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Dee taal der hartstochten 



Voorr Henk 

Voorr mijn moeder 
Terr nagedachtenis aan mijn vader 



Dee taal der hartstochten 
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vann de Universiteit van Amsterdam 



eenn muzikaal Dichter moet by de 
TAALL DER HARTSTOGTEN blyven. 

lustigg 1756:471 

Hett gezang derhalven is zo wel 
hett wonderbaare der spraak, [...], 
alss eene natuurlijke opeenvolging van klanken, 
welkee uit hartstogtelijke gewaarwording ontstaan, 
enn ook bijgevolg dezelfde gewaarwording 
voorstellen. . 

VanVan Alphen 18023; 302 

Dee muzikale dichter moet de 

taall  der hartstogten spreken. 

RobbersRobbers [1828]: 23 
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Colofon n 

Amsterdamsee Historische Reeks, 
Kleinee serie, deel 43 
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