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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-
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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. 



122 [ DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

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. 



HOOFDSTUKK i | 19 

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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