenspel van dichtkunst en muziek 
beschrijvenn vanuit het perspectief van de dichter. Zo pleiten alledrie de 
schrijverss voor een nauwkeurige dichtkundige nabootsing van de harts-
tochten.. Om die reden komen ze tot een aanzienlijk aantal richtlijnen 
voorr de woordkeus, het rijm, het ritme en het metrum in de aria en 
hett recitatief. 

Zodraa ze echter het wezen van de muziek trachten te definië-
ren,, redeneren ze in termen van de expressietheorie. Dat blijkt ook uit 
hunn regelgeving voor de muzikale nabootsing van hartstochten in de 
ariaa en het recitatief. Als basisvoorwaarde voor de componist geldt, 
datt hij de hartstochten die hij wil uitdrukken in zichzelf moet opwek-
ken.. Hij moet uitdrukken wat hijzelf voelt. Voor de toonzetting van de 
ariaa en het recitatief formuleren zowel Lustig als Van Alphen en Rob-
berss weliswaar richtlijnen, maar uiteindelijk komen ze tot de conclu-
sie,, dat de componist maar moet afgaan op eigen 'oordeel*  en 'smaak'. 
Duss flexibilitei t in de toepassing van de regels is troef en de individu-
aliteitt in de muzikale gevoelsexpressie staat hoog in het vaandel. Kort-
om,, ze presenteren hun richtlijnen voor de componist heel wat vrij-
blijvenderr dan die voor de dichter. 

Dee gedachtegang van de drie schrijvers over het samenspel van dicht-
kunstt en muziek als taal der hartstochten komt op het volgende neer. 

Componistt en dichter moeten, zoals in de oertaal, de gevoe-
lenss uitdrukken die gepaard gaan met de zintuiglijke indrukken van 
dede buitenwereld. Op Horatiaanse wijze benadrukken Lustig, Van Al-
phenn en Robbers evenwel, dat dichter en componist alleen emoties 
kunnenn losmaken in hun publiek, als zij eerst met hun eigen verbeel-
dingskrachtt - gecontroleerd door 'oordeel' en 'smaak' - de emoties die 
zijj  willen uitdrukken in zichzelf hebben opgeroepen. Daarbij gaan ze 
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err alledrie vanuit, dat een goede smaak altijd harmonieert met de 
'konstregels'.. In aansluiting op het Griekse schoonheidsideaal be-
schouwenn zij schoonheidservaring, verstandelijk inzicht en zedelijk 
normbeseff  als een eenheid. 

Samenhangendd met de contemporaine voorkeur voor vocale 
muziekk prefereren Lustig, Van Alphen en Robbers de menselijke stem 
bovenn de instrumenten. Noch Lustig noch Robbers delen evenwel de 
contemporainee opvatting over de superioriteit van de melodie ten op-
zichtee van de harmonie. Terwijl tijdgenoten harmonie typeren als lou-
terr een opeenstapeling van klanken, beschouwen Lustig en Robbers 
harmoniee en melodie als een eenheid. Van Alphen laat zich over deze 
kwestiee niet uit. 

Instrumentalee muziek is in de respectieve verhandelingen 
nauwelijkss onderwerp van reflectie vanwege de vaagheid van de mu-
zikalee taal. Van Alphen - zo zegt hijzelf - voelt zich niet competent 
zijnn visie te geven op instrumentale muziek. Robbers ventileert - wel-
iswaarr zeer impliciet en slechts op één plaats in zijn werk - de nieuwe 
visie,, namelijk dat de onbepaaldheid van instrumentale muziek juist 
haarr wezen typeert. Lustig besteedt als enige van de drie expliciet aan-
dachtt aan het wezen van instrumentale muziek. Hij komt echter tot 
uiteenlopendee uitspraken. Enerzijds ziet hij het gebrek aan duidelijk-
heidd en bepaaldheid in instrumentale muziek als een tekort, ander-
zijdss leidt zijn bezinning op het fenomeen van de instrumentale mu-
ziekk tot de karakterisering van muziek als een universele gevoelstaal, 
diee regelrecht het hart binnendringt en geen woordenboek nodig 
heeft. . 

Gezienn de gemeenschappelijke oorsprong van toon- en dicht-
kunstt beschouwen de Nederlandse auteurs het recitatief als een af-
spiegelingg van de eenheid die toon- en dichtkunst hebben gevormd bij 
dee oude Grieken, wier muzikale poëzie hun als ideaal voor ogen staat. 
Inn navolging van Rousseau beschouwen zij alledrie het Grieks en het 
Italiaanss als muzikale talen en prefereren zij het Italiaanse recitatief 
bovenn het Franse, niet alleen vanwege de muzikaliteit van de Italiaan-
see taal, maar ook vanwege het scherpe contrast tussen recitatief en 
ariaa in de Italiaanse opera. 

Anderss dan Rousseau echter menen zowel Lustig, als Van Al-
phenn en Robbers, dat de muzikaliteit van een taal niet afhangt van de 
aardd van de taal maar van het talent van de dichter. Het Nederlands 
achtenn ze weliswaar minder muzikaal dan het Italiaans doch geschikt 
genoegg voor de muzikale dichtkunde. Volgens hen kan een talentvolle 
dichterr in het Nederlands welluidende recitatieven schrijven. Ter be-
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vorderingg van een 'muzikaal' taalgebruik geven ze de dichter een 
reekss van richtlijnen, maar voor de toonzetting volstaan ze met enke-
lee algemene uitgangspunten. 

Dee aria karakteriseren de drie schrijvers als de ultieme muzi-
kalee dichtvorm voor de uitdrukking van hartstochten. Weer putten 
zee zich uit in de regelgeving voor de dichter die ze direct (Lustig) of 
indirectt (Van Alphen en Robbers) ontlenen aan Krause, terwijl ze de 
componistt naar eigen inzicht laten kiezen uit het door hen geboden 
overzichtt van muzikale middelen voor de uitdrukking van gewaar-
wordingenn en hartstochten. 

Vann de drie schrijvers doet Lustig de meest 'progressieve' uitspraken 
overr muziek. Dat hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat hij als 
enigee naast de mimetische ook - zoals ik heb laten zien - enkele keren 
komtt tot een mathematische benadering van de muziek, die ruimte 
biedtt aan instrumentale muziek. Zo definieert hij het wezen van instru-
mentalee muziek als een universele 'spraak des harten' die het zonder 
woordenn kan stellen. In deze typering laat hij de oude retorische rela-
tiee tussen muziek en taal los. Verder preludeert Lustig op de romanti-
schee geniecultus, doordat hij grote waarde toekent aan de verbeel-
dingskrachtt en de 'vatbaarheid des gemoeds' van de toonkunstenaar 
diee zijn muziek creëert vanuit de eigen innerlijke bewogenheid. Die 
bewogenheidd wordt opgeroepen door een inwendig visioen, dat Lustig 
echterr niet beschrijft als een schepping van binnenuit maar als het 
resultaatt van de natuurbeschouwing. 

Ookk Van Alphen schrijft in vervoering over het effect van de 
expressiviteitt van de muziek op de verbeeldingskracht en de 'teer-
gevoeligheid'' van de dichter. De muziek kan hem als dichter in een 
staatt van 'verrukking' brengen, waardoor hij een allesoverheersende 
behoeftee voelt zijn gewaarwordingen aan anderen mee te delen. 

Robberss ten slotte geeft evenals Lustig te kennen - echter 
slechtss in één passage - dat muziek door haar abstractie ontstijgt aan 
dee materiële buitenwereld. De consequentie daarvan - het loslaten 
vann het mimetische principe - ontkent hij, want hij ziet een meer-
waardee in de status van de muziek als nabootsende kunst. Daardoor 
toontt hij zich het meest 'conservatief van de drie. 
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5.22 De betekenis van Lustig, Van Alphen en Robbers voor 
dee ontwikkeling van de muziekesthetica in Nederland 

Dee achttiende-eeuwse muziekminnende vorstenhoven en de kerkelij-
kee muziekpraktijk in de ons omringende landen hebben een muzikaal 
klimaatt geschapen, waarin opera, cantate en lied tot grote bloei zijn 
gekomen.. Bovendien ontwikkelt zich in de loop van de achttiende 
eeuww in het Europese stedelijke milieu een netwerk van muzikale 
voorzieningenn - muziektijdschriften, muziekverenigingen, muziek-
opleidingen,, orkesten, vocale ensembles - zodat een groeiend publiek 
betrokkenn raakt bij het muzikale leven. Geïnspireerd door deze rijke 
muzikalee cultuur publiceren tal van Franse, Duitse en Engelse schrij-
verss hun opvattingen over muziek en haar relatie met de dichtkunst. 

Inn ons land daarentegen heeft het openbare muziekleven tot 
verr in de achttiende eeuw slechts een beperkte betekenis als gevolg 
vann de sociaal-politieke en vooral religieuze structuur van het acht-
tiende-eeuwsee Nederland. Zo heeft de hofkapel van Willem V nauwe-
lijk ss een publieke uitstraling en heeft de muziekvijandige houding 
vann de hervormde kerk de groei van de publieke muzikale belangstel-
lingg belemmerd. Verder zijn de Nederlandse steden, afgezien van Am-
sterdam,, te klein voor de ontwikkeling van bloeiende muzikale centra. 
Dee professionele muziekbeoefening beperkt zich in de meeste steden 
tott de organisten en enkele door de stad betaalde muzikanten, werk-
zaamm in de collegia musica. In tegenstelling tot de ons omringende 
landenn kent Nederland dus geen uitgebreide muzikale infrastructuur, 
waardoorr het podium ontbreekt voor een intensief openbaar debat 
overr nieuwe muziekesthetische inzichten. 

Zoo hebben Lustig, Van Alphen en Robbers vergeleken met hun 
Franse,, Duitse en Engelse tijdgenoten in een armzalig muzikaal mi-
lieuu hun visie gevormd op het samenspel van dichtkunst en muziek. 
Terwijll  de buitenlandse auteurs zich in hun muziekesthetische be-
schouwingenn vooral met de opera bezighouden, hebben de drie 
Nederlandsee schrijvers - hoe kan het ook anders - in de eerste plaats 
dee zangcultuur in de hervormde kerk voor ogen. Alledrie pionieren ze 
inn de Nederlanden op het terrein van de muziekesthetica, steun zoe-
kendd bij buitenlandse schrijvers. 

Dee kiem voor de ontwikkeling van de muziekesthetica te on-
zentt - gezaaid door Lustig - wordt nogmaals gezaaid door Van Alphen, 
wantt deze heeft geen weet van Lustigs muzikale activiteiten, waar-
schijnlijkk is hij niet eens op de hoogte geweest van diens bestaan. De 
eerstee vruchten werpt Lustigs pionierswerk evenwel al af in Van Al-
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phenss tijd, nog niet in engere zin voor de muziekesthetica maar wel 
voorr de muziektheorie in het algemeen, gezien het groeiend aantal ar-
tikelenn over muziektheoretische onderwerpen in de letterkundige 
tijdschriftenn en de muziektheoretische publicaties van enkele tijdge-
notenn van Van Alphen, die in hun werk lovend naar Lustig verwijzen. 

Inn Robbers' tijd begint de voedingsbodem voor de muziek-
theoriee in het algemeen en voor de muziekesthetica in het bijzonder 
echterr pas goed te rijpen. Zo komt in 1818 het eerste meerjarige mu-
ziektijdschrift,, Amphion, van de grond en kan Robbers nog net voor 
zijnn dood getuige zijn van de oprichting, in 1829, van de Maatschappij 
tott Bevordering der Toonkunst. Voor deze eerste grote mijlpaal in de 
Nederlandsee muziekgeschiedenis heeft zijn stadgenoot Vermeulen het 
initiatieff  genomen. 

Dee betekenis van Lustig voor de ontwikkeling van de muziek-
estheticaa spreekt inmiddels bijna voor zichzelf. Vóór ik die nogmaals 
belicht,, sta ik achtereenvolgens even stil bij de rol van Robbers en Van 
Alphenn op dit terrein van de muziekwetenschap in Nederland. 

Robberss speelt - zo heb ik laten zien - op het gebied van de muziek-
estheticaa een kleine rol. In de eerste plaats heeft hij betekenis gehad 
voorr de ontwikkeling van het muziekleven in Rotterdam, de stad die 
hijj  gedurende zestig jaar als veelzijdig musicus heeft gediend. Als or-
ganistt en klokkenist van de Maasstad en als componist en keurmeester 
vann orgels in Zuid-Holland en Zeeland is hij vooral een man van de 
muziekpraktijk. . 

Dee laatste vijftien jaar van zijn leven draagt hij echter met 
lezingenn en publicaties zijn steentje bij aan de theorievorming over 
muziek.. Zijn bijdragen zijn geen erudiete vertogen, maar beperken 
zichh tot een reflectie op de Nederlandse zangcultuur in het algemeen 
enn de muziekbeoefening in de hervormde kerk in het bijzonder. Met 
zijnn verhandelingen heeft Robbers zich ten doel gesteld overheden en 
burgerss te mobiliseren voor een verbetering van het muzikale klimaat 
inn kerk en maatschappij in Nederland. Als muziekestheticus pleit hij 
voorr verhoging van de status van de muziek. Men moet haar niet be 
schouwenn als amusement, maar als een der schone kunsten. Met die 
visiee zet hij zich af tegen de muziekopvatting van de hervormde kerk. 
Zijnn publiek tracht hij te overtuigen van de expressieve kracht van de 
muziekk en van haar functie voor de opvoeding. Als representant van 
hett verlichte gedachtegoed draagt hij de stelling uit, dat goede muziek 
zowell  de persoonlijke als de collectieve beschaving bevordert. 

Baanbrekendd werk heeft Robbers op het terrein van de mu-
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ziekestheticaa in Nederland dus niet verricht. Zijn betekenis ligt in het 
feit,, dat hij in de vroege negentiende eeuw als enige in ons land ver-
handelingenn publiceert over muziekfilosofïsche onderwerpen. 

Vann Alphens betekenis als estheticus is algemeen erkend. Hij publi-
ceertt in Nederland de eerste, systematische, wetenschappelijk opge-
zette,, filosofische literatuurbeschouwing, waarin hij - zij het beperkt -
ookk aandacht besteedt aan de muziek. Veel meer aandacht krijgt de 
muziekk in zijn 'Aanmerkingen'. Zijn betekenis als muziekestheticus is 
echterr nooit eerder onderzocht, hoewel de 'Aanmerkingen' als een 
belangrijkee muziekesthetische publicatie moet worden beschouwd. 

Vann Alphen heeft niet alleen zijn sporen als muziekestheticus 
verdiend.. Ook voor de Nederlandse muziekcultuur in algemene zin 
heeftt hij betekenis gehad door de cantate als genre in ons land te 
introduceren.. In de negentiende eeuw wordt dat genre hier zeer popu-
lair.. Verder heeft Van Alphen evenals Robbers de nodige inspanningen 
geleverdd voor de verbetering van het muzikale klimaat in de hervorm-
dee kerk onder andere door zijn bijdrage aan de bundel Evangelische 
Gezangen. Gezangen. 

Zijnn betekenis voor de ontwikkeling van de Nederlandse mu-
ziekestheticaa is dus vooral gelegen in zijn erudiete 'Aanmerkingen', de 
tweedee filosofische verhandeling over de relatie tussen dichtkunst en 
muziekk die te onzent verschijnt. In de 'Aanmerkingen' reflecteert Van 
Alphenn op het genre cantate en volgt hij de nieuwste ontwikkelingen 
inn het achttiende-eeuwse denken over muziek en dichtkunst door zich 
voornamelijkk aan te sluiten bij Engelse en Duitse filosofen die zich 
verzettenn tegen een overwegend verstandelijke benadering van dicht-
kunstt en muziek. 

Hoewell  hij in deze verhandeling de nieuwe visies op muziek 
niett bespreekt, heeft hij met de 'Aanmerkingen' toch een bijzondere 
bijdragee geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse muziekes-
thetica.. Ik geef daarvoor twee redenen. In de eerste plaats wijs ik op de 
uniciteitt van de 'Aanmerkingen': in kort bestek bespreekt Van Alphen 
alss enige in het laat-achttiende-eeuwse Nederland de belangrijkste on-
derwerpenn uit het Europese muziekesthetische debat in die tijd. In de 
tweedee plaats doel ik op de opmerkelijk grote verscheidenheid aan 
toonaangevendee buitenlandse studies met baanbrekende visies op mu-
ziekk waaruit hij heeft geput. Met Van Alphens 'Aanmerkingen' als gids 
vindtt de geïnteresseerde landgenoot zijn weg naar die studies. 
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Tenn slotte zet ik de schijnwerper op Lustig: de vader van de Nederland-
see musicologie. Met drie oorspronkelijke lijvige studies en tal van ver-
talingenn van gerenommeerde buitenlandse werken ontgint hij het in 
onss land nagenoeg braakliggend terrein van de muziekwetenschap. 
Hijj legt alhier met zijn Inleiding tot de Muzykkunde, zijn Muzykaale Spraak-
kunstkunst en zijn Twaalf Redeneeringen over nuttige Muzikaale Onderwerpen de 
basiss voor de muziektheorie, de muziekgeschiedenis, de muziekesthe 
ticaa en de muziekjournalistiek. In deze werken manifesteert hij zich 
alss een erudiet musicoloog met een grote theologische en filosofische 
belangstelling,, door tijdgenoten zeer gewaardeerd, maar na zijn dood 
nagenoegg vergeten. 

Mett name de muziekgeschiedenis en de muziekesthetica 
staann ook in de ons omringende landen nog in de kinderschoenen als 
Lustigg zijn eerste proeven op dit terrein publiceert. Toonaangevende 
recentee buitenlandse studies betrekt hij in zijn betoog. Hij belicht zijn 
onderwerpenn van alle kanten, zodat de lezer goed geïnformeerd raakt 
overr de stand van wetenschap op dat moment. 

Inn Nederland wordt pas een eeuw na Lustig de basis gelegd 
voorr muziekhistorisch onderzoek: in 1868 met de oprichting van de 
Vereenigingg voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis. Tot het midden 
vann de negentiende eeuw blijven muziekhistorische en muziekestheti-
schee publicaties tot een minimum beperkt. Dat Lustig al in het mid-
denn van de achttiende eeuw aan de bakermat van deze disciplines 
heeftt gestaan, is tot op heden niet onderkend. 

Tenn slotte vestig ik de aandacht op het belang van de Twaalf 
RedeneeringenRedeneeringen als eerste muziektijdschrift in ons land. Het wordt zo 
langzamerhandd tijd voor een heruitgave van dit werk, dat een goed 
beeldd geeft van muziekesthetische discussies in Europa rond het mid-
denn van de achttiende eeuw. 
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Bijlagee I 

Overzichtt van geraadpleegde bronnen voor de inventarisatie van tus-
senn 1750 en 1830 gepubliceerde oorspronkelijk Nederlandstalige ver-
handelingenn van Noord-Nederlandse schrijvers over muziek en haar 
relatiee met de dichtkunst (zie 1.2.1). Ik geef verkorte titels. De biblio-
grafiee geeft de volledige titelbeschrijving. Van de tijdschriften vermeld 
ikk tussen haakjes de geraadpleegde jaargangen. 

Geraadpleegdee systematische catalogi in de volgende bibliotheken: 

-- Universiteitsbibliotheek Amsterdam 
-- Universiteitsbibliotheek Groningen 
-- Universiteitsbibliotheek Leiden 
-- Universiteitsbibliotheek Utrecht 
-- Koninklijke Bibliotheek en de Centrale Catalogus 
-- Toonkunstbibliotheek Amsterdam 
-- Muziekbibliotheek van het Gemeentemuseum Den Haag 
-- Stadsbibliotheek Haarlem 
-- Provinciale Bibliotheek Friesland 

Geraadpleegdee tijdschriften voor wetenschap, kunst en letteren: 

-- Vaderlandsche Letter-Oefeningen (1761-1811; na 1767 voortgezet onder 
wisselendee titels.) 

-- Nederlandsche Bibliotheek (1774-1789; na 1780 voortgezet onder wisse-
lendee titels.) 

-- Algemeene Bibliotheek (1777-1786) 
-- Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet (1781-1784) 
-- Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn (1785-1790) 
-- Algemeen Magazyn, van Wetenschap, Konst en Smaak (1785-1794; vanaf 

17922 voortgezet als Nieuw Algemeen [...].) 
-- Algemene Konst- en Letterbode (1788-1800; de delen 1794-1800 zijn ver-

schenenn onder de titel Nieuwe Algemene [...].) 
-- Kabinet van Mode en Smaak (1792-1794) 
-- De Fakkel (1825) 
-- Kunstkronijk (1840-1859) 
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Geraadpleegdee muziektijdschriften: 

-- Amphion (1818-1822) 
-- Magazijn voor Schilder- en Toonkunst (1828-1829) 
-- Muzykaal Tijdschrift (1836) 
-- Symphonia (1839) 
-- Nederlandsch Muzikaal Tijdschrift (1839-1844) 
-- Caecilia (1844-1861) 
-- Bouwsteenen (Eerste Jaarboek 1869-1872. Tweede Jaarboek 1872-1874. 

Derdee Jaarboek 1874-1881.) 
-- Bouwstenen (1965 (dl. 1), 1971 (dl. 2) en 1980 (dl. 3).) 
-- Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis (1885-

1908) ) 
-- Mens en Melodie (1946-1984) 

Geraadpleegdee muziekencyclopedieën: 

-- Viotta 1883-1885 
-- Die Musik in Geschichte 1949-1986 
-- Arntzenius/Badings 1956-1957 
-- Riemann 1959-197512 

-- Robijns/Zijlstra 1979-1984 
-- The New Grove 1980 

Geraadpleegdee bibliografieën: 

-- Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap 1960-heden 
-- De Groot 1980 
-- De Man 1993 
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Bijlagee II 

Dee afbeelding op pagina 376 illustreert hoe Van Alphen in de 'Aan-
merkingen'' een collage van citaten smeedt tot een eigen betoog. Vol-
genss de veilingcatalogus van zijn bibliotheek {BibHotheca 1806) bezit hij 
allee werken die hij in deze collage heeft gebruikt. 

Achtereenvolgenss noem ik Van Alphens bronnen en de edi-
tiess waaruit ik citeer: 
-- Remond de Saint Mard, Oeuvres. Amsterdam 1750 {Bïbliotheca 1806: 97, 

no.. 1403), waarin is opgenomen 'Reflexions sur 1'Opéra'. Ik citeer uit 
dee editie van 1749, met de 'Reflexions' op p. 141-284. 

-- Marmontel, Poétique Francoise. Paris 1763 (idem: 85, no. 1094). Ik citeer 
uitt de editie van 1777 met 'De 1'opéra' in deel 2, hoofdstuk 14, p. 253-
286. . 

-- Sulzer, Aïlgemeine Theorie der schonen Künste. Leipzig 1771-1774 (idem: 
24,, no. 275). Ik citeer uit dezelfde (eerste) druk als hier vermeld. 

-- Dubos, Reflexions Critiques sur la Poesie et sur la Peinture. Paris 17556 

(idem:: 24, no. 273). Ik citeer uit dezelfde druk als hier vermeld. Blij -
kenss de veilingcatalogus bezit Van Alphen niet de Nederlandse ver-
taling,, die hij volgens Buijnsters (1973:117) wel heeft gekend. Gezien 
dede woordkeus heeft Van Alphen er voor de 'Aanmerkingen' echter 
geenn gebruik van gemaakt. Vergelijk Dubos 1740:467-468. 
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Bijlagee III 
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Summary y 

Myy research is an exploration of eighteenth-century Dutch music 
aesthetics.. It covers the period between 1750 and 1830, during which 
thee principle of imitating nature was a subject of debate, and the aes-
theticc norms shifted from imitation to expression. Concepts about 
musicc and its relation to the art of poetry played an important role in 
this.. In the second half of the eighteenth century many essays about 
musicc and its relationship to poetry were published, particularity in 
Germany,, England and France, and in aesthetic discussions painting 
lostt its significance in poetry in favor of music. By the end of the eigh-
teenthh century, poetry and music were no longer seen as imitating 
arts,, but as arts in which expression had a central place. 

Thee attention that was paid in the above mentioned coun-
triess at that time to music and its tie to poetry was related to the up-
surgee of the opera, cantata and lieder in these countries. Up to now it 
wass not known how many treatises regarding this relationship were 
publishedd during this period in the Netherlands. I put the views of 
Dutchh authors in an international perspective and catalogue them. 

Inn the first chapter I account for my choice of subject and the 
time-framee of my research period. I also give the result of my inventa-
risationn of available original discourses that appeared between 1750 
andd 1830 in the Dutch language about music and its relationship to 
poetry.. The organist, composer and music-theoretician Jacob Wilhelm 
Lustigg (1706-1796) from Groningen, the poet-theoretician Hieronymus 
vann Alphen (1746-1803) and the organist and carillonneur Jan Robbers 
(1753-1830)) from Rotterdam appear to be the only ones in our country 
too have published views about this relationship in the eighteenth cen-
tury.. Lustig's 'Muzikaale Digtkunde' (1756), Van Alphen's 'Aanmerkin-
gen'' (1783) and Robbers's Tweetal Proeven van Verhandelingen over de Mu-
zijk,zijk, als beeldende kunst, en de Muzikaale Dichtkunde, in verband met de 
compositiecompositie van zangmuzijk (1828) respectively form a unique combina-
tion,, because each one was written from a different perspective. Lustig 
writess as music-theoretician, Van Alphen as a poet, and Robbers takes 
thee viewpoint of a composer. These three texts encompass a period of 
overr seventy years and they treat aspects of the link between music 
andd poetry that have been discussed internationally. 

Inn the second chapter I give an overall picture of both the 
mostt accepted eighteenth-century opinions about music and its rela-
tionn to poetry and of the development of opera and cantata in the 
seventeenthh and eighteenth century. This survey was needed to under-
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standd the theories of the three Dutchmen. 
Inn the third chapter I describe the musical activities of Lustig, 

Vann Alphen and Robbers, and the musical climate in which their 
musicc aesthetical treatises developed. I also give a synopsis of their dis-
coursess and I charactarize the sources on which they are based. 

Inn the fourth chapter I analyse the thoughts of the three 
Dutchh pioneers about four topics of the international discussion: the 
essencee of music, the Ursprache (primeval language), the recitative (and 
coupledd to this the matter of musicality or nonmusicality of certain 
languages),, and the affect theories. 

Inn chapter five I come to a synthesis and I show the impor-
tancee of the three authors for the development of music aesthetics in 
thee Netherlands. I also explain why this subject received less attention 
inn here than elsewhere. 

Lustig,, Van Alphen and Robbers all regarded poetry and music as a 
unityy which they charactarize as 'the language of the passions'. This 
expressionn is related to the concept of primeval language which was 
inn vogue internationally with art-philosophers. Inspired by the belief 
inn the perfection of the musical-poetic primeval language English and 
Frenchh authors, later also German ones and my three Dutch authors, 
publishh essays about the relation between poetry and music. All of 
themm believe that the original unity allowed an optimal interplay of 
bothh art forms as 'language of passions'. 

Whilee Robbers bases himself on a limited number of texts 
whichh represent mostly the traditional way of thinking, Lustig and 
Vann Alphen manifest themselves as erudite authors who richly anno-
tatee their discourses. They form their opinions about music and its 
relationn to poetry by linking different intellectual currents. I show 
thatt Lustig and Van Alphen treat the sources in a very eclectic way. 
Bothh choose those arguments which most appeal to them. In the 
musicc aesthetic notions of Lustig the thoughts of Mattheson and Krau-
see are easily traced, and in Van Alphen the voice of Sulzer dominates. 
Bothh Dutch authors comment on the aesthetics of Batteux, and each 
off  the three Dutchmen tests his opinions about recitative and musical 
andd nonmusical languages facing Rousseau. 

Myy analysis shows that Lustig, Van Alphen and Robbers all fol-
loww the same basic reasoning that the original unity of poetry and 
musicc was a language of the passions and about the way that language 
shouldd sound in the double media of the aria and recitative of opera 
andd cantata. They interweave principles from classical rhetoric, affect 
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theoriess and classicistic - normative - art theories with ideas from the 
neww theories of expression. While the classicistic art norms dictated 
thatt poetry and music have to imitate an ideal, logical reality which 
submitss imagination and passion to a logical analysis, theories of 
expressionn emphasize the individuality in expressions of passions. 

Ass a result, divergent and contradictory views appear in the 
argumentationn of the three Dutch men. Because many eighteenth-
centuryy authors worked by way of compiling, they encounter a combi-
nationn of old and new notions in virtually all of their source-material, 
onee author leaning toward a rational, normative approach of poetry 
andd music, while the other propagates the individual expression of 
emotions. . 

Thee blending of classicistic thinking with ideas of expression 
iss an important aspect of the aesthetic heritage of philosophers, poets 
andd musician far into the nineteenth century. The shifting of aesthe-
ticc standards that occurs during the course of the eighteenth century 
iss consequently not a straightforward process, and this explains why 
thee time difference between the publications of Lustig, Van Alphen 
andd Robbers did not lead to substantial differences in their ideas 
aboutt music and its relationship to poetry. Similarly their different 
approachess lead to essential differences in their views of the both art 
forms. . 

II  reach the conclusion that two factors played a crucial role in the 
fusingg of old and new norms of the three Dutch authors and their con-
temporaries:: 1) the enormous influence of the centuries-old rhetoric 
traditionn and 2) the eighteenth-century belief in the eminence of a 
musico-poeticc Ursprache. On the one hand, the rhetoric tradition 
makesmakes them cling to the universal normative theories of art, on the 
other,, the Ursprache serves as a historical argument for new norms 
thatt accord with the theories of expression. 

II  have found that Lustig, Van Alphen and Robbers all make 
usee of traditional norms when they describe the blending of poetry 
andd music from the perspective of a poet. All three authors argue for a 
precisee poetic imitation of the passions, and they propose guidelines 
forr the choice of words, rhyme, rhythm and metre in aria and recita-
tive. . 

However,, as soon as they try to define the essence of music, 
theyy argue in terms of theories of expression. This is evident in their 
guideliness for the musical imitation of passions in the aria and recita-
tive.. A basic demand for composers is that they invoke the passions to 
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bee expressed within themselves: they must feel what they express. Lus-
tigg as well as Van Alphen and Robbers propose general guidelines for 
thee musical setting of aria and recitative, but in the end they conclude 
thatt the composer has to be guided by his own 'judgement' and 'taste': 
flexibilityflexibility  in applying the rules is laudable. Their guidelines give more 
leewayy for the composer than for the poet. 

Myy three authors hardly consider instrumental music, because 
itss musical language is vague. This viewpoint belongs to the tradi-
tional,, normative art theory where due for the demand for clarity and 
strictnesss in musical imitation only vocal music merits the status of 
truee art. The three authors view the blending of poetry and music as 
ann expressive and communicative medium, which has to serve an edu-
cativee goal. Composer and poet have to engage the mind, imagination 
andd emotions of those who listen. To reach this goal, they have to obey 
certainn rules. After all, according to normative art theories the 'ars', 
thee system of rules, stimulates the optimal development of the 'natu-
ra',, the talent of the artist. 

Inn contrast, theories of expression charactarize music as the 
pre-eminentt art of emotions. Instrumental music achieves a model sta-
tuss in this theory because musical expressions are universal. They now 
servee as an example for poetry. This opinion relativizes the existing 
ruless and increases interest for the 'natura' at the expense of the 'ars'. 
Thee mimetic principle remains however, the starting point in this 
theoryy is that expression is to represent inner experiences. 

Off  the three authors Lustig is the one to make the most progressive 
statementss about music. This undoubtedly stems from the fact that he 
iss the only one who uses, next to the mimetic approach, also the ma-
thematicall  one, which allows room to instrumental music. This way he 
cann define the essence of instrumental music as a universal language 
off  the heart which does not require words and can abandon the old 
rhetoricc relation between music and language. He also anticipates the 
Romanticc cult of genius by placing great importance on the imagina-
tionn and the susceptibility of the mind of the musician to create music 
fromfrom personal emotions. Lustig does not describe this as a creation 
fromfrom within but as the result of a contemplation of nature. 

Vann Alphen too writes enthusiastically about the effect of mu-
sicall  expression on the imagination and inner sensitivity of the poet. 
Musicc engenders him as a poet in extasy, and this gives him an over-
whelmingg urge to share his experience with others. 

Finally,, Robbers states just like Lustig, but only in one passa-
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ge,, that music rises above the material world through its abstraction. 
Hee does not follow this up by rejecting the mimetic principle, because 
inn his eyes music as an imitating art has a higher status. Thus he is the 
mostt conservative of the three authors. 

Comparedd to their French, German and English counterparts, Lustig, 
Vann Alphen and Robbers formed their opinion about the cohesion of 
poetryy and music in a deprived musical environment. While in Fran-
ce,, Germany and England the music-loving courts, church music and 
aa network of musical facilities in the towns and cities created an at-
mospheree that raised opera, cantata and lieder to a high level in the 
eighteenthh century, public music had very limited importance in our 
countryy until late in the eighteenth century as a result of the social-
politicall  and especially the religious culture here. 

Thus,, for instance, the royal band of Willem V has barely any 
publicc impact, and the downright hostile attitude of the reformed 
churchh toward music stunted the growth of public interest for music. 
Dutchh towns, with the exception of Amsterdam, were not large 
enoughh for the development of flourishing musical centers. The prac-
ticee of professional music in most towns was limited to organists and a 
feww musicians in the collegia musica, paid out of town funds. In con-
trastt to the countries surrounding us, Holland did not have an exten-
sivee musical infrastructure, and as a result there was littl e room for in-
tensivee public debates about new music-aesthetical insights. 

Vann Alphen, who gave important impulses to the develop-
mentt of music aesthetics originated with Lustig, had no knowledge of 
Lustig'ss musical activities, and most likely was not even aware of his 
existence.. The first results of Lustig's pioneering work were however, 
noticeablee during Van Alphen's time, not in music aesthetics in the 
strictt sense, but in general music theory: a growing number of articles 
aboutt music theoretical topics in the literary magazines and the 
musicc theory publications of some contemporaries praisingly referred 
too Lustig. 

Duringg Robber's time the fundaments for music theory in ge-
nerall  and the music aesthetics in particular started to expand rapidly. 
Amphion,Amphion, generally recognized as the first Dutch music magazine, star-
tedd in 1818 and Robbers witnessed shortly before his death the foun-
dingg of the 'Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst' in 1829. 

Robberss fulfills , as I have shown, a minor role in music aes-
thetics.. He was primarily influentual in the music culture of Rotter-
dam,, the town he served as an all-round musician for sixty years. His 
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relevancee for music aesthetics in the Netherlands stems from the fact 
thatt during the early nineteenth century he was the only one in our 
countryy to publish articles about philosophical subjects related to 
music. . 

Vann Alphen, whose importance as an aethetician is widely 
recognised,, should also be recognised as a music-aesthetician. His 
'Aanmerkingen'' are unique in late-eighteenth-century Netherlands, 
forr he was the only one writing about the latest approaches to music 
andd poetry. He also had influence on the Dutch music culture in ge-
nerall  by introducing the genre of the cantata in our country. 

II  consider Lustig to be the father of Dutch musicology. His 
threee original voluminous studies, and many translations of renowned 
foreignn works opened up our field of musical scholarship. He created 
thee foundation for music theory, music history, music aesthetics and 
musicc journalism. He showed himself to be an erudite musicologist 
withh wide theological and philosophical interests. He was much ap-
preciatedd by his contemporaries, but largely forgotten after his death. 
II  especially wish to focus attention to the Twaalf Redeneeringen over nut-
tigetige Muzikaale Onderwerpen as the first Dutch music magazine, and the 
needd to republish it. 

(translation(translation Marleen Roosen) 
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Abrams,, M.H. 7, 11, 23, 58, 163, 220, 

225,, 333, 334, 349 
Agricola,, J. 113 
Alberdingkk Thijm, J. 232 
AlberdingkThijm,, L. 232 
Alembert,, J. Ie Rond d' 31,123,127 
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Berg,, A. van den 19,136,142-146, 

190,193 3 

Berg,, W. van den 6,180, 292, 348 
Bernett Kempers, K.Ph. 6 
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Gratiaen,, J.V. 16,109 
Graun,, K.H. 30, 87,147, 161,192, 

193,, 267, 268, 278, 318, 328, 340, 

343,, 349 
Gregoriuss de Grote 245 
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Hamel,, A.G. van 5, 8,10,138,162-164 
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Hoffham,, O.C.F. 189,190 
Hoffmann,, E.TA 7, 233, 334, 364 
Homeruss 158, 249, 282, 361 
Hooft,, P.C. 6, 40,158, 282, 285 
Hoogvliet,, A. 285 
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229,, 310, 333, 342, 344, 361, 364 

Höweler,, C. 6, 314 
Huffelen,, T. van 14,114 
Hul,, D. van den 14,114 
Hummel,, B. 135 
Hummel,, J.J. 135 
Hurd,, R. 328 
Hurlebusch,, C.F. 212 

Hutcheson,, F. 328 
Huydecoper,, B. 158,184,189,190, 
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Huygens,, C. 6, 39, 82, 285 
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Isaac,, H. 35 
Iselin,, I. 248, 250 

J J 
Jespers,, F.P.M. 173 
Johannes,, G.J. 114, 207, 214, 216, 217, 

218,, 221, 226, 229, 233, 249, 251, 
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Jomelli,, N. 70, 79 
Jones,, W. 57, 248, 333, 334 
Josephs,, H. 74, 79 
Josquinn des Prés 35 
Jumelet-vann Doeveren, T. 166,167 
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Karnes,, Lord (Henry Home) 138,149, 

158,160,, 162,163, 215, 219, 220, 
228,, 248, 249, 252, 253, 280, 282, 
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Kampen,, N.G. van 97, 288 
Kant,, I. 229, 231 
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Kasteele,, P.L. van de 140,141,143, 
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Kat,, A.J.M. 173 
Kate,, L. ten 158, 281 
Kauchlitz,, JA. zie Colizzi, GA. 
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Kinker,, J. 20, 27, 28,175,177,182, 
184,, 189, 190, 229-231, 259, 284, 
291,, 317 

Kintzler,, C. 32 
Kircher,, A. 27, 50, 127, 237, 238, 245, 

299,, 307, 346, 361 
Kirnberger,, J.Ph. 165 

Kist,, F.C. 14, 15, 174, 260 
Kleijn.J.C.. 140, 166 
Kleyn,, J.P. 89, 136, 137, 147, 281 
Kleyn-Ockerse,, A. 136 
Klinkeberg,, N. 135 
Kloek,, JJ. 202, 216-218 

Klopstock,, F.G. 88, 142, 144, 152,158, 
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Kossmann,, F.K.H. 284 
Klotz,, ChrA. 160, 250, 282 

Knolle,, P. 245 
Knuvelder,, G. 11, 333 
Koe,, A.C.S. de 138, 139,158, 216 
Koning,, S. de 82 
Korpel,, L.G. 25, 203 
Krause,, Ch.G. 12, 52-54, 66,123, 147, 

149,154,, 158, 161, 164,165, 267-
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339,, 340, 344, 353, 354, 357, 361, 
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Kreutzer,, R. 85 

Kristeller,, P.O. 39 
Krol,, E. 268, 317, 335 
Krüger,, J.G. 129 

Kunzen,J.P.. 97 
Kunzen,, KA. 97 
Kurds,, A.M.W.J. 5 
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Laborde,, J.B. de 238 
Lafïtau,, P. 248, 249 

Laa Fontaine, J. de 158 
Laa Mothe Ie Vayer, F. de 299, 307 
Laa Motte, A. Houdart de 88,147,160 

Landi,, S. 68 
Laa Pluche, NA. de 269, 270 
Lausberg,, H. 8, 225 
Lavater,, J.K. 142 
Leblond,, G. 79 

Lee Brun, Ch. 328 
Lecerff  de la Viéville, J.L. 74 
Leeuwen,, J. van 35 
Lee Huray, P. zie Day,]. 
Lee Jeune, C. 40, 99 
Leibniz,, G.W. 299, 306 

Leoo X 244 
Lessing,, G.E. 328 
Lee Vaillant, F. 256 
Lievense,, W. 135 
Lijnslager,, Ph.F. 18 
Locatelli,, PA. 134 
Locke,, J. 158, 206, 218, 326 
Lombard,, A. 158 
Lopezz de Liz, J. 83 
Louiss XIV 244 
Louiss XV 75, 81 
Louise,, prinses 89 

Lovejoy,, A.O. 202 
Lublinkk de Jonge, J. 281 
Lucretiuss Carus, T. 234 
Lully ,, J.B. 41, 72-74, 77, 78, 80, 83, 

192,, 246, 261, 266, 271, 293, 295 

Lustig,, J.W. 1, 15-17,19-21, 26, 29, 32, 
37,, 47, 51, 52, 63, 76, 81, 84, 93, 
95-99,, 101-114, 115-132, 134, 138, 
144,, 146,160, 166,167,169, 174, 
179,, 182, 185, 186, 188, 189, 191-
196,, 199-214, 216, 218, 228, 233-
248,, 254-275, 281, 287, 288, 291, 
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Luth,, J.R. 10, 99,101,108,118-120,169 
Luther,, M. 113 
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Mahaut,, A. 105 
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Man,, J. de 18, 65,139,189, 216, 219, 
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Mariaa de Medici 68 
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Mariee Leszczynska 75 
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154,, 156, 161,162, 219, 221, 224, 
235,, 275, 282, 285, 286, 362, 375 
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Martini,, G. 238 
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Metastasio,, P. 70, 87,158, 160, 221, 
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Mulder,, E. 6 
Munter,, B. 144 
Muriss (Meurs), J. de 245, 258 
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TwaalfTwaalf Redeneeringen (Lustig) 15, 16,109, 110,114-116,117,120,121, 127,128, 

130,, 131, 199, 201, 204, 207, 237, 238, 246, 262, 264, 265, 270, 271, 274, 
299,, 300, 303, 304, 307, 309, 314, 318, 319, 322, 370 
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Tweedee Proeve' [in Tweetal Proeven] (Robbers) 17, 20,176,180-186, 226 
TweetalTweetal Proeven (Robbers) 17,137,166,169,176-186, 188, 195,196, 200, 201, 

226,, 255, 256, 287, 290, 345, 349 

U U 
'Überr die musikalische Malerei. Geschrieben 1780' (Engel) 58 

V V 
VonVon der Musikalischen Poesie (Krause) 123,154,161, 267, 300, 301, 303, 306, 312, 

313,, 322, 323, 324, 336, 357, 361 
VaderlandscheVaderlandsche Poëzij en Liederen (Spandaw) 185 
'Vergelijkingg der oude en hedendaagsche nvuzijk' (Robbers) 169,170,174, 

176,, 177,188, 200, 226, 255, 257, 345, 346 
'Verhandelingg over het aangeboorne in de poëzy' [in Digtkundige 

Verhandelingen]Verhandelingen] (Van Alphen) 139, 247 
VerhandelingVerhandeling over het Nationaal Nederlandsch Gezang (Robbers) 169,172,186, 200, 

226,, 255, 257, 288, 290, 345, 347 
'Verhandelingg over de vraag: welke is het [...] verschil tussen de klassische 

poëzijj  [...], en de [...] romantische poëzij [...]?' (Van Kampen) 288 
VersuchVersuch einer Anweisung die Röte traversiere zu spielen (Quantz) 47 
VersuchVersuch einer Critischen Dichtkunst (Gotsched) 123,132, 204, 239 
VersuchVersuch einer gründlichen Violinschule (L. Mozart) 47 
VersuchVersuch über die wahre Art das Qavier zu spielen (C.Ph.E. Bach) 47 
VervolgVervolg van het Musikaels Tydverdryf (Lustig) 105,106 
DerDer vollkommene Capellmeister (Matthesson) 26, 29, 31, 44, 104, 300, 303, 315, 

322 2 
VoyageVoyage dans l'intérieur de VAfrique par Ie Cap de Bonne Espérance (Le Vaillant) 256 
DeDe vryadje van Goris en Roosje [De Koning] (Buysero) 82 

Z Z 
ZangwyzenZangwyzen tot de Proeve van Stichtelijke Mengel-Poëzy [Van Alphen/Van de Kasteele] 

(Kleijn)) 140 
DieDie Zauberflöte (Mozart) 81, 85,171, 347 
'Dee Zee' (Staring) 90 
ZémireZémire etAzor [Marmontel] (Grétry) 78 
'Dee zingende Willem. Morgenlied' (Van Alphen) 331 
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Registerr op zaken 

A A 

absolutee muziek 8 
Académiee de Poésie et Musique 40 
actioo 43, 47 

affect(en)) 44, 46, 48, 49, 62, 77, 162, 295 
-- muzikale nabootsing/uitdrukking van affecten zie hartstochten 

affectenleerr 21, 50-56, 163, 209, 211, 233, 296-358, 361, 362 
airr de cour 40 

akkoordenn 28, 39, 41, 67, 73, 75, 77, 86, 87, 90,110, 113, 114, 118, 136, 353-355 
anabasiss 43, 44, 46 
ancipitess 285, 286 
ariaa 40, 45, 46, 68, 69, 70, 72, 78, 79, 86-89, 125, 126, 147, 154, 156, 157, 162, 

208,, 212, 261, 264, 269, 271-273, 277, 279, 293, 310-313, 315-317, 338-340, 
343,, 362, 364-366 

ariëttee 65, 157 

ariosoo 68, 72, 89,157, 277, 279 
arss 216, 342, 363 
1'artt pour 1'art 8 
autonomee kunst 7, 60, 229, 364 

B B 
barokk 33, 46, 49, 97, 192, 298 
Bataafschee Maatschappij van Taal-en Dichtkunde 175 
bassoo continuo 87,103, 118, 140, 293, 294 
bell  canto-stijl 87 
Berlinerr Liederschule 12,147, 161,164, 165, 267 
boventonenn 29, 32, 77, 212 

C C 
cantatee 1, 8-12, 16, 17, 19, 21, 66, 67, 81, 86, 98, 102, 125, 126, 136-139, 141, 

143,, 147, 149, 153, 154, 156, 157,160, 161, 164, 169, 170,185, 193, 194, 
196,, 202, 222, 272, 276, 278, 293, 311, 312, 318, 322, 323, 325, 326, 332, 
335,, 336, 338, 339, 340, 362, 367, 369, 

cantategeschiedenis s 
-- Franse cantate 88 

-- Italiaanse cantate 86, 87 
-- lutherse kerkcantate 88, 89 
-- cantate in Nederland 89-91 

cantorr 43, 88, 99,128 
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cantuss firmus 157 
catabasiss 43, 44, 46 
chromatiek/chromatischh 27, 47, 73, 111, 293, 294 
classicisme/classicistischh 5, 131, 132, 206, 259, 269, 299, 306, 308, 309, 311, 

319,, 320, 321, 323, 339, 357, 362 
clavecimbell  39, 41, 67, 95,104, 105,134,141, 263 
collegiaa musica 14,107,134-136, 367 
coloratuurr 70, 71,126, 316 
comédie-ballett 75 
compositiess van Lustig 104-107 
compositiess van Robbers 167,168 
concertlevenn 14,102,134-136,151, 193, 347, 348, 349 
confirmatioo 44, 45 
confutatioo 44, 45 
contrapuntischh 35, 97,103 
corpss sonore 77 
couplettenliedd 138,139,143,151, 185, 186 

D D 
daa capo-aria 69, 70, 79, 89 
decoratioo 43, 45, 46, 49 
deugd,, vaderlandsliefde en godsdienst 149-151, 297 
diatonie/diatonischh 73, 293, 294 

dichterlijkee harmonie zie harmonie 
dichterlijkee melodie zie melodie 

dichtkundigee maat [zie ook versmaat] 182-184 
dispositioo 43-45 
dissonant(en)) 28, 44-47, 209, 319, 330, 342, 351, 354, 355 
drammaa giocoso 71 
Dukess ante omnia musae 137 

E E 
eclectischh 210, 226, 253, 260, 362 
educatievee functie van muziek 7, 53,123,131,164 
eenheidd van toon- en dichtkunst 1, 5, 39, 42, 60-62,131, 164, 180,182, 231, 

242,, 244, 245, 255, 256, 259-261, 292, 361, 365 
electioo 205, 206,, 209 
elocutioo 43, 45 
empfindsamerr Stil 192, 298 
empirisme/empirischh 29, 194, 205, 206, 228, 322, 326, 344, 347, 357 
encyclopedistenn 31, 33, 74, 77, 158 
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enharmonischh 73, 212 
enthousiasme/enthusiasmuss 206, 207, 251 
ethosleerr 28 
exclamatioo 8, 46, 316 
exordiumm 44, 45 
expressietheoriee [zie ook muzikale expressie] 298, 320, 323, 334, 345, 349, 

356,, 358, 362-364 

F F 
Florentijnsee Camerata 36, 38-40,67, 68, 79, 260 
Frühromantikerr 233 
fugaa 34, 102, 212 

G G 
galantee stijl 97,134, 141 
gemoedsbeweging/gemoedsaandoeningg 1, 7, 36, 43, 46, 49, 50, 142,150,179, 

207,, 209-211, 213, 217, 221, 222, 233, 255, 273, 281, 282, 297, 300, 302, 
303,, 307, 308, 324-327, 330, 331, 337, 339, 340, 342, 345, 350-352, 354, 

356,, 366 
Geneefsee Psalter 98, 99, 119 
geniee 38, 75, 218, 247-251, 255, 283, 326, 334, 338, 342 
geniecultuss 34, 210, 366 
gevoelskunstt 7, 37, 218, 219, 222, 223, 231, 363 
gewaarwording(en)) 38, 51,150, 154, 156,157,165, 183, 217-220, 225, 232, 

236,, 249-251, 278, 280, 281, 306, 322, 324, 325, 330-333, 335, 336, 339, 
340,, 341, 343-345, 349, 351, 353-356, 362, 363, 366 

godsdienstigg gezang 143,173, 174,186, 255-257 
gregoriaanss 67,157, 173 
Griekenland/Griekss zie Oudheid 
grondtoonn 29, 77, 118, 212, 350, 353, 354 

H H 
harmonie e 

-- dichterlijke harmonie 186, 225, 280-286, 333, 337, 341 
-- muzikale harmonie 31, 42, 51, 57, 62, 69, 73, 77, 87,117,118,186, 202, 

211,, 212, 225, 231-233, 240, 246, 251, 261, 266, 267, 274, 276-278, 330, 
339,, 341, 342, 348, 353-355, 365 

harmonieleerr 28, 32, 78, 109, 110,113, 127, 354 
hartstocht(en)/hartstogtenn [zie ook affecten] 28, 38, 60, 62,124,126,156,157 

-- definities en classificatie van hartstochten 49-51,124,125,155,163, 
182,, 183, 299-308, 318, 319, 322, 324-329, 350, 354 
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-- (muzikale) nabootsing/uitdrukking van hartstochten 33, 34, 38 47, 52-
58,, 80, 123, 149, 150, 154,155, 175,177, 179,196, 201, 206, 209-213, 222, 
223,, 225, 231, 232, 236, 239, 267, 273, 275, 278, 279, 291, 296-300, 302, 
303,, 309, 311-313, 315, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 328, 331-334, 337, 
339-345,, 347, 349-358, 362-364, 366, 356 

-- relatie tussen muziek en hartstochten 170,180,197, 219, 221, 225, 226, 
295,, 300, 330, 331, 341, 345, 346 

-- taal der hartstochten 1, 47, 75,124-126,176, 183, 209, 211, 220, 230, 
233,, 247-249, 273, 313, 361, 362, 364 

-- toon der hartstocht zie tonenretoriek 
hervormingenn van Gluck zie opera (reformopera's) 

Hollandschee Maatschappij van ftaaije Kunsten en Wetenschappen 169,170, 
174,, 175, 177, 229, 230 

humanisme/humanistischh 244, 245 
humoralee leer 49, 269, 302 
hypotyposiss 43, 46, 208 

I I 

iconiciteitt 283 
ingeniumm zie natura 

instrumentalee muziek 7, 8, 28, 30, 34, 37, 45, 48, 60, 69,103,112,117, 124, 
130,135,, 161,162, 164,189, 202, 208, 209, 211-214, 232, 233, 238, 264, 
267,, 296, 298-300, 308, 309, 311, 319-324, 331, 334, 341, 343, 355, 357, 
358,, 363, 365, 366 

interludiumm 119,169 
interrogatioo 8, 46 
intervallenn 7, 28, 42, 46, 47, 49, 52, 54, 62, 110, 111, 113, 114,118, 210, 321, 

342,, 354, 355 
inventioo 43-46, 50 
isometriee 99,101,145,146,120 

K K 
kerkgezangg zie psalmgezang 

kerktoonladder(s)) 296 
klankredee 43, 45, 47 
klankschilderingg zie toonschüdering 

klanktrappenn 350, 351 
klankvoetenn 185, 314, 315 

klimaattheoriee 172, 182, 243, 249, 250, 254, 256, 258, 269, 288-290 
koraall  89,102,119,128,157 
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L L 
librettist/librettoo 68-72, 78-83, 85, 87,162, 310 
liedd 5, 6, 10-12, 19, 37, 39, 40, 68, 71, 73, 83, 87, 89, 98, 105, 107, 116, 127, 137-

146,, 151-153, 157, 170, 174, 185, 186, 239, 248, 292, 308, 311, 315, 328, 331, 
352,, 367 

liefdadigheidsconcertenn 101,102 
loeii  topici 44 

M M 
maatt zie muzikale maat 

maatgezangg 117,175, 201, 211. 241, 309 
Maatschappijj  tot Bevordering der Toonkunst 137,171, 195, 368 
Maatschappijj  tot Nut van 't Algemeen 167, 169-171,176,195 

madrigalenn 37, 38, 67 
madrigalismenn 37 
mathematischee muziekbeschouwing 7, 8, 25, 27-30, 32, 33, 35, 51, 61, 62, 

110,, 127, 200, 210, 212, 221, 231, 293, 354, 366 
melodie e 

-- dichterlijke melodie 145,155, 225, 281, 282, 284-286, 334, 336 
-- melodie (muzikaal) 19, 31, 32, 38, 42, 45, 51, 57, 61, 62, 69, 71, 73, 77, 

80,, 87, 89, 90, 114, 117, 119, 138, 140, 144, 145, 157, 165, 173, 185, 186, 
202,, 211, 212, 225, 231-233, 246, 251, 261, 266, 267, 274-276, 278, 288, 
311,, 331, 339, 341, 342, 353-355, 365 

memoriaa 43, 47 
met rumm zie versvoeten 
Middeleeuwenn 5, 8, 244, 245 
mimetischee kunstbeschouwing/muziekbeschouwing 6-8, 25, 27-30, 32-34, 51, 

59,, 62, 177, 179, 200, 202-207, 211, 214, 215, 218, 221, 226, 227, 231, 232, 

234,, 246, 297, 354, 363, 364, 366 
modulatiee 32, 73, 77, 173, 293, 294 
monodiee 38-40, 57, 67, 68 
Montagsklubb 268 
Musicaa Reservata 35, 36 
musiquee mesurée 40 
muziekbeoefening/-klimaatt in de hervormde kerk 10,13,19, 89,101,103, 

117,, 144, 173, 174, 191, 193 194,195, 263, 348, 367-369 
muziekfïlosofïee 1, 109,110 
muziekgeschiedeniss 6, 107,108, 112,127,128,166, 172, 237, 238, 242-244, 

247,, 253, 255, 258-260, 298, 368, 370 
muziekjournalistiekk 13, 14,116,191, 370 
muzieklevenn 6, 13, 82, 97, 107,108, 116, 134-135, 193, 348, 367, 368 
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muziekonderwijss 95, 97,134,170-172,194 
muziektijdschriftenn 13-15,113,114-116,127,169,195, 367, 368, 370, 374 
muziekuitgeverijj  135 
muzikalee dichtkunde 15,17, 51, 54, 95,117,120,123-125,130,131,180,182, 

183,, 190,192,196,199, 236, 262, 288, 295, 299, 300, 313, 322, 327, 365, 379 
muzikalee expressie 7, 57-59,163, 214, 233, 298, 318, 329, 340 
muzikalee maat 7, 40,183,184-186, 210, 272, 294, 342, 343, 351-353 
muzikalee nabootsing van spreektaalintonatie 33, 34, 38, 41-43, 46, 48,177, 

179,, 223, 260 
muzikalee retorica 29, 34-36, 43-49, 211, 233, 275, 296-298 
muzikale/onmuzikale e 

-- talen 21,182, 196, 199, 260, 263, 270, 275, 287-290, 295, 362, 365 
-- woorden 125,155,182, 224, 262, 273, 274, 286, 289-291, 316 

mythologie/mythologischh 68, 70, 72,175,188,190, 234, 244, 248, 256, 260, 
346 6 

N N 
nabootsing/navolgingg der (schone) natuur 6,11,17, 25, 30, 33, 51, 64, 65,175, 

177,, 180, 201, 202, 204-209, 215-218, 223, 226, 228, 229-231, 233, 308, 348, 
357 7 

narratioo 44, 45 
naturaa 216, 342, 363 
natuurr 204-206, 216-218, 228-229 
natuurdriftt 326, 327 
neigingg 124, 300, 302-304, 325, 327, 328 
neoplatoonss 207, 218, 229 
numeruss oratorius 224 

O O 
odee 125, 217, 311, 328, 340 
oertaaltheoriee 21, 60-62,125, 150,163,189, 234-260, 280, 313, 331, 347, 361, 

363,, 364 
oordeell  130, 207, 218, 229, 251, 259, 364 
opera a 

-- operaballet 73, 78 
-- opera buffa 71, 75, 77, 78, 83 
-- opéra comique 10, 77, 78 
-- operageschiedenis 

•• Franse opera 72-74 
•• Italiaanse opera 67-71 
•• opera in Nederland 81-85 
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-- operakritiek 18, 64-66, 73,75, 266, 267, 269, 295 
-- opera seria 69-71, 79, 81 
-- reformopera's van Gluck 78-81, 268, 275 
-- tegenstelling tussen Franse en Italiaanse opera [zie ook querelle des 

bouffonss en reformopera's van Gluck] 31, 67, 72, 74, 75, 81,120,161, 
162,, 263, 265, 267-269, 271, 273, 275, 365 

-- tragédie lyrique 72-74, 77-79, 81 
oralee cultuur 180 
oratoriumm 86, 88, 230, 293 
orgel(begeleiding)) 13,15, 39, 67, 89, 90, 95, 98, 102, 117-119, 127,146,173, 

193,, 348 
-- orgelbouw 95, 97, 98,111,166, 167, 368 
-- orgelconcerten 98,102, 105,135,136,167 
-- orgelspeelkunst 102,103 

Oudheidd 7, 25, 27, 43, 239, 242, 244, 256, 295 

P P 
paradoxalee betrekking tussen vermaak en smart 228, 302, 329 
parenthesiss 46 
peroratioo 44, 45 
Pléiadee 39, 40 
piëtisme/piëtistischh 89,140-142,147, 153, 164, 188 
polyfoniee 25, 30, 38, 57, 67,127,157, 173, 246 
prijsvragenn 107, 137,169,170,171,174,175,177, 230, 284 
primitivisme/primitivistischh 234,235, 242, 243, 248, 251, 253, 254, 258 
pronuntiatioo 43, 47 
propositioo 44, 45 

psalm(en) ) 
-- psalmberijming 101,119,120, 141, 142, 152, 191, 192 
-- psalmgezang 7, 13, 98, 99,108, 117-119,141, 146,151,173, 188,191,193 
-- psalmmelodieën 97-101,103,119,145,168, 174 
-- psalmodie 173 

querellee des bouffons 11, 31-33, 60, 71, 74-78, 246, 261, 263, 265, 275, 287, 
294 4 

R R 
raadselcanonn 103 
rationalisme/rationalistischh 64,130,132,194, 213, 234, 304, 305, 320, 326, 

356 6 
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recitatieff  8, 21. 39, 67, 68, 86-89, 90,125,137,154, 156, 157,186, 196,199, 
260-263,, 270-274, 276-280, 292-295, 300, 310-312, 316, 362, 364, 365, 
-- Franse recitatieven 40-42, 72, 73, 75, 78, 79 
-- Italiaanse recitatieven 39, 41, 69, 70, 75, 90, 273 

•• recitativo accompagnato/obbligato/stromentato 41, 294 
•• recitativo secco 41, 68, 79 

relatiee tussen muziek en taal 29, 34, 42, 48, 51, 214, 234, 259, 264, 297, 366 
Renaissancee 6, 25, 34, 36, 244 
rijm/rijmlooss 125, 183, 220, 252, 272, 280, 285, 289, 316, 364 

ritme ritme 
-- muzikaal ritme 6, 28, 33, 35, 38, 40, 43, 49, 52, 61, 69, 99, 101, 114,162, 

173,185,, 186,190, 196, 224, 273, 274, 292, 313, 342, 343 
-- versritme 6, 39, 41, 61, 90,125,145,155,173,185,190,196, 225, 260, 

271-273,, 278, 280, 282, 284, 289, 292, 314, 333-337, 341, 364 
Romantiekk 6, 7,11, 345, 364 

S S 
samenspell van dichtkunst en muziek 17,19, 20, 67,123-125, 139,147,149, 

150,, 152,153, 188, 292, 364, 367 
-- het dilemma van de prioriteit bij het samenspel 81,123,125,131, 310 

schilderkunstt 6, 11, 25, 59, 179, 180, 203, 215, 228, 244 

sensibiliteitt zie teergevoeligheid 
sentimenten(leer)) 150,163, 331, 336, 344 
seriëlee muziek 27 
sii vis me fiere 207, 310, 333 
smaakk 112, 117, 130, 142, 170, 171, 183, 207, 209, 211, 218, 222, 223, 230, 233, 

246,, 250, 251, 259, 266, 268-270, 337, 345, 349, 354, 364, 365, 373 
standaardbetoogg 207, 218, 221, 233, 251 
stijlfigurenn 8, 35, 36, 44-47 
stilee rappresentativo 39, 80 
stylee bourgeois 70 
Studiumm Scientiarium Genitrix 188 

T T 
taall der hartstochten/hartstogten zie hartstochten 

tabulatuurr 136 

temperingg 110 
tempoo 49, 120, 183, 313, 349-354 
teergevoeligheidd 215, 217, 250, 251, 283, 333, 356, 366 
tonenretoriekk 225, 317, 334-337, 344 
toonschilderingg 33-38, 43, 48, 50, 57,126,154,177,179, 208, 209, 214, 220, 
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223-226,, 273, 281, 286, 291, 295, 316, 333, 343, 344 
toonsoort(en)) 32, 49, 52, 73, 99,118, 243, 278, 293, 296, 321, 322, 342, 353 
tragediee 39, 63, 65, 66-68, 72, 79,131,132, 315 
tragédiee lyrique zie opera 

U U 
1'unitéé de melodie 32, 77, 266 
util ee dulci 229 
utt musica poësis 3, 7 
utt pictura poësis 6, 7, 203 

V V 
vaudevillee zie air de cour 
verbaa affectuum 36, 50 
verbeelding(skracht)) 47, 158, 206, 207, 210, 211, 215, 218, 233, 241, 248, 250, 

251,, 258, 259, 283, 288, 316, 320, 321, 325, 326, 333, 343, 356, 357, 362-
364,, 366 

Vereenigingg voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis 107, 259, 370, 374 
Verscheidenheidd en Overeenstemming 169-171,176,195 
verinnerlijktee mimesis/nabootsing 58, 214, 220, 221, 223, 225, 233 
verlichtingsdenkenn 129,170, 207 
verlustigingg 112, 300 
verrukkingg zie enthousiasme 
verss mesurés 40 

verschuivingg van esthetische normen 6, 48, 142,199, 214, 297, 298, 356, 362 
versvoetenn 125,126, 183-185, 225, 284, 289, 312-315, 353 
vocalee muziek 10,11, 30, 33, 37, 43,124,125, 150, 153,161, 162,164,180, 

183,, 186, 190, 209, 213, 214, 222, 224, 238, 261, 264, 274, 291, 292, 299, 

300,, 308-310, 318-321, 323, 324, 331, 332, 341, 343-347, 349, 351, 352, 357, 
363,, 365 

W W 
waarschijnlijkheidd 25, 65, 66,131, 216 

Z Z 
zangonderwijss 134,136,172,191,194 

zangspell  10, 83, 84, 146,153 
zinnelijkk 150,162, 280-282, 305, 306, 325, 332 
zintuiglijkk 29, 205, 206, 228, 251, 281, 282, 306, 311, 317, 319, 322, 325, 357, 

364 4 
zusterkunstenn 6, 25, 59 
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Overr de auteur 

Petronellaa Elisabeth Maria Strategier werd op 8 september 1943 gebo-
renn te Arnhem en groeide op in Glane (Twente). In 1959 keerde zij 
terugg naar haar geboortestad om er een kweekschoolopleiding te 
volgen.. In 1964 behaalde ze de akte van bekwaamheid als volledig 
bevoegdd onderwijzeres. Sindsdien combineerde zij een onderwijsbaan 
mett studies in de Nederlandse taal- en letterkunde. 

Zoo werkte zij tot 1968 als onderwijzeres aan de Mariaschool 
inn Losser en daarna als lerares Nederlands aan het Twickel College in 
Hengeloo en de Raesfelt Mavo in Delden. Op de mavo verzorgde zij ook 
geschiedenis-- en muzieklessen. Sinds 1977 werkt zij in het middelbaar 
beroepsonderwijss in Haarlem als lerares Nederlands aan wat nu het 
Novaa College heet. 

Naastt haar werk volgde zij de MO-opleiding A en B en de doc-
toraalopleidingg Nederlandse taal- en letterkunde. In 1985 behaalde zij 
aann de Universiteit van Amsterdam het doctoraal examen (cum laude) 
mett als hoofdvak historische letterkunde en als bijvakken muziek-
wetenschapp en Oud-Germaanse taalkunde (Gotisch). 

Tussenn 1988 en 1995 publiceerde zij drie artikelen over de 
relatiee tussen dichtkunst en muziek. 
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