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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 


