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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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Ajb.. 4 Het slot van het 'Gedenkschrift' in het handschrift van Lustig. 
(Foto(Foto uit inv. nr. 1937, toegang 1518, Groninger Archieven.) 
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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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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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BASSOO CONTINUO en andere INSTRUMENTEN; 
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Byy A. O L O F S E N, Muzyk- en Boekverkooper, aan de 
Nieuwee Kerk, over de Voorburgwal. 
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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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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 'Muzikaal e 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). 



HOOFDSTUKK  3 | 127 

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. 
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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. 



140 0 II  DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

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. 
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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. 



150 0 II  DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

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. . 
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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-



HOOFDSTUKK 3 | 157 

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. . 



174 4 II  DE TAAL DER HARTSTOCHTE N 

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-
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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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TWEED EE PROEVE 

VERHANDEL ING , , 

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 dri e 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-
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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 dri e 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. . 


