
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De taal der hartstochten. De visie van drie achttiende-eeuwse Nederlandse
schrijvers op muziek en hara relatie met de dichtkunst

Strategier, P.E.M.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Strategier, P. E. M. (2001). De taal der hartstochten. De visie van drie achttiende-eeuwse
Nederlandse schrijvers op muziek en hara relatie met de dichtkunst. [, Universiteit van
Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-taal-der-hartstochten-de-visie-van-drie-achttiendeeeuwse-nederlandse-schrijvers-op-muziek-en-hara-relatie-met-de-dichtkunst(7577a97f-c787-4e2e-b61f-d630458b07eb).html


HOOFDSTUKK 4 | 197 

Hoofdstukk 4 Drie Nederlandse schrijvers en 

hunn opvattingen over muziek en 

haarr relatie met de dichtkunst 

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

VanVan Alphen 18023:302 
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4.11 Probleemstelling en werkwijze 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.22 Het wezen van de muziek 

4.2.11 De definities: een eerste verkenning van de opvattingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Goedee smaak definieert hij als: 
HetHet verstand, 't welk, in dingen van de welke men geen duidelyke 
grondigegrondige kennis heeft, naar 't bloote gevoelen, over de fraaiheid 
eenereener zaak, regt oordeelt {p. 380). 

Eenn goede smaak harmonieert altijd met de 'konstregels' (p. 382). Lustig 
beroeptt zich op Batteux, als hij stelt dat 'de smaak zig zelfs tot op de 
zedenn uitstrekt' (p. 426). Hij concludeert dat schoonheidservaring, ver-
standelijkk inzicht en zedelijk normbesef een eenheid vormen. Met 
dezee associatie van het schone met het goede en het ware sluit hij aan 
bijj  het Griekse schoonheidsideaal en formuleert hij een neoplatoonse 
stelling. . 

Tott zover mijn analyse van de mimetische opvatting van Lus-
tigg over de schone kunsten in het algemeen. Nu buig ik mij over de 
vraagg naar zijn visie op de nabootsing der natuur in de muziek. 

1900 Deze opvatting komt overeen met het Horatiaanse 'si vis me fiere': als je wilt , dat ik 
huil,, huil dan eerst zelf (Horatius 1980: 32, r. 102-103). 
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Inn muz ika le zin valt de na tuur voor Lustig i n de letterli jke betekenis 
samenn met de hoorbare wereld ofwel de k lanken en geluiden om ons 
heen:: 'De hoorbaare natuur wordt door de Muziek in bloote toonen [...] na-
gebootst'' (Lustig 1756:328). De muzika le nabootsing der na tuur beperkt 
zichh echter allerminst, aldus Lustig, tot het hoorbare. Ook de zichtba-
ree wereld valt binnen het bereik van de muziek. De muzikale tonen 
kunnenn namelijk door hun hoogte, lengte en sterkte - zelfs zonder hulp 
vann zangwoorden - 'zigtbaare beweegingen' uitdrukken als 'klimmen', 
'stijgen',, 'dalen', 'vallen' en 'huppelen'. Lustig doelt hier op de hypo-
typosis,, de woordverklarende figuren van de toonschildering (zie 2.1.2). 

Voorr Lustig behoort de toonschildering echter niet tot het 
wezenn van de muziek. Een componist moet zich niet ten doel stellen 
geïsoleerdee woordbetekenissen melodisch vorm te geven. De Groning-
see schrijver acht de muzikale uitbeelding van een woord slechts dan 
geoorloofd,, als de betekenis van de gehele zin waarvan dat woord deel 
uitmaakt,, tot zijn recht komt. Het is de taak van de componist uit-
drukkingg te geven aan het gevoel dat uit de respectieve dichtregels 
spreektt (idem: 235-241, 337-339). Wanneer hij zich in de toonschilde-
ringg verliest, vertroebelt hij de betekenis van de tekst, zoals Lustig in 
dee volgende passage demonstreert: 

Neemm eens; een minnaar zal op 't tooneel zingen: Winden, 
doordoor wervelen gedreeven, leent my uwe vleugels, dat ik my naar 
mynemyne beminde vervoége; hier koomt eerst een wydlloopig 
voorspel,, 't welk de suizende winden zal verbeelden; daar 

opp zegt de zanger; Ven ti (winden, als die zig weder 
hoorenn laaten); hy roept de tweede maal: Ven ti; 

dann koomt het aan 't wervelen en aan 't dryven, t'elkens met 
pausenn en toeneemende kracht der winden; vervolgens 
zegtt hy; leent my, leent my, uwe vleugelen. Winden! Winden! 
Enz.... Nu is de Aria bykans ten einde, zonder dat men nog 
begrypenn kan, waar 't heenen zal. 
Enn de taal des zangers gelykt niet zo zeer naar een min-
naar,naar, dan wel naar een windmaaker (p. 240-241). 

Lustigg kwalificeert dergelijke composities als 'muzikaale poppe-
kraameryy en flikkergoud' (p. 239). Met name de muzikale nabootsing 
vann natuurgeluiden en geluiden van dieren acht hij, zowel in vocale 
alss instrumentale muziek een goede componist onwaardig. Hij vindt 
datt de muzikale nabootsing van de ruisende wind, het klaterende 
water,, het donderend onweer, hondengeblaf, kattengemiauw en ha-
nengekraaii  altijd bij de natuur ten achter blijft , als 'niet echt', maar 
'namaak'' (idem: 472-473). 
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Lustigg formuleert hier een gangbare achttiende-eeuwse op-
vatting.. Al in 1719 kritiseert Dubos de toonschildering in vocale mu-
ziek,, die hij beschouwt als de natuurlijke taal van de menselijke harts-
tochten.. Aan instrumentale muziek hecht hij minder waarde. Deze 
oordeeltt hij wel geschikt voor de muzikale nabootsing van natuurge-
luiden.. Ook Mattheson - die niet onwelwillend staat tegenover toon-
schilderingg - keurt althans het excessieve gebruik ervan af (zie 2.1.2). 
Vanaff  1750 wordt de kritiek op de toonschildering steeds feller. 

Uitt deze kritiek blijk t de enorme invloed van de affectenleer 
inn de tweede helft van de achttiende eeuw. Volgens deze theorie moet 
muziekk niet 'beschrijven' of'schilderen', maar gemoedsaandoeningen 
enn hartstochten uitdrukken (nabootsen) en opwekken. Dat is de visie 
vann de meeste achttiende-eeuwse schrijvers, inclusief die van Lustig.191 

Vanuitt deze visie onderscheidt Lustig in navolging van Batteux192 twee 
soortenn muziek: 

"één,, die beweegingen nabootst, welke geene hartstogten 
insluiten;; deeze koomt overeen met landschappen en pros-
pectenpecten der schilderkonst. De andere, die als door bezielde 
toonen,, hartstogten uitdrukt; naar history-stukken en por-
traitentraiten gelykende" (Lustig 1756:418-419, 441). 

Eerstgenoemdee categorie, waarin de toonschildering centraal staat, 
klink tt aangenaam maar heeft verder geen betekenis. De tweede cate-
goriee muziek dringt 'tot in 't binnenste der ziel' en ontroert (idem: 
443).. Evenals Batteux staat Lustig toonschildering toe, als deze geïnte-
greerdd is in de uitdrukking van gemoedsaandoeningen en hartstoch-
ten.. Kortom, bij de muzikale nabootsing der natuur gaat het Lustig om 
dee uitdrukking en opwekking van hartstochten. 

Hoee ziet de Groningse auteur nu de 'fraaye' natuur in de mu-
ziek?? De electio interpreteert hij, wederom naar zijn Franse voorbeeld, 
alss het 'portretteren*  van de hartstochten. Dat houdt in, dat de met 
emotiess geassocieerde klanken worden gereguleerd, geïntensiveerd en 
verfijndd door middel van consonant, dissonant en smaak. Het natuur-
lijk ee materiaal wordt niet getransformeerd maar alleen gezuiverd. De 
electioo geschiedt echter op basis van een inwendige voorstelling van 
dee toonkunstenaar zelf, dus van beelden die hij in zichzelf oproept. De 
componist t 

1911 Zie ook 2.1.5 en 4.5.2. Zie uitspraken van Lustig hierover in Lustig 1751: 293, idem 1756: 
458-459,, idem 17712: 12. 
1922 Batteux schrijft: 'Il y a deux sortes de Musique: 1'une qui n'imite que les sons & les 
bruitss nonpassionnés: elle répond au païsage dans la Peinture: 1'autre qui exprime les sons 
animés,, & qui tiennent aux sentimens: c'est Ie tableau a personnage' (Batteux 1753:182). 
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"moett zig zelf vergeeten, geheel wegraaken, en zig mid-
denn onder de dingen zetten, die hy gedenkt voor te stel-
len.""  Wil hy het ongestuime meir schilderen, hy moet zig 
alss in 't hartje der razende golven zwenken; eenen ster-
vendenn doen spreeken, hy moet zig deszelfs omstandighe-
denn en bedryf zo eigentlyk konnen voorstellen, als of hy 
alless zag en hoorde; eene bataille uitbeelden, hy moet zig 
middenn onder het gedrang maaken, van 't geklater der 
wapenen,, van 't donnergeluid des geschuts en van 't ge 
huill  der zieltoogenden, oor- en ooggetuig worden (idem: 
326-327). . 

Lustigg kent hier zo'n grote waarde toe aan de verbeeldingskracht en de 
'vatbaarheidd des gemoeds' van de toonkunstenaar, dat het een prelude 
lijk tt op de romantische geniecultus: de toonkunstenaar creëert zijn 
muziekk geheel vanuit de eigen innerlijke bewogenheid, die wordt op-
geroepenn door een inwendig visioen. 

Ditt visioen is echter niet a priori in de componist aanwezig, 
maarr het is het resultaat van de natuurbeschouwing. Lustig ziet de 
muziekk dus niet als een schepping van binnenuit, maar hij blijf t haar 
zienn - in het spoor van Batteux - als een eclectische navolging van de 
schonee natuur: 

"Daarr is geen toon in de konst, die niet zyn model vindt in 
dee natuur, en die niet ten minsten tot een begin van de 
uitdrukkingg eener hartstogt, gelyk een letter of letter-
greepp tot het begin eens woords, verstrekken konde" 
(idem:: 418). 

Dee natuur is rijk voor een kunstenaar, niet in het minst voor een toon-
kunstenaar:: hij vindt er al zijn tonen, aldus Lustig, 'en hy kanze ner-
genss anders uit ontleenen' (idem: 419). 

Hett idee van een abstracte harmonische orde, door zowel 
Matthesonn als Batteux resoluut verworpen, wijst ook Lustig af. Hij 
stelt,, dat wie componeert niet de mathematica beoefent (idem: 28). Ui-
teraardd moet een componist kennis hebben van maatsoorten, tril -
lingsgetallenn en intervalsverhoudingen, maar in de muziek komt het 
'alleenlykk op 't gevoelen aan' (idem: 417). De 'reken- en meetkundige 
stellingen'' kan hij best missen. Hij moet niet als doel hebben het toe-
passenn van 'mathematische konstgreepen' (idem: 418), maar het uit-
drukkenn en opwekken van hartstochten: 

dee algebra zelfs kan hem niet leeren uytcyfferen, wat 
toonmengelingenn tot het verwekken van deeze of geene 
hartstogtt voor anderen bekwaam mogten weezen: nade-
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maall  'er daar toe geene andere middelen mogelyk zyn, 
dann eige bevinding of 't levendig gevoelen dier hartstogt; 
eenn goede smaak; rykdom van gedagten, en allerhande 
melodischee en harmonische regels (idem: 28-29). 

Inn de mimetische muziekopvatting van Lustig zijn - net als in die van 
Matthesonn - affectenleer en muzikale retorica met elkaar verweven. 
Eenn aaneenschakeling van muzikale tonen ziet Lustig namelijk als 
'eenee samenhangende reden'. Muziek, vocaal en instrumentaal, blijk t 
voorr hem een expressief en communicatief medium: een 'toonspraak' 
diee kan overtuigen en die mensen in een bepaalde gemoedstoestand 
kann brengen. Deze 'taal der hartstogten' bestaat uit muzikaal-retori-
schee figuren die sterke gemoedsbewegingen uitdrukken en verstand, 
verbeeldingskrachtt en gevoel van de luisteraar prikkelen (idem: 420; 
idemm 1751: 60; zie ook 2.1.4). 

Uitt deze retorische benadering van de muziek vloeit voort, 
datt melodie en stem superieur zijn aan harmonie en instrumenten. 
Dezee opvatting overheerst in de achttiende eeuw. Lustig sluit zich aan 
bijj  Batteux en Mattheson, als hij de zangstem het volmaaktste instru-
mentt noemt. Naar het model van de zangstem, ons door de natuur ge 
geven,, zijn de instrumenten ontworpen. De 'zangkonst' is derhalve 
ouder'' dan de 'speelkonst' die niets anders is dan het nabootsen van 
fraaiee zangstemmen in maatgezang (Lustig 1751: 202, 211, 213; idem 
17712:10).. Van alle instrumenten hoort hij violen en 'blaastuigen' het 
liefst,, omdat deze de menselijke stem het dichtst benaderen (Lustig 
1756:: 8-9). Deze voorkeur voor de zangkunst resulteert in de voorkeur 
voorr melodie boven harmonie (zie 2.1.1). Zo zien onder anderen Mat-
theson,, Batteux, Rousseau en Sulzer een goede melodie als de lieflijke, 
eenvoudige,, natuurlijke taal van het hart en harmonie als een opeen-
stapelingg van louter klanken (zie ook Neubauer 1986: 67-69). 

Lustigg daarentegen distantieert zich enigszins van deze reto-
rischee voorkeur voor melodie. Hoewel hijzelf de melodie ook wel be-
schouwtt als het 'hoofdwerk' van een muziekstuk en als de basis van de 
harmonie,, relativeert hij de superioriteit van de melodie (Lustig 1751: 
4;; idem 1756: 16-17, 334, 399-400; idem 17712: 13). Een fraaie melodie 
noemtt hij slechts een 'ongekleed lichaam', dat 'te mager' is (Lustig 
17712:14;; idem 1751: 4; idem 1756: 334). Om tot haar recht te komen 
heeftt de melodie de harmonie nodig. Lustig vindt, dat de harmonie zo 
zangerigg kan zijn, dat ze een aaneenschakeling lijk t van verschillende 
melodieën: : 

Daaromm verdient de muzikaale Harmonie hedendaags 
eenee byzondere aanmerking: zy alleen vertoont, midden 
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onderr de verbaazende wisselvalligheid van het melodisch 
opschik,, onwankelbaare gronden: meer overeenstemming tus-
schenschen het menigvuldige, tot eene zelfde zaak behoorende, dienvol-
genss meer VOLMAAKTHEID (Lustig 17712:14). 

Hijj  meent, dat 'de netelige geschillen der muzykgeleerden over deeze 
stoffe'' - hij doelt op de strijd over de waarde van de harmonie ten op-
zichtee van de melodie tussen mimetici als Mattheson, Scheibe en 
Rousseauu enerzijds en mathematici als Rameau anderzijds - 'gemak-
kelykk te vereffenen' zouden zijn, als iedereen onderscheid zou maken 
tussenn 'natuurlyke en konstige harmony' en zou inzien, dat de 'natuurlyke 
harmonyharmony [...] de moeder [is], de melody, de dogter' en dat de 'konstige' zich 
opp de 'natuurlyke' harmonie baseert (Lustig 1751:169,196-197). Lustig 
bedoeltt met de natuurlijke harmonie de vrijwel in iedere toon aanwe-
zigee hogere bij tonen die meeklinken met de grondtoon en die in een 
voortgezettee mathematische verhouding tot elkaar staan, ook wel bo-
venharmonischee of natuurtonen genoemd. De samenstelling van de 
grotee drieklank, vierklank en toonladder wordt door de boventonen 
verklaard. . 

Mett deze visie lijk t Lustig zich enigszins aan de zijde der ma-
thematicii  te scharen (zie 2.1.1). Zo oordeelt hij ook veel milder over de 
fuga'ss van onder anderen J.S. Bach en Handel dan de meeste van zijn 
tijdgenoten,, die dergelijke composities fel bekritiseren om hun intel-
lectualistischee karakter en pleiten voor melodische eenvoud. Lustig 
steltt echter: 

datdat men over ieder Muziekstuk volgens het oogmerk zyner ver-
vaardigingvaardiging oordeele: by voorbeeld, clavier-fugen van Hendel; 
J.S.J.S. Bach en Hurlebusch zullen niet, gelyk Opera-Arien, allen 
toehoorderen,, ten eersten, behaagen; maar, zyn enkelyk 
toegesteldtoegesteld voor liefhebbers [...]; en 't is merkwaardig, dat 
grootee Muziekkenners eene ligte Aria, menigmaal her-
haald,, reeds moede worden, wanneer een dapper doorge-
werktt stuk hun eerst regt te gevallen begint (Lustig 1756: 
392;; zie ook p. 437-438). 

Overr instrumentale muziek ventileert Lustig uiteenlopende gedachten. 
Enerzijdss prefereert hij vocale boven instrumentale muziek, anderzijds 
laatt hij niet na de betekenis van instrumentale muziek te benadruk-
ken.. Zo schrijft hij dat de muziek de dichtkunst nodig heeft om het in-
zichtt in 'moralische waarheden' te bevorderen (idem: 221, 225, 445). 
Opp gezag van Mattheson stelt hij vast, dat daarin het ware oogmerk 
vann de muziek is gelegen (idem: 412, 461; zie ook Lustig 1751: 293-295). 
Ditt doel kan beter worden gerealiseerd in vocale dan in instrumentale 
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muziek,, want 'ons verstand wil medewerken', dus moeten woorden en 
tonenn met elkaar worden verbonden (Lustig 1756: 445; zie ook 4.5.2). 

Inn het vervolg van dit betoog constateert hij echter: 
datt al het goede juist niet alleen worde uitgewerkt door 't 
verstand;; dat wy in de meeste, en te mets in de edelste be 
dryven,, ons niet zo zeer naar bondige sluitredenen rigten, 
dann wel naar zekere onduidelyk begreepene gevoelens, 
onss in plaats van verworven kennis dienende; dat wy onze 
ziell  en haare dryweeren nog lang niet grondig kennen; 
datt eene fraaie instrumentaal-muziek even sterke, zo niet 
sterkerr indrukzelen, als menig uitneemend fraai gedicht 
tee wege brenge; [...] (idem: 446-447). 

Lustigg neemt hier een vrij onafhankelijke positie in. Immers, volgens 
dee gangbare contemporaine opvatting is instrumentale muziek geen 
'grote'' kunst, omdat ze geen religieuze, morele of filosofische bood-
schapp kan overbrengen. De rationalistische kunsttheorie kan met mu-
ziekk weinig beginnen, als de woorden ontbreken. Lustig beklemtoont 
echterr in verschillende passages van de Redeneeringen en de Inleiding, 
datt instrumentale muziek misschien nog sterker dan vocale muziek 
inwerktt op het gemoed van de mens. Wie goed naar instrumentale 
muziekk luistert, krijgt 'des te beter bevatting [...] van de toonspraak, en 
dess te meer stoffe tot nadenken' (idem: 330-331). Lustig ziet instru-
mentalee muziek als 'eene ARTSENY DES GEMOEDS', omdat zij in staat 
iss 'nadeélige hartstogten [te] dempen' en verdorven begeerten te verdrijven 
enn omdat zij kan dienen 'tot herstelling van gemoeds- en lichaamskrachten' 
(Lustigg 17712: 57-60; idem 1751: 269-277). 

Inn een passage in de Redeneeringen leidt zijn bezinning op het 
fenomeenn van de instrumentale muziek er zelfs toe, dat hij het stand-
puntt van Batteux overneemt dat muziek in feite niet te vertalen is in 
woorden,, wat getuigt van een nieuwe benadering van de muziek. Daar 
noemtt hij muziek een natuurlijke taal, 'een spraak des harten', terwijl 
woordenn een kunstmatige taal vormen die appelleert aan het ver-
stand.. De muzikale tonen zijn als 'een woordenboek derhloote natuur'. Ze 
dringendringen regelregt aan 't hart' (Lustig 1756: 330-331). Het hart heeft 

"zonderr toedoen van woorden, reeds een soort van ver-
stand,, en als 't geraakt wordt, zo heeft het alles begree-
pen.. Daar zyn zulke verhevene zaaken, die men door 
woordenn niet kan uitdrukken, maar ook zulke tedere, 
voorall  in de hartstogten, by welker uitdrukking de woor-
denn insgelyks te kort schieten" (idem: 421). 
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Hierr gaat Lustig, in het voetspoor van Batteux,193 ver in de richting van 
dee emancipatie van de muziek, want hij laat de relatie tussen muziek 
enn taal los. 

Samenvattendd kan ik zeggen, dat Lustig zich in zijn uiteenzetting over 
hett wezen van de muziek presenteert als een muziektheoreticus die 
dee contemporaine literatuur over de muziek goed kent. Hij belicht zijn 
onderwerpp van alle kanten en reflecteert op Franse en Duitse muziek-
esthetischee discussies. Als zijn belangrijkste bron dient het voor hem 
recentee werk van Batteux, waarvan hij creatief gebruik maakt. In 
hoofdlijnenn is hij het met diens opvattingen eens. Hoewel Batteux op 
onderdelenn van zijn werk is bekritiseerd door met name Duitse au-
teurs,, vormt ze toch de standaardopvatting over de muzikale mimesis 
inn de tweede helft van de achttiende eeuw. 

Bijj  die standaardopvatting sluit Lustig zich aan. Daarbinnen 
iss sprake van een verschuiving van esthetische normen als gevolg van 
dee groeiende kritiek op de toonschildering. Ook Lustig stelt zich op 
hett standpunt dat niet de externe wereld moet worden uitgebeeld, 
maarr de indruk die deze op ons maakt. Dat betekent dat de muzikale 
mimesiss zich heeft verinnerlijkt en voor Lustig is geworden tot muzi-
kalee expressie van geïnvidualiseerde emoties. Bovendien tekent zich 
inn het spoor van Batteux een tweede verschuiving van esthetische nor-
menn af. Met die Franse kunstrechter baant hij de weg voor de emanci-
patiee van instrumentale muziek door de relatie tussen taal en muziek 
loss te laten en dus te breken met de retorische traditie die zijn leer-
meesterr Mattheson vertegenwoordigt. 

Overigenss moet ik wel zeggen, dat Lustig nog met één been in 
diee retorische traditie staat, in ieder geval wat zijn benadering van vo-
calee muziek betreft. De mimetische muziekopvatting van Lustig blijkt 
duss zeer complex: oude en nieuwe benaderingen van muzikale mime-
siss staan naast elkaar, maar dat is niet ongewoon. Dat geldt eveneens 
voorr poëticale mimetische opvattingen van menig letterkundige tot 
diepp in de negentiende eeuw (zie Vis 1992: 101-102; zie ook Johannes 
1992:104-109). . 

1933 Batteux schrijft: 'Il suffit qu'on Ie sente, il n'est pas nécessaire de Ie nommer. Le coeur a 
sonn intelligence indépendante des mots; & quand il est touche, il a tout compris. D'ailleurs, 
dee même qu'il y a de grandes choses, auxquelles les mots ne peuvent atteindre; il y a en a 
aussii  de fines, sur lesquelles ils n'ont point de prise: & c'est sur-tout dans les sentimens que 
celles-cii  se trouvent' (Batteux 1753:183-184). 
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4.2.33 De mimetische muziekopvatting van Van Alphen 

Alleenn in zijn vertaling/bewerking van Riedels Theorie (1778-1780) zet 
Vann Alphen zijn opvattingen uiteen over het esthetische principe van 
dee nabootsing der natuur. Wel stelt hij in zijn Digtkundige Verhandelin-
gengen (1782) en Aanmerkingen' (1783) onderwerpen aan de orde die ook 
inzichtt geven in zijn visie op de imitatieleer.194 Het gaat dan om on-
derwerpenn als teergevoeligheid, verbeeldingskracht en de betekenis 
vann de muziek voor de dichtkunst. 

Hett zal geen verbazing wekken, dat Van Alphen in zijn mime-
tischee beschouwing in de Theorie vooral de dichtkunst voor ogen heeft, 
hoewell  Riedel het imitatieprincipe in verband met alle schone kun-
stenn bespreekt. Van Alphen zelf voelt zich echter alleen bevoegd te oor-
delenn over de dichtkunst: 

hett is boven mijn kragten en bestek, alle de schoone kun-
stenn doorteloopen. Van sommigen heb ik geen kennis ge 
noeg,, en van den staat van anderen zijn mijne berigten 
niett voldoende tot zulk eene beschouwing {Van Alphen 
1778:: XII). 

Uitt zijn bijna honderd bladzijden tellende inleiding, zijn slotwoord, de 
velee toegevoegde passages en de talrijke voetnoten blijk t dan ook, dat 
hijj  alle kunsttheoretische onderwerpen inclusief de kwestie van de imi-
tatioo voornamelijk vanuit zijn dichterschap benadert. Een enkele keer 
betrektt hij de schilderkunst daarbij. Waar Riedel vanuit andere schone 
kunstenn spreekt, onthoudt Van Alphen zich van commentaar of hij valt 
daarvoorr terug op Sulzer, wiens opvattingen hij tot de zijne maakt. Zo 
voegtt hij in de Theorie drie passages over muziek toe die hij ontleent aan 
Sulzerr (Van Alphen 1778: 251-252; Van Alphen 1780:169-170, 265-273). 

Inn de Digtkundige Verhandelingen staat uiteraard de dichtkunst 
centraal.. Overigens wijdt hij hierin één passage - ontleend aan Lord 
Kamess - aan het wezen van de muziek (Van Alphen 1782: CXLII-CXLIII) . 
Kortom,, in zijn twee belangrijkste literair-esthetische geschriften geeft 
Vann Alphen zijn visie op de schone kunsten in het algemeen en op de 
dichtkunstt in het bijzonder. Zijn visie op muziek geeft hij in de Aan-
merkingen'. . 

Achtereenvolgenss bespreek ik de opvattingen van Van Alphen 
over: : 

1944 Zie Van Alphen 1778: hoofdstuk 1, 5, 9; Van Alphen 1780: 'Antwoord op den Brief van 
denn Hoogwelgeb. Heer De Perponcher' en hoofdstuk 19; Van Alphen 1782: 89-189 en Van Al-
phenn 18023: 299-320. 
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-- de natuur en de nabootsing der natuur in de schone kunsten in het 
algemeenn en in de dichtkunst in het bijzonder 

-- de nabootsing der natuur in de muziek 

Inn zijn Digtkundige Verhandelingen definieert Van Alphen het begrip 'na-
tuur'' - evenals Lustig - als 'die werkende kragt', dat wil zeggen als het 
scheppendee vermogen van de kunstenaar (Van Alphen 1782: 66) en als 
aangeborenn geaardheid (idem: 68). Die definitie past in de klassieke, 
retorischee traditie, waarin 'natura' of 'ingenium' als de natuurlijke 
aanlegg staat tegenover de 'ars' als het systeem van de regels. Een derde 
enn vierde betekenis geven Riedel/Van Alphen in het vijfde hoofdstuk 
vann de Theorie (Van Alphen 1778: 132-164). Daar interpreteren zij 'na-
tuur'' niet alleen als de voor de mens waarneembare werkelijkheid, 
maarr zij kennen aan dit begrip bovendien een morele betekenis toe 
(ziee ook Kloek 1985: 49). Zij stellen namelijk het natuurlijke tegenover 
hett onnatuurlijke. De natuur en het natuurlijke karakteriseren zij als 
echt,, authentiek, ongedwongen en spontaan. 'Edele eenvoudigheid' 
enn 'naïfheid' kenmerken de natuur. Het onnatuurlijke associëren zij 
mett gekunsteldheid, overtolligheid en onwaarschijnlijkheid. 

Inn een toegevoegde passage maakt Van Alphen nog onder-
scheidd tussen het 'algemeen natuurlijke' en het 'bijzondere natuurlij-
ke'.. Het algemeen natuurlijke is volgens hem in alle tijden, plaatsen 
enn omstandigheden hetzelfde - zoals de grondneigingen van het men-
selijkk hart - terwijl het bijzondere natuurlijke juist bepaald wordt 
doorr tijd, plaats en omstandigheid. Een kunstenaar die werk wil 
makenn voor alle mensen van alle tijden moet vooral het algemeen na-
tuurlijkee uitbeelden (Van Alphen 1778:140-141). 

Aann Van Alphens opvattingen over de nabootsing der natuur 
inn de schone kunsten in het algemeen en in de dichtkunst in het bij-
zonderr hebben velen vóór mij aandacht besteed.195 Daarom beperk ik 
mijnn bespreking daarvan tot de hoofdzaak. Zijn interpretatie van de 
muzikalee mimesis belicht ik echter uitvoerig, want zij is nooit eerder 
onderwerpp van studie geweest. 

Vann Alphen twijfelt aan de algemene geldigheid van de na-
bootsingg der natuur als grondprincipe voor alle schone kunsten. Hij 
steltt dus, evenals Riedel, de zienswijze van Batteux ter discussie (Van 
Alphenn 1780: XXVI) . Verwijzend naar Sulzer onderscheidt hij in een 
toegevoegdetoegevoegde passage in de Theorie twee soorten kunst: de nabootsende 

1955 Zie bijvoorbeeld De Koe 1910: 88-94; Buijnsters 1973: 127, 137-138; Kloek 1985: 48-61; 
Johanness 1992:126-127; Wiskerke 1995:112-129 en De Man 1999: 8-10. 
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kunstt en de kunst waarin (eigen) gewaarwordingen worden uitge-
drukt.. Tot de eerste soort behoren de 'afbeeldende' kunsten - als schil-
der-- en beeldhouwkunst - die 'hunnen oorsprong aan de nabootsing 
derr natuur verschuldigd zijn'. Tot de tweede soort behoren dichtkunst 
enn muziek. Volgens Van Alphen zijn deze twee kunsten niet te herlei-
denn tot het grondbeginsel van de nabootsing der natuur (Van Alphen 
1778:: 251-252). 

Zijnn redenering over deze voor hem belangrijke kwestie spitst 
hijj  verder uitsluitend toe op de dichtkunst. Hij heeft hier met name de 
ode,, de verheven lyriek, voor ogen. In deze vorm van poëzie, die voort-
komtt uit de eigen innerlijke aandoening, overheerst de teergevoelig-
heid.. De odendichter schildert niet de natuur buiten hemzelf en is der-
halvee geen navolger der natuur, maar hij 'schetst zig zelf af (idem: 254). 
Hijj  drukt zijn eigen emoties uit en die maken deel uit van de natuur. 
Inn zijn discussie met De Perponcher (1741-1819) spreekt Van Alphen in 
ditt verband over 'voorstellingen van de natuur zelf. Wanneer een dichter 
uitdrukkingg geeft aan zijn eigen gemoedsbewegingen, 'dan is er geen na-
bootsing,bootsing, maar dan nooren wij de natuur zelf (Van Alphen 1780: XXXIX , XL). 

Vann Alphen legt hier de nadruk op de dichterlijke oorspron-
kelijkheid.. Expressie van de innerlijke gemoedsbeweging acht hij de 
hoogstee vorm van kunst. In volgorde van artisticiteit onderscheiden 
Riedel/Vann Alphen vier trappen van kunst: 'Copie der natuur - copie 
derr schone wezenlijke natuur - copie der denkbeeldige natuur - en 
eigenn schepping' (Van Alphen 1778: 255). In het eerste geval beschrijft 
dee dichter een tafereel uit de werkelijkheid ofwel de natuur om hem 
heen,, in het tweede selecteert hij alleen het schone uit de natuur, in 
hett derde geeft hij een voorstelling weer die hij in zijn geest gevormd 
heeftt op basis van zijn kennis van de natuur en in het vierde geval 
geeftt hij gestalte aan een nieuwe werkelijkheid en is hij een schepper. 

Inn de interpretatie van Van Alphen geschiedt het 'scheppen' 
echterr op basis van 'bouwstoffen uit de natuur'. De dichter 'schept' 
weliswaarr een nieuw geheel, maar dat is samengesteld uit elementen 
uitt de natuur (Van Alphen 1780: LVI; Van Alphen 1782:134-135). Met Jo-
hanness concludeer ik dat ook Van Alphens vierde en hoogste trap van 
kunstt - de eigen schepping - het schema van de nabootsing der na-
tuurr niet te buiten gaat. Het gaat niet 

omm een werkelijk "creatief scheppen maar om een nieuwe 
combinatie,, een constructie op basis van bouwstoffen die 
aann de werkelijkheid ontleend zijn (Johannes 1992:134). 

Kloekk stelt in dit verband terecht vast, dat Van Alphens bezwaren 
tegenn de algemene geldigheid van de nabootsing der natuur als grond-
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principee voor alle schone kunsten allereerst het principe van de na-
bootsingg betreffen. Van Alphen vecht de nabootsing aan, maar beslist 
niett de eis, dat alle kunst uiteindelijk in overeenstemming met de 
natuurr dient te zijn, dat wil zeggen dat zij de bestaande realiteit geen 
geweldd mag aandoen (Kloek 1985: 60). Hij rekent tot de natuurnaboot-
singg echter alleen de natuur buiten de dichter, terwijl voor Batteux, De 
Perponcherr en anderen hieronder ook de expressie van de eigen emo-
tiess valt. Het gaat dus niet om een verschil in visie, maar om een ver-
schill  in interpretatie van de term 'nabootsing der natuur'. 

Hoee dan ook, Van Alphen stelt de dichterlijke oorspronkelijk-
heid,, ofwel de genie, voorop. Het accent ligt op het gevoel en de ver-
beeldingg die hij ziet als een inwendige gewaarwording.196 Hij bena-
druktt dus het individuele karakter van het kunstwerk. Maar de 
kunstenaarr komt er niet met de genie alleen. De genie moet zich vol-
genss Van Alphen conformeren aan de smaak en de kunstregels, anders 
looptt zij gevaar te ontaarden in 'buitensporigheid' (Van Alphen 1778: 
LVI;; Van Alphen 1782: 228). Een kunstenaar/dichter hoeft zich evenwel 
inn zijn scheppingsdrang niet belemmerd te voelen door 'oordeel en 
smaak'.. In het scheppingsmoment denkt hij niet bewust aan de regels, 
maarr hij past ze intuïtief toe als inwendig beleefde normen (Van Al-
phenn 1778: Lil) . Voor Van Alphen vormen genie en smaak een eenheid. 
Hijj  sluit aan bij de neoplatoonse traditie die het schone, goede en ware 
identificeert.. Deze opvatting deelt hij overigens niet met Riedel, wel 
mett Sulzer met wie hij zich het meeste verwant voelt (idem: XXVIII) . 

Ikk kom tot de conclusie dat Van Alphens opvatting over het es-
thetischee principe van de nabootsing der natuur met betrekking tot 
dee schone kunsten in het algemeen opvallend overeenkomt met die 
vann Lustig, hoewel de een de mimetische opvatting van Batteux aan-
valtt en de ander haar ondersteunt. Van Alphens redenering past dan 
ookk evenals die van Lustig precies in Johannes' standaardbetoog voor 
dee jaren 1780-1840. Interessant is nu de vraag hoe onze dichter dit 
principee relateert aan de muziek. 

Hoewell  Van Alphen zich slechts aarzelend uitspreekt over andere kun-
stenn dan de dichtkunst, schroomt hij niet de muziek te beschrijven als 
gevoelskunstt bij uitstek. Deze kwalificatie vond ik niet alleen in de 

1966 Van Alphen huldigt de, door Locke beïnvloede, gangbare achttiende-eeuwse opvatting 
datt de denkbeelden via de zintuigen in de ziel komen (Van Alphen 1780: LV-LVI ; Van Alphen 
1782:: 72,174). In tegenstelling tot vele tijdgenoten rekent hij de verbeelding echter niet tot 
dee uitwendige maar tot de inwendige gewaarwordingen (Van Alphen 1778: 3-4, voetnoot; 
ziee ook Johannes 1992:115, noot 25). Zie ook 4.5.3. 
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'Aanmerkingen'' (p. 300-303), maar ook in de Digtkundige Verhandelingen 
(p.. CXLII) en in de Theorie (dl. 1: 251-252; dl. 2:169-170, 265-273). Hij ont-
leentt haar aan verschillende bronnen. In zijn Riedel-bewerking para-
fraseertfraseert Van Alphen uit Sulzers Allgemeine Theorie (1771-1774) twee pas-
sagess en een groot fragment over muziek. In zijn Digtkundige 
VerhandelingenVerhandelingen geeft hij uit de Elements of Criticism (1762) van Lord Kames 
eenn kleine passage over muziek in vertaling weer en in de 'Aanmer-
kingen'' ten slotte beveelt hij drie bronnen over de relatie tussen dicht-
kunstt en muziek als lezenswaardig aan: het Essai (1765) van Chastel-
lux,, A Dissertation (1763) van Brown en de Observations (1769) van Webb. 
Dezee studies maken volgens hem duidelijk, dat muziek als geen ande-
ree kunst in staat is gewaarwordingen en hartstochten uit te drukken. 
Voorr zijn betoog over dichtkunst en muziek zegt hij echter niet geput 
tee hebben uit deze werken. De 'Aanmerkingen' heeft hij samengesteld 
uitt wat hij 'hier en daar [...] verspreid gevonden [heeft]' (Van Alphen 
18023:: 301). 

Naderr onderzoek leert mij, dat een deel van de 'Aanmerkin-
gen'' bestaat uit een collage van (vertaalde) zinnen uit respectievelijk 
'Reflexionss sur 1'Opéra' (1741) van Remond de Saint Mard, 'De 1'opéra' 
(1763)) van Marmontel, de Allgemeine Theorie van Sulzer en de Reflexions 
(1719)) van Dubos. Afgezien van de naam van Marmontel laat Van Al-
phenn verder elke bronvermelding achterwege. Bovendien plaatst hij 
geenn aanhalingstekens, zodat ook niet duidelijk wordt dat hij hier let-
terlijkk vertaalt. Ter illustratie van deze werkwijze197 voeg ik een pagina 
uitt de 'Aanmerkingen' bij, waarop ik heb aangegeven met welke bron-
nenn de verschillende passages corresponderen (zie bijlage II). 

Kortom,, voor de uitwerking van zijn standpunt over muziek 
alss gevoelskunst bij uitstek raadpleegde Van Alphen van acht verschil-
lendee toonaangevende schrijvers - vier Fransen, drie Engelsen en een 
Duitserr - een beschouwing over dichtkunst en muziek. Zijn oudste 
bronn dateert uit 1719 en zijn meest recente uit 1774, waarmee meer 
dann een halve eeuw wordt overbrugd. Hij heeft zich dus breed geo-
riënteerd.. Maar betekent die investering in de breedte er ook een in de 
diepte?? Met andere woorden hoe heeft hij al die bronnen gebruikt? 
Heeftt hij studie gemaakt van de diverse opvattingen en zet hij die 
tegenn elkaar af, of licht hij er alleen die uitspraken uit die hem, als 
dichterr schrijvend over muziek, van pas komen? De volgende analyse 
vann Van Alphens ontleningen over het wezen van de muziek leidt naar 
hett antwoord op deze vraag. 

1977 Zie over Van Alphens bronnengebruik ook De Man 1999 (dl. 2): 32-40. 
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Inn de Theorie voert Van Alphen Sulzer op als zegsman over het wezen 
vann de muziek. In diens woorden oordeelt hij het principe van de na-
tuurnabootsingg ongeschikt voor de muziek (Van Alphen 1778: 251-
252)) en daarmee samenhangend kritiseert hij de toonschildering (Van 
Alphenn 1780: 273). Bij monde van Sulzer typeert hij de muziek als de 
taall  der hartstochten. Als de componist die taal tot haar recht wil 
latenn komen, moet hij volgens Sulzer/Van Alphen de hartstochten die 
hijj  wil uitdrukken eerst in zichzelf opwekken (idem: 169-170, 271). Dat 
betekentt dat Van Alphen in de Theorie niet alleen de dichtkunst maar 
ookk de muziek - in Sulzers formulering - beschrijft als geïndividuali-
seerdee gevoelsexpressie, als een verinnerlijkte vorm van mimesis. 

Inn de Digtkundige Verhandelingen laat onze dichter Kames aan 
hett woord over muziek. Het betreft hier slechts een losse opmerking 
diee hij aanhaalt in verband met het effect van het rijm in een gedicht. 
Kamess wijst op het vermogen van de muziek hartstochten op te wek-
kenn en te reguleren, een opvatting die Van Alphen ook aan Sulzer had 
kunnenn ontlenen (Van Alphen 1782: CXLII-CXLIII) . Kames besteedt in 
zijnn Elements of Criticism weliswaar veel aandacht aan gewaarwordingen 
enn hartstochten, maar in tegenstelling tot Sulzer zegt hij weinig over 
dee muzikale uitdrukking hiervan (zie 3.2.3). Zowel de Allgemeine Theorie 
alss de Elements of Criticism kent Van Alphen goed en met de schrijvers 
ervann heeft hij veel affiniteit, wat blijkt uit de vele ontleningen en uit 
watt hij daar zelf over zegt (Van Alphen 1778: XXIII , noot a, XXVIII , 
LXXXVI-LXXXVII ,, XC). 

Inn tegenstelling tot de passages over muziek in de Theorie en 
dee Digtkundige Verhandelingen presenteert Van Alphen de uiteenzetting 
overr het wezen van de muziek in de Aanmerkingen' als een eigen be-
toog,, uiteraard gebaseerd op de stof die hij in de diverse bronnen heeft 
aangetroffen.. Om te beginnen beveelt hij drie werken ter lezing aan. 
Eenn daarvan - A Dissertation van Brown - kan worden beschouwd als 
eenn contemporain standaardwerk over de oorsprong en ontwikkeling 
vann dichtkunst en muziek in de loop der tijden. Browns typering van 
hett wezen van de muziek als 'a kind of natural and expressive Langu-
agee of the Passions' (Brown 1763: 29) maakt deel uit van het achttien-
de-eeuwsee muziekesthetische gedachtegoed. Voor Van Alphen gaat het 
dann ook om een gemeenplaats. Al zijn bronnen brengen het ontstaan 
vann toon- en dichtkunst in verband met het uiten van emoties, maar 
geenn schrijver heeft aan die gedachte zo'n lijvige verhandeling gewijd 
alss Brown (zie ook Abrams 1971: 81). Om die reden heeft Van Alphen 
ditt werk wellicht aanbevolen. 

Mett zijn aanprijzing van het Essai van Chastellux wekt Van Al-
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phenn de indruk althans iets te weten over een nieuwe visie op muziek. 
Ditt Essai getuigt namelijk van een baanbrekend inzicht in de motivische 
eenheidd van de muzikale periode die een eigen structuur heeft en 
zichzelff  draagt als de boog van een gewelf onafhankelijk van de struc-
tuurr van de tekst.198 Het plezier in de muziek hangt, aldus Chastellux, 
samenn met een voor het oor te herkennen structuur. Hij wijst erop, dat 
muziekk verarmt, als ze uitsluitend aanleunt tegen het woord. Muziek 
verlangtt periodisering: een vormgeving naar eigen muzikale wetten 
(Chastelluxx 1765: 28-29). Hier lijk t Chastellux de mimetische benade-
ringg van de muziek enigszins los te laten ten gunste vann de mathema-
tische.. Daardoor gaat hij in zijn visie op de relatie tussen taal en mu-
ziekk ver in de richting van de emancipatie van de muziek. 

Nergenss in de 'Aanmerkingen' blijkt evenwel, dat Van Alphen 
ditt Essai aanprijst vanwege die nieuwe benadering van de muziek. Hij 
beveeltt het aan op gezag van Metastasio.199 Misschien heeft hij het 
EssaiEssai niet zelf bestudeerd. Of doet hij niets met de visie van Chastellux, 
omdatt deze hemzelf niet zo heeft aangesproken? 

Inn het derde werk dat Van Alphen in de Aanmerkingen' aan-
prijstt - de Observations van Webb - manifesteert zich eveneens een nieuw 
inzichtt in het karakter van de muziek, hoewel het hier voor tijdgeno-
tenn niet om zo'n revolutionaire visie gaat als die van Chastellux, maar 
eenn visie die door verschillende achttiende-eeuwse schrijvers wordt 
uitgedragen.. Webb wijst op het tweevoudig karakter van de muziek: 

[...]]  music acts in the double character of an art of impres-
sionn as well as of imitation: [...] (Webb 1974: 28). 

Muziekk moet dus niet alleen benaderd worden als een nabootsende 
kunst,, want zij drukt ook iets innerlijks uit. Zij geeft namelijk levendi-
gee indrukken van gemoedsbewegingen en hartstochten. Met deze op-
vattingg sluit Webb aan bij het achttiende-eeuwse standaardbetoog van 
Johannes,, waarin de esthetische normen zijn verschoven naar een ver-
innerlijktee vorm van mimesis. 

Eenn dergelijke benadering van de muziek moet Van Alphen 
well  aangesproken hebben, want zij komt overeen met zijn opvatting 

1988 Chastellux 1765: IV, 17. Zie voor een definitie van het begrip 'période' de uitvoerige noot 
opp p. 7-9 van het Essai. Zie hierover verder p. 18-19, 25-28, 46-47 in deze verhandeling. 
1999 Zie Van Alphen 18023: 300. Zie ook Dahlhaus/Zimmermann 1984: 92. Hier wordt gewe-
zenn op een brief van Metastasio van 15 juli 1765, die hij heeft geschreven na ontvangst van 
hett Essai. Hij is vol lof over deze verhandeling. Tijdgenoten ervaren zijn oordeel als gezag-
hebbend.. Als grote bewonderaars van Metastasio manifesteren zich bijvoorbeeld Van 
Goens,, de geleerde zwager van Van Alphen, en Marmontel, een belangrijke bron van Van 
Alphen.. Uit de veilingcatalogus van zijn bibliotheek blijkt , dat Van Alphen in het bezit 
moett zijn geweest van gedichten van Metastasio. 
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datt het uitdrukken van gemoedsbewegingen en hartstochten zowel 
hett wezen van de muziek uitmaakt als de hoogste vorm van dicht-
kunstt is. Toch doet Van Alphen weinig met de Observations van Webb. 
Dee Engelse schrijver geeft een fysiologische verklaring voor het feit dat 
muziekk wordt ervaren als gevoelskunst bij uitstek: 

II  SHALL suppose, that it is in the nature of music to excite 
similarr vibrations, to communicate similar movements 
too the nerves and spirits. For, if music owes its being to 
motion,, and, if passion cannot well be conceived to exist 
withoutt it, we have a right to conclude, that the agree-
mentt of music with passion can have no other origin than 
aa coincidence of movements (Webb 1974: 6-7). 

Vann Alphen constateert weliswaar ook dat er een verband bestaat tus-
senn muziek en hartstochten, maar voor een verklaring van dit ver-
schijnsell  verwijst hij niet naar Webb, die daar een hele verhandeling 
aann wijdt. De gedachte dat er een overeenkomst bestaat tussen muziek 
enn hartstochten ontleent hij - in een letterlijke vertaling en zonder 
bronvermeldingg - aan Remond de Saint Mard en voor de verklaring 
vann deze overeenkomst gebruikt hij de formulering van Sulzer, weder-
omm zonder bronvermelding (zie bijlage II). 

Datt hij terugvalt op Sulzer, ligt voor de hand, omdat diens All-
gemeinegemeine Theorie als gemakkelijk te hanteren overzichtswerk zijn bron 
bijj  uitnemendheid is geweest. Maar hoe laat zijn keuze van de 'Re-
flexionss sur 1'Opéra*  van Remond de Saint Mard zich verklaren? Die 
bespreektt immers een typisch Franse operaproblematiek - zoals trou-
wenss alle Franse schrijvers die Van Alphen in de Aanmerkingen' 
noemtt - terwijl hijzelf zich met de cantate bezighoudt. 

Tochh levert deze operadiscussie Van Alphen natuurlijk ook de 
stoff  waarin hij geïnteresseerd is: standpunten over de relatie van de 
muziekk met de dichtkunst. En passant ontleent hij dan aan Remond 
dee Saint Mard de passage over het wezen van de muziek. Die is echter 
zoo algemeen gesteld, dat hij evengoed te rade had kunnen gaan bij Sul-
zerr of een van zijn andere bronnen. Bij nadere beschouwing van de 
passagess over muziek blijk t dat Van Alphen in de Aanmerkingen' uit-
sluitendd vocale muziek voor ogen heeft. Hij schrijft als dichter over 
muziek.. Zijn woord moet door de muziek meer zeggingskracht krij -
gen.. Daartoe moet de muziek al haar krachten uitoefenen 

zonderr daarom de grenzen van haar genus te buiten te 
gaan,, of de regelen te verwaarloozen, welke ons de goede 
smaakk en het verstand voorschrijven (Van Alphen 18023: 
300). . 
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Hijj  hanteert hier dezelfde laat-achttiende-eeuwse normen als voor de 
dichtkunst:: verstand en smaak moeten het gevoel controleren. 

Hoee stelt Van Alphen zich de muzikale uitdrukking van ge-
voelenss voor? Met andere woorden, hoe beschrijft hij de verinnerlijkte 
muzikalee mimesis? Ik constateer een discrepantie tussen zijn opmer-
kingenn over dit onderwerp in de Theorie en in de 'Aanmerkingen'. Die 
ontstaatt doordat hij in de Theorie Sulzers formulering in vertaling 
weergeeftt en in de 'Aanmerkingen' die van Dubos. Zo constateert hij 
inn de Theorie bij monde van Sulzer, dat de muziek niet te herleiden valt 
tott het grondbeginsel van de nabootsing der natuur, terwijl hij in de 
'Aanmerkingen'' de werkzaamheid van de muziek uitsluitend be-
schrijftt in termen van nabootsing. In het licht van zijn discussie in de 
TheorieTheorie met De Perponcher over het nabootsingsprincipe in de lyriek 
lijk tt dit des te opmerkelijker, omdat hij daarin bezwaar aantekent 
tegenn de term 'nabootsing' als het om gevoelsexpressie gaat. 

Hijj  benadrukt in de 'Aanmerkingen' weliswaar de emotionele 
krachtt van de muziek als gevoelskunst bij uitstek, maar hij beschrijft 
dee muzikale uitdrukking van gevoelens in eerste instantie als naboot-
singg van spreektaalintonatie en als toonschildering. Onderstaande 
passages,, die hij in letterlijke vertaling en zonder bronvermelding 
heeftt overgenomen uit de Reflexions van Dubos, laten dat zien: 

Dee kunstige muziek volgt de toonen, de zugten, de bui-
gingenn der stemme na, ja in een woord al de klanken met 
behulpp van welke de natuur zelfde gevoelens en de harts-
togtenn uitdrukt; [...] (Van Alphen 18023: 302). 

[...]]  Ie Musicien imite les tons, les accens, les soupirs, les in-
flexionss de voix, enfin tous ces sons, a 1'aide desquels la 
naturee même exprime ses sentimens & ses passions 
(Duboss 17556 (dl. 1): 469). 

Maarr nog daarenboven bootst de muziek de meeste gelui-
denn na, welke in de natuur eenige uitwerking op ons heb-
ben;; en brengt ook daar door dezelfde uitwerking voord 
inn ons, welke de natuur door dezelfde toonen in ons ver-
oorzaaktee (Van Alphen 18023: 303). 

Cett Art (= la Musique}  a voulu encore faire des imitations 
dee tous les bruits qui sont les plus capables de faire 
impressionn sur nous, lorsque nous les entendons dans la 
naturee (Dubos 17556 (dl. 1): 472). 
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Mett deze passages geeft Van Alphen de kern weer van zijn eigen mu-
ziekbeschouwing,, maar niet die van Dubos die in het vervolg van zijn 
betoogg de nabootsing van natuurgeluiden in vocale muziek bekriti-
seertt (Dubos 17556 (dl. 1): 493). Trouwens, deze kritiek geven de meeste 
bronnenn van Van Alphen (zie bijvoorbeeld Webb 1974: 143 en Sulzer 
1771:: 455), maar daarvan vind ik in de 'Aanmerkingen' niets terug. In-
tegendeel,, Van Alphen selecteert uit zijn bronnen juist die passages 
waarinn de muziek wordt beschreven als toonschildering. Zo ontleent 
hijj  wederom aan Dubos de opmerking dat de componist 'aan zijne 
toonenn de waare overeenkomst met de woorden [dient] te geven, [...]' 
(Vann Alphen 18023: 313; Dubos 17556 (dl.1): 487). Hij doelt op de muzi-
kalee nabootsing van de klank en de beweging (ritme) van de woorden. 

Voorr een toelichting hierbij volgt hij een andere Franse schrij-
verr - Marmontel - op de voet. Op diens gezag (Marmontel 1777 (dl. 2): 
257)) stelt hij vast: 

"datt een digtstuk min of meer geschikt is voor de muziek, 
naarr mate deze meerder of minder gemaklijkheid heeft, 
omm uittedrukken het geen de eerstgenoemde haar voor-
stelt""  (Van Alphen 18023: 313). 

Daaruitt volgt, dat de dichter 'aan den muziekant toeren en bewegin-
genn [moet] geven, welke vatbaar zijn voor zulke buigingen, waaruit de 
schoonheidd van den zang voordvloeit' (idem: 315; vergelijk Marmontel 
17777 (dl. 2): 258-259). Dat houdt in, dat de dichter zijn woordkeus moet 
afstemmenn op de mogelijkheid van muzikale nabootsing, want niet 
elkk woord leent zich daarvoor: 

Eenn digter kan spreken van het geen het oor verrukt, eene 
tederheidd van gevoelens in de ziel veroorzaakt, en de mu-
ziekantt kan hem helpen; maar zo dra hij van den reuk 
spreekt,, moet de muziekant zwijgen. [...] afgetrokken voor-
stellingenn van zaken, die door coleuren op het gezigt, of 
enkell  op den reuk werken, [zijn] geen goede voorstellin-
genn voor de muziekale poëzie, [...] (Van Alphen 18023: 316-
317;; vergelijk Marmontel 1777 (dl. 2): 257-259). 

Inn dit verband gebruikt Van Alphen de term 'muzikale woorden' die 
hijj  typeert als woorden die 'een bijdenkbeeld bevatten, het welk mu-
ziekaall  is' (Van Alphen 18023: 315). Hij noemt bijvoorbeeld 'ruischend 
beékjeri'beékjeri' in tegenstelling tot 'helder beekjen' muzikaal, 'om dat het woord 
ruischendruischend beter door de muziek kan worden nagebootst, dan het woord 
helder:helder: [...]' (ibidem). 

Inn navolging van Marmontel formuleert Van Alphen hier een 
oudee retorische opvatting ('numerus oratorius') die inhoudt dat de be-
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tekeniss van een woord of versregel een pendant moet hebben in de 
klankkleurr en in het metrum (Lausberg 19732: 480-507). Deze corres-
pondentiee van klank en beweging (ritme) met de betekenis van de 
woordenn noemt Van Alphen dichterlijke harmonie. Hij denkt daarbij niet 
alleenn aan onomatopeeën, maar ook aan subtielere relaties tussen 
klankkleurr en versritme enerzijds en versinhoud anderzijds (zie 4.4.3). 
Dee muzikale nabootsing versterkt deze dichterlijke harmonie. Met de 
harmoniee vormt de dichterlijke melodie het muzikale element van de poë-
zie.. Aan beide begrippen wijdt Van Alphen een uitvoerige beschouwing 
inn zijn Digtkundige Verhandelingen (Van Alphen 1782: XLVII-CXV) . Onder 
dichterlijkee melodie verstaat hij die rangschikking van versvoeten en 
lettergrepenn die aangenaam is om naar te luisteren (zie 4.4.3). Aan een 
vergelijkingg van dee dichterlijke met de muzikale harmonie en melodie 
besteedtt hij nauwelijks aandacht. Wel verwijst hij naar de Lettre sur les 
sourdssourds et les muets van Diderot waarin deze vergelijking wordt uitgewerkt. 

Enerzijdss beschrijft Van Alphen in de 'Aanmerkingen' de mu-
zikalee mimesis als toonschildering, anderzijds associeert hij muziek 
steedss met hartstochten. Naar zijn mening dient muziek van nature 
voorr de uitdrukking van gevoelens. In navolging van Sulzer (1774: 782) 
definieertt hij bijvoorbeeld het gezang 'als eene natuurlijke opeenvol-
gingg van klanken, welke uit hartstogtelijke gewaarwording ontstaan, 
enn ook bijgevolg dezelfde gewaarwording voorstellen' (Van Alphen 
18023:: 302). 

Alss hij vervolgens nader ingaat op de muzikale 'voorstelling' 
vann de hartstochten, doet hij dat weer bijna uitsluitend in termen van 
nabootsing.. Hij wijst op de 'geschiktheid' van de muzikale tonen 'om 
denn toon der onderscheide hartstogten door nabootsing voortestellen' 
(idem:: 312). Daarom behoort de componist 'den toon der hartstogten 
tee kennen; hij behoort te weten, welke voorstellingen door de muziek 
kunnenn nagebootst worden' (idem: 312-313).200 

Tochh laat hij op één plaats in de 'Aanmerkingen' de naboot-
singsideee enigszins los, waar hij schrijft dat er voorstellingen zijn die 
inn de muziek 'alleen van ter zijde kunnen ondersteund worden' (idem: 
313).. In diezelfde passage benadrukt hij, dat de componist de schoon-
heidd van de 'digterlijke voorstellingen' zelf moet voelen en daardoor 
inn verrukking moet raken om 'levendigheid aan zijnen arbeid medete-
deelen',, wat neerkomt op zijn beschrijving van de muziek in de Theorie 
alss geïndividualiseerde gevoelsexpressie, als een verinnerlijkte muzi-
kalee mimesis. 

2000 zie 4.5.3 over de toon der hartstochten. 
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Ikk concludeer, dat nergens in de 'Aanmerkingen' blijkt dat Van Alphen 
overr muzikale vakkennis beschikt. Op muzikaal-technische kwesties 
gaatt hij niet in. Met de nieuwe visie op muziek van Chastellux en 
Webbb doet hij niets. Hij benadert de muziek vanuit zijn dichterschap, 
datt wil zeggen dat de muziek voor hem een dienende functie heeft. 
Haarr emotionele kracht geeft het dichterlijk woord zijn optimale uit-
drukking.. Hoewel hij muziek associeert met de uitdrukking van ge-
voelenss en hartstochten, beschrijft hij de muzikale mimesis voorna-
melijkk als toonschildering. De kritiek hierop in zijn bronnen negeert 
hij .. Hij maakt geen onderscheid in de verschillende wijzen waarop de 
auteurss van zijn bronnen de relatie tussen dichtkunst en muziek be-
naderen. . 

Vann Alphen gaat zeer eclectisch te werk. Hij kiest standpun-
tenn en argumenten die hem als dichter het meest aanspreken en die 
brengtt hij met elkaar in verband. Zo smeedt hij het gedachtegoed van 
toonaangevendee auteurs uit verschillende culturen en met verschil-
lendee esthetische opvattingen tot een synthese. Naast een nauwkeuri-
gee verantwoording van bronnen vervlecht Van Alphen ontleningen 
mett zijn eigen tekst zonder bronvermelding en zelfs zonder aan te 
gevenn dat hij letterlijk citeert. De wijze waarop hij in de respectieve 
verhandelingenn zijn bronnen verwerkt, kenmerkt overigens de acht-
tiende-eeuwsee retorisch geschoolde schrijver. De retorische taaiopvat-
tingg houdt namelijk in, dat de woorden ('verba') ondergeschikt zijn 
aann de inhoud ('res'). De lezer moet overtuigd worden van een bepaal-
dee gedachte en het doet er weinig toe van wie de formulering afkom-
stigg is. Dat verklaart wellicht het gemak waarmee Van Alphen en zijn 
tijdgenotenn omspringen met hun vindplaatsen.201 

4.2.44 De mimetische muziekopvatting van Robbers 

Dee eerste van Tweetal Proeven wijdt Robbers aan zijn opvatting over het 
principee van de nabootsing der natuur voor de schone kunsten in het 
algemeenn en voor de muziek in het bijzonder (Robbers [1828]: 1-21). 
Eenn voorschot op deze uiteenzetting neemt hij in zijn 'Vergelijking der 
oudee en hedendaagsche muzijk' (Robbers 1818: 2-4, 79-83). Vooral over 
dee toonschildering spreekt hij zich verder nog uit in de Tweede Proe-
ve'' (Robbers [1828]: 49-51) en in de Verhandeling over het Nationaal Neder-
landsenlandsen Gezang (Robbers 1820: 97). Kortom, Robbers heeft zijn stand-

2oii  zie over deze werkwijze, die ertoe leidt dat vele auteurs terugvallen op dezelfde redene-
ringen,, Johannes 1992: 43-45. Zie over Van Alphens bronnengebruik ook De Man 1999 (dl. 
2):: 32^0. 
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EERSTEE PROEVE 

VAN N 

V E R H A N D E L I N G , , 

OVERR DE 

MM U Z IJ K, 

alss beeldende kunst beschouwd. 

H e tt is misschien weinig meer., dan twee jaren, 

geleden,, dat ik eene lezing deed (*) , welke haren 

oorsprongg gedeeltelijk verschuldigd was aan eene 

pri jsvraag,, door de Hollandsche Maatschappij 

fanfan fraaije Kunsten en Wetenschappen opgege-

ven.. Ik heh toen de muzijk der Ouden met de 

hedendangscliee vergeleken, en de meerdere werking 

derr eersle op de gemoederen der mcuscheu , boven 

diee der laastgenoemde, onderzocht en beoordeeld. 

Sedertt is deze mijne verhandeling (of lezing) in 

denn Amphion, een tijdschrift voor vrienden en 

beoefenarenn der toonkunst, door den druk publiek 

gemaakt. . 
1. . 

(")) In de Maalicbappij; l'cnctirittaihcid en OfTrcnstcmpua^ 
. . 

Afb.. 18 De eerste pagina van Robbers' 'Eerste Proeve', waar in hij zijn 

mimet ischee muziekopvat t ing beargumenteer t. 

(Zie(Zie Robbers [1828], exemplaar KB 3165 D 29.) 
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puntt over de natuurnabootsing in al zijn publicaties beschreven en 
mett name beredeneerd in de 'Eerste Proeve van Verhandeling, over de 
Muzijk,, als beeldende kunst beschouwd'. Met deze 'Eerste Proeve' als 
uitgangspuntt bespreek ik achtereenvolgens Robbers' interpretatie van 
-- de natuur 
-- de nabootsing der natuur in de schone kunsten in het algemeen 
-- de nabootsing der natuur in de muziek 

'Natuur'' definieert Robbers als de ons omringende wereld die wij uit-
sluitendd via onze zintuigen waarnemen en kennen (Robbers [1828]: 9). 
Zintuiglijk ee indrukken vormen de bakermat van alle kennis. Deze 
typischh achttiende-eeuwse gedachtegang verraadt de invloed van de 
empirischee Engelse kunsttheorie. Voor de schone kunsten spelen, 
alduss Robbers, twee zintuigen een rol: het gezicht en het gehoor. In de 
schilderkunstt bijvoorbeeld gaat het om de navolging van de zichtbare 
natuur,, terwijl het in de muziek in de eerste plaats om de hoorbare na-
tuurr gaat. 

Maar,, evenals Lustig en vele andere achttiende-eeuwse 
muziekestheticii  laat Robbers ook de zichtbare wereld vallen binnen 
hett bereik van de muzikale navolging. Bovendien vormt de 'onstoffe-
lijk ee wereld' zijns inziens voor de muziek een navolgingsbron bij uit-
stekk in 'de aandoeningen der ziel' (ibidem). De natuur biedt de muziek 
duss vele bronnen ter nabootsing. 

Inn de schone kunsten is volgens Robbers het vermaak recht 
evenredigg aan de mate van overeenkomst tussen het uitgebeelde en 
hett werkelijke voorwerp. Er bestaat zelfs een paradoxale betrekking 
tussenn vermaak en smart. Wat in de natuur onaangenaam is, bijvoor-
beeldd menselijk leed, kan in de kunst aangenaam zijn, omdat we juist 
behagenn scheppen in het besef dat we niet met de realiteit maar met 
dee nabootsing te maken hebben (idem: 7-9). Robbers formuleert hier 
eenn voor tijdgenoten bekende gedachte die onder meer breed wordt 
uitgesponnenn in de Theorie van Riedel/Van Alphen, waarbij verschillen-
dee schrijvers worden aangehaald, onder wie Aristoteles, Dubos, Kames 
enn Batteux (Van Alphen 1780:120-137). 

Inn de schone kunsten gaat het echter niet om een zo vol-
maaktt mogelijke kopie van de werkelijkheid. In de eerste plaats maken 
wee de nabootsing belachelijk als we alleen maar de werkelijkheid imi-
teren,, die altijd voortreffelijker is dan haar kopie. Met het volgende 
voorbeeldd illustreert Robbers zijn standpunt: 

wanneerr men eene muzikale sledevaart uitvoert, en dan, 
terr nabootsing, gebruik maakt van eene zweep of van bel-
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len,, even gelijk, wanneer men, in eene schilderij, de klee-
dingg der beelden of voorwerpen met de oorspronkelijke 
stoffenn zelve uitbeeldt. Dit is geene nabootsing. In zulk 
eenn geval maakt men waarlijk geen genoegzaam onder-
scheidd tusschen de nabootsing en de na te bootsen voor-
werpenn zelve (Robbers [1828]: 8). 

Weerr formuleert hij een gangbare achttiende-eeuwse opvatting. Zo re-
fereerdee ik reeds aan Rousseaus stelling dat muzikale nabootsingen 
klankenn en objecten uit de externe wereld moeten transformeren (zie 
2.1.7). . 

Inn de tweede plaats gaat het voor Robbers om de schone 
natuur,, wat slaafse kopiëring uitsluit. 'Schoon' associeert hij met 'ver-
heven,, edel'. Hij noemt de schone kunsten te edel voor alleen maar 
vermaak.. Behalve het genoegen dat een kunstwerk schept, moet het 
ookk dienen 'tot de beschaving van het menschdom' (idem: 19). Het Ho-
ratiaansee 'utile dulci' staat hoog in Robbers' vaandel. Het nut van een 
kunstwerkk is zijns inziens gelegen in de moraliserende strekking 
ervan.. Kunst moet stichten, moet opvoeden tot de deugd. De kunste-
naarr bereikt dit effect door de juiste toepassing van het principe van 
dede nabootsing der natuur, dat daarom voor Robbers' kunstbeschou-
wingg het alleenzaligmakend uitgangspunt vormt. Ligt dit principe 
niett ten grondslag aan een schilderij, gedicht of muziekstuk of ander 
kunstwerk,, dan streelt het hooguit oog of oor, maar verder heeft het 
geenn betekenis. 

Inn Robbers' visie valt geen enkele invloed te bespeuren van de 
esthetischee opvattingen van Kant die juist in zijn tijd de pennen van 
voor-- en tegenstanders in beweging brengen. Hij noemt Kant ook hele-
maall  niet in zijn verhandelingen. In ons land manifesteren onder an-
derenn Bakker en Kinker zich als aanhanger van Kants esthetica.202 In 
zijnn Kritik der Urteilskraft (1790) scheidt Kant de schoonheidservaring 
principieell  van verstandelijk inzicht en zedelijk normbesef en be-
strijdtt dus de neoplatoonse identificatie van het schone, goede en 
ware.. Hij beschouwt het kunstwerk als een autonome, organische 
scheppingg met zijn eigen vormkracht en inwendige wetmatigheid. 
Hett esthetisch oordeel berust volgens hem op het gevoel en is daar-

2022 In zijn door de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen be-
kroondee verhandeling over het ideaal in de kunst (Bakker 1824) sluit de Rotterdamse schil-
derr en estheticus Job Augustus Bakker (1796-1876) zich volledig aan bij Kants pleidooi voor 
eenn autonome kunst. Zie hierover onder meer Buijnsters 19792: 15-20, 68-69, 138-144. Zie 
overr de invloed van Kant op Kinkers poëtica Vis 1967: 27-28, 228-234; idem 1982:14-19, 85-
86,163-166;; Johannes 1992:198-200, 202-203. 
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doorr subjectief, hoewel objectieve waarden als doelmatigheid en uni-
versaliteitt ook een rol spelen in de beoordeling van een kunstwerk (Ni-
vellee 1960: 205). 

Robberss beroept zich op Rousseaus Dictionnaire de Musique203 voor zijn 
standpuntt dat muziek in de volle zin van het woord een beeldende 
kunstt kan worden genoemd, omdat zij met alle kunsten gemeen heeft 
datt zij een navolging der natuur is. Zij onderscheidt zich slechts van 
dee overige beeldende kunsten door de middelen waarvan zij zich ter 
nabootsingg bedient (Robbers [1828]: 9-12, 20-21). Dit standpunt vormt 
zijnn antwoord op de prijsvraag uit 1813 van de Hollandsche Maat-
schappijj  van fraaije Kunsten en Wetenschappen (zie 3.3.1). Die Maat-
schappijj  wekt, aldus Robbers, met haar prijsvraag de indruk 'als of 
menn eenigzins huiverig geweest zij, om de muzijk volstrekt onder de 
beeldendee kunsten te rangschikken; [...]' (idem: 4). Zich weer beroe-
pendd op Rousseau relateert hij deze huiver aan een vooroordeel over 
muziek:: veel mensen zien haar als 'een hersenschimmige, niets bedui-
dendee kunst, welke geenen den minsten grond in de natuur heeft' 
(idem:: 5). Zij beschouwen muziek als een samenvoeging van klanken 
terr streling van het gehoor. 

Helaas,, zo schrijft Robbers, beperkt de 'hedendaagsche' mu-
ziekk zich inderdaad vaak 'tot het stoffelijke der klanken'. Zij wordt in 
datt geval 'bestuurd door den zogenaamden dagelijkschen smaak, of 
doorr de ligtzinnigheid des kunstenaars' (idem: 6). Heeft onze Rotter-
damsee organist in deze nogal generaliserende kritiek op de muziek 
vann zijn tijd aan bepaalde componisten gedacht? Daarover laat hij zich 
niett uit. In ieder geval doelt hij zeker niet op Haydn. Diens oratorium 
DieDie Schöpfung (1798)204 noemt hij een 'meesterstuk van kunst' (idem: 
18).. Argumenten voor deze waardering geeft hij niet, maar uit zijn 
visiee op muziek als taal der hartstochten leid ik af, dat hij zich volledig 
gevondenn zal hebben in de argumenten die zijn tijdgenoot Kinker han-

2033 In 1767 publiceert Rousseau zijn Dictionnaire, waarin hij ook zijn artikelen voor de Ency-
clopédieclopédie verwerkte. Binnen twee jaar verschijnt hiervan een Nederlandse en een Engelse 
vertaling.. Aan het einde van de achttiende eeuw heeft Rousseaus Dictionnaire internationa-
lee faam. Zie Le Huray/Day 1981: 89-105, 108-117; Dahlhaus/Zimmermann 1984: 81-96. Zie 
ookk Die Musik in Geschkhte 1963 (dl. 11): 1006-1012; The New Grove 1980 {dl. 16): 270-273. 
2044 Op 26 februari 1801 geeft Eruditio Musica - een gezelschap beroepsmusici van de Hoog-
duitsee schouwburg onder leiding van Karl Joseph Schmidt, dat bekend stond als het beste 
Amsterdamsee instrumentale ensemble - een uitvoering van dit oratorium in de Nieuwe 
Kerkk op een tekst van Kinker. Haydns muziek, representatief voor de nieuwe, klassieke stijl, 
wordtt al zo vroeg in Nederland gewaardeerd door Kinkers propaganda (Hanou 1988 (dl. 1): 
509-510). . 
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teertt in diens lofrede op Haydn.205 Volgens Kinker laat Haydns Schop-
fungfung zien, dat 

dee toonkunst, misschien met meer regt dan eenige andere 
ftaaijee kunst, den naam van beeldende kunst verdient. Zij 
tochh is het, die de menschelijke ziel naar het leven schil-
dert:: wij hervinden er ons zelve in; onze vurige begeerten, 
onzee schoonste en verhevenste neigingen; met één woord, 
hett hooger leven van het gemoed zien wij er in doorflik-
kerenn (Kinker [1810]a: 30). 

Inn deze regels prijst Kinker Haydns muziek om het beeldend vermo-
gen:: diens muziek drukt zo perfect aandoeningen en hartstochten uit, 
datt zij de menselijke geest verheft. Die redenering sluit naadloos aan 
bijj  Robbers' visie op muziek als gevoelskunst bij uitstek en bij die in de 
meestee Engelse en Duitse verhandelingen uit de tweede helft van de 
achttiendee eeuw.206 

Robberss vindt van de gevoelsexpressie, zoals in de muziek van 
Haydn,, over het algemeen te weinig terug in de muziek van zijn tijd. 
Dee oorzaak zoekt hij in de hoge 'trap van ontwikkeling en volkomen-
heid'' in die muziek (Robbers 1818: 5). Met name de ontwikkeling van 
dee harmonie heeft de melodie beroofd 'van die verhevene, van die 
waree en wezenlijk uitdrukkende nabootsing der natuur, welke er eer-
tijdss de ziel van uitmaakte, [...]' (Robbers [1828] : 6; zie ook Robbers 
1818:: 83). Evenals Kinker (zie 3.3.1) en vele achttiende-eeuwse muziek-
estheticii  meent hij dat de 'muzijk der ouden', vooral die van de Grie-
ken,, in haar eenvoud een veel krachtiger invloed uitoefende op het 
menselijkk gemoed dan de 'verfijnde en beschaafde' muziek uit zijn 
eigenn tijd (Robbers 1818: 5-6). De oude Griekse muziek leunt volgens 
hemm aan tegen de oermuziek, waarin muziek en spraak een eenheid 
vormen.. Robbers beschouwt het spreken als 'natuurlijke muziek' en 
noemtt muziek 'toonspraak' (Robbers [1828]: 14-19). 

2055 ik w eet niet of Robbers deze lofrede heeft gekend. Hij verwijst in verband met Haydn 
niett naar Kinker. 

2066 Kinkers muziekopvatting ligt complexer dan die van Robbers die muziek in al zijn ge-
schriftenn uitsluitend mimetisch benadert. Kinker daarentegen wijdt ook een mathemati-
schee beschouwing aan de muziek in de eerder door mij genoemde brief van 27 mei 1816 
aann H.C. Cras (zie 2.1.1). Hij blijkt goed thuis in de 'wiskundige' achtergrond van de muziek 
(Hanouu 1988 (dl. 1): 528-533). Daarvan getuigen ook zijn prosodische beschouwingen (Vis 
1967:: 40-43; idem 1982: 31-33; idem 1992:103-105). Een filosofische beschouwing heeft Kin-
kerr niet aan de muziek gewijd, wel enkele filosofische passages zoals de hier aangehaalde 
regels.. Zie over Kinker en de muziek ook Hanou (1988 (dl.1): 509-535). Een analyse van Kin-
kerss muziekopvatting, die wellicht ook Kantiaanse sporen draagt, vergt echter een apart 
onderzoek. . 
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Soortgelijkee gedachten ventileert Rousseau in zijn Essai sur 
VorigineVorigine des langues (zie 2.1.7). Of Robbers deze verhandeling heeft ge 
kend,, blijkt niet uit zijn verhandelingen. Die gedachten heeft Rous-
seauu trouwens ook verwoord in zijn Dictionnaire de Musique, onder meer 
inn de lemma's 'Harmonie' en 'Melodie' (Rousseau 1781 (dl 1): 431-443, 
497-502).. Dit werk heeft Robbers in ieder geval geraadpleegd, gezien 
dee passages die hij hieruit aanhaalt. Op gezag van de Dictionnaire 
noemtt hij muziek een nabootsende kunst. Verder formuleert hij zijn 
eigenn betoog, maar zijn opvattingen over muzikale mimesis komen in 
hoofdlijnenn overeen met die van Rousseau. Zo kritiseert hij de naboot-
singg van natuurgeluiden en van geïsoleerde woordbetekenissen (Rob-
berss [1828]: 50; Robbers 1820: 97). Bovendien prefereert hij vocale 
bovenn instrumentale muziek en stelt hij melodie boven harmonie. 

Tochh gloort in Robbers' betoog over het wezen van de muziek 
enigg besef dat muziek ontstijgt aan het mimetische principe, wanneer 
hijj  aan de muziek de hoogste plaats toekent in de hiërarchie der scho-
nee kunsten, omdat 'zij [zich] verheft [...] tot het onstoffelijke, en hare 
vlugtt [zich] verliest [...] in het oneindige' (Robbers [1828]: 21). Die visie 
wordtt overigens, zeker in Nederland, pas in de tweede helft van de 
negentiendee eeuw gemeengoed. Zo prefereren in de veertiger jaren 
vann de negentiende eeuw ook onder anderen de gebroeders Jozef en 
Lambertt Alberdingk Thijm nog - net als Robbers en de meeste acht-
tiende-eeuwerss - de combinatie van muziek en dichtkunst boven in-
strumentalee muziek, omdat volgens hen het effect van de muziek op 
dee luisteraar wordt vergroot als de dichtkunst de strekking van de mu-
ziekk verheldert (Oosterholt 2000:112). 

Verderr onderschrijft Robbers enerzijds de losse stellingen van 
eenn anonieme schrijver in Amphion (1818: 89-92), waarin de muziek ge 
karakteriseerdd wordt als een kunst die 'het onbepaald oneindige en 
oneindigg onbepaalde uitdrukt [...] aan hetwelk nog niemand eenen 
naamm heeft weten te geven' (Robbers [1828]: 6-7). Anderzijds distan-
tieertt hij zich echter van de conclusie die de onbekende schrijver hier-
uitt trekt, namelijk dat muziek géén beeldende kunst genoemd kan 
wordenn en géén nabootsing van de natuur, dat wil zeggen géén na-
bootsingg van de hoorbare en de zichtbare wereld en van de gewaar-
wordingenn en hartstochten. 

Kortom,, Robbers hecht zeer aan de kwalificatie van de mu-
ziekk als beeldende, nabootsende kunst, omdat hij daarin een meer-
waardee ziet. Maar zijn interpretatie van de muzikale mimesis wijkt 
niett af van de standaardopvatting in de tweede helft van de achttiende 
eeuw.. Ook voor Robbers ligt de betekenis van de muziek in haar uit-
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zonderlijkee emotionele kracht, die voor educatieve doeleinden moet 
wordenn aangewend. 

4.2.55 Conclusies 

Lustig,, Van Alphen en Robbers vallen ondanks verschillen terug 
opp eenzelfde redenering over het wezen van de muziek. Noch het ver-
schill  in invalshoek, noch het verschil in tijdstip van publicatie blijkt 
vann grote invloed op de respectieve visies. De betooglijn komt op het 
volgendee neer. De muzikale nabootsing der natuur interpreteren zij 
alledriee als expressie van gemoedsaandoeningen. Zij karakteriseren 
muziekk als de taal der hartstochten die het meest volmaakt door de 
stemm kan worden uitgedrukt. Dat impliceert een voorkeur voor vocale 
bovenn instrumentale muziek en superioriteit van de melodie ten op-
zichtee van de harmonie. 

Inn hun beschrijving van de muzikale expressie benadrukken 
zijj  enerzijds de individualisering van gevoelens en anderzijds de nor-
menn van de goede smaak. Zij behandelen de muziek als een 'toon-
spraak'' die de luisteraar in een bepaalde gemoedstoestand moet bren-
gen.. In deze verinnerlijkte vorm van mimesis is de affectenleer 
verwevenn met de muzikale retorica. 

Datt de drie Nederlandse schrijvers getuigen van min of meer 
dezelfdee visie op muziek hoeft geen verbazing te wekken. Zij is stereo-
tiepp voor de contemporaine Franse, Duitse en Engelse muziekestheti-
schee verhandelingen. Vooral de opvattingen van Dubos, Batteux en 
Rousseauu vind ik erin terug, dus de schrijvers op wie de drie Nederlan-
derss zich grotendeels baseren. Van de ideeën van Duitse 'Früh-
romantiker'' als Wackenroder, Tieck, Novalis en Hoffmann, zie ik bij 
Robberss geen sporen. Hij manifesteert zich als een late vertegenwoor-
digerr van de standaardopvatting, terwijl ik Lustig beschouw als een 
vroegee vertolker daarvan. 

Ikk zie parallellen met Johannes' standaardbetoog over de ver-
beeldingg voor de periode 1780-1840. Tegen 1830 vertonen auteurs niet 
alleenn tegenover de verbeelding maar ook tegenover de muziek een 
'ouderwetse'' opstelling. Er lijk t bij Robbers sprake van een standpunt-
verharding,, mogelijk als reactie op de als extreem ervaren romanti-
schee opvattingen in Duitsland. Van Alphen onderscheidt zich als Ne-
derlandsee dichter door zijn belezenheid in de muziekesthetica, 
hoewell  hij daaruit slechts een collage van gemeenplaatsen samenstelt. 
Lustigg ten slotte legt voor zijn tijd nieuwe accenten met zijn waarde-
ringg van instrumentale muziek en het enigszins loslaten van de rela-
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tiee tussen muziek en taal. Hij laat zich kennen als een deskundig mu-
ziektheoreticus,, zeer goed op de hoogte van de contemporaine litera-
tuurr over muziek, waarover hij een eigen kritisch standpunt inneemt. 
Alss eerste in Nederland bespreekt hij bijvoorbeeld het werk van Bat-
teux.. Du Saar heeft dan ook in zijn monografie geen recht gedaan aan 
Lustigg als muziektheoreticus. 

4.33 De oorsprong van muziek en dichtkunst 

4.3.11 De definities: een eerste verkenning van de opvattingen 

Inn mimetische muziekbeschouwingen vormt de oorsprong van de mu-
ziekk een geliefd thema. Daarover circuleerden in de loop der eeuwen 
verschillendee theorieën. Zo is er een theorie - die gaat terug tot De 
RerumRerum Natura van Lucretius 5 v. Chr.) - waarin het ontstaan van 
dee muziek wordt beschouwd als een nabootsing van vogelgefluit.207 Ze 
komtt overeen met de onomatopeïsche theorie over de oorsprong van 
dee taal. Andere theorieën vinden hun basis in oudtestamentische en 
mythologischee verhalen over onder anderen Jubal, David, Apollo, 
Amphionn en Orpheus. Zij accentueren de goddelijke oorsprong en de 
magischee kracht van de muziek: muziek kan ziekten genezen, de geest 
zuiverenn en wonderen bewerken in het rijk der natuur. 

Inn de achttiende eeuw worden deze en dergelijke theorieën 
echterr verdrongen door de oertaaltheorie: een product van de toen 
populairee primitivistische benadering van de cultuurgeschiedenis, 
waaraann onder andere de volgende opvatting ten grondslag ligt. De 
taall  van elke samenleving bestaat in haar eerste (primitieve) fase van 
ontwikkelingg niet uit woorden maar uit gevoelsuitbarstingen, emotio-
nelee kreten waarmee de mens op zijn omgeving reageert. Deze emo-
tievee oorsprong geeft de oertaal een muzikaal-poëtisch karakter, waar-
uitt achttiende-eeuwse filosofen der schone kunsten afleiden, dat het 
ontstaann van zowel toon- als dichtkunst samenvalt met de geboorte 
vann de taal zelf. 

2077 Lucretius zet in de zes boeken waaruit De Rerum Natura bestaat de materialistisch-ratio-
nalistischee leer van Epicurus uiteen over de opbouw van de natuur. Op basis van de atoom-
leerr van Democritus 0 v. Chr.) geeft deze leer een rationele verklaring van het ont-
staan,, leven en vergaan van alle verschijningsvormen in de natuur. Deze verklaring moest 
dee mensheid bevrijden van haar angstcomplexen als gevolg van haar bijgeloof. Aan het 
beginn van de achttiende eeuw komt de eerste Nederlandse vertaling van De Rerum Natura op 
dee markt. De passage waaraan ik refereer, staat in het vijfde boek, dat onder meer het leven 
opp aarde in de oertijd beschrijft {Lucretius 1701, boek 5, dl. XXIV) . 
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Aanvankelijkk hebben vooral Engelse en Franse auteurs deze 
visiee verwoord.208 Ik besprak reeds de opvattingen van Dubos, Rous-
seauu en Brown (2.1.7). In de meeste verhandelingen ligt het accent ove-
rigenss niet op het muzikale maar op het poëtische aspect van de oer-
taal,, die het uitgangspunt vormt voor primitivistische taaltheorieën 
enn literatuurbeschouwingen.209 In de laatste decennia van de acht-
tiendee eeuw behoort het oertaalconcept in Europa tot het algemene 
gedachtegoed.. Voor Nederland zie ik dat bevestigd in de lemma's 'Mu-
zijk'' en Toezy' in Chomel (Chalmot & Chomel 17782 (dl. 4): 2223-2227 
enn Chalmot 1792 (dl.8): 5607-5614). De opvattingen over de oertaal van 
toonaangevendee schrijvers als Blair, Brown, Dubos, Herder, Marmontel 
enn Sulzer zijn hier dan bekend. Van een aantal van hen zijn zelfs wer-
kenn vertaald.210 Bovendien houden verschillende tijdschriften hun le-
zerss via boekbesprekingen en uitvoerige Nederlandstalige samenvat-
tingenn op de hoogte van allerlei buitenlandse publicaties op dit 
gebied.2111 Aan oorspronkelijke Nederlandstalige verhandelingen kon-
denn ze echter weinig bieden. 

Hett geloof in een oertaal vormt de basis voor achttiende-eeuwse ver-
handelingenn over de relatie tussen dichtkunst en muziek. Het ligt dan 
ookk voor de hand, dat zowel Lustig, als Van Alphen en Robbers een 
muzikaal-poëtischee oertaal postuleerden: 

Toenn hy [= Adam] nu eene taal uit te vinden, of zekere 
begrippenn met zekere klanken te verbinden, aanving, be 
speurdee hy ten eersten fraaiheid en verstand in 't geluid. 
Dee taal zelve, [...]; ja, uit enkel zingbaare eenledige letter-
greepen,, bestaande, was reeds een soort van melody. Hier by 

2088 De eerste invloedrijke Engelse oertaaltheorie wordt in 1735 gepubliceerd door Thomas 
Blackwelll  onder de titel An Enquiry into the Life and Writings of Homer. Blackwells opvattingen 
komenn opvallend overeen met die van Giambattista Vico in diens tien jaar eerder gepubli-
ceerdee La Scienza Nuova, maar of Blackwell van dit werk uit 1825 heeft kennisgenomen, 
blijk tt nergens. Étienne de Condillac introduceert in 1746 in Frankrijk de oertaaltheorie in 
EssaiEssai sur l'origine des connoissances humaines (Abrams 1971: 80-81). 

2099 Zie voor een opsomming van belangrijke achttiende-eeuwse primitivistische literatuur-
beschouwingenn o.a. Wiskerke 1995: 39-40, noot 47 en Abrams 1971: 78-84. 

2100 véei invloed hebben de opvatt ingen van Hugh Blair. Zowel van A Critical Dissertation on 

thee Poems ofOssian (1763) als van Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1782) verschijnen Neder-
landsee vertalingen: zie Blair 1787 en Blair 1788-17903. Dit laatste werk is zelfs verschillende 
kerenn vertaald. Zie Noordegraaf 1985 en Vis 1992. 
2111 Ik doe een greep uit Nederlandstalige samenvattingen van Engelse, Franse en Duitse 
verhandelingenn over de oorsprong van dichtkunst en/of muziek: Bruce 1787, Von Hagedorn 
1783,, Merian 1790, De Momigny 1810 en Schlegel 1783. 
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kwamenn allerhande geneuglyke, vierige hartstogten, die 
alleenn genoegzaam vermogend zyn, tot het vocaliseeren 
enn tot het zingen aan te dryven [...] (Lustig 1756: 279). 

Hijj  [= Webb] heeft insgelijks aangetoond, dat de muziek, 
inn hare oirspronkelijke zuiverheid, als een middel ge-
bruiktt werd, om de gewaarwording medetedeelen of te 
ondersteunen;; en of de plaats bekleedde van de spraak, of 
dezelvee behulpsaam was.212 Eindelijk heeft Dr. Brown, in 
zijnee Dissertation on the rise union and power, the progressions 
separationsseparations and corruptions of Poetry and Music, de reden op-
gegeven,, waarom poëzij en muziek van elkander geschei-
denn zijn; als ook eenige middelen voorgedragen, om de-
zelvee wederom te vereenigen (Van Alphen 18023: 301). 

Zijj  [= de oorsprong van de dichtkunst] was, "om mij, ge-
deeltelijk,deeltelijk, van de woorden van den achtenswaardigen Rol-
li nn (Traite des Études, Livr. II, Art. 3.) te bedienen, bij de vroeg-
stee gewaarwording van onzen eersten stamvader, de 
gevoelvollee uitdrukking van het in verrukking opgetogen 
menschelijkee hart, [...]. En dit is eigenlijk de ware, de eeni-
gee oorsprong der muzikale dichtkunde." [...]. Dat een na-
tuurlijk,, onwederstaanbaar dringend gevoel den mensch 
heeftt aangezet tot het muzikaal-poëtisch uitdrukken dier 
godsdienstigee of andere ontwaarwordingen, die hij wilde 
voortplanten;; [...] (Robbers [1828]: 33-34). 

Lustigg formuleert als eerste in ons land de gemeenschappelijke oor-
sprongg van dichtkunst en muziek. Ook gemeten met Engelse en Fran-
see maatstaven behoort hij tot de eerste gelederen van de aanhangers 
vann het achttiende-eeuwse 'oertaalgilde', want in Engeland en Frank-
rij kk komt de stroom aan publicaties pas in de vijftiger jaren echt op 
gang.. Van Alphen en Robbers konden dan ook beschikken over een 
keurr aan buitenlandse studies op dit terrein. Terwijl Van Alphen daar-
vann blijkens zijn verwijzingen inderdaad gebruikmaakt, noemt Rob-
berss geen enkel contemporain werk. Je zou verwachten, dat hij de oer-
taalconceptiee relateert aan Rousseau op wiens Dictionnaire de Musique 
hijj  zich beroept in zijn beschrijving van de muzikale mimesis. Hij valt 
daarentegenn terug op de vroeg-achttiende-eeuwse Traite des Études van 
Rollin:: geen representatieve bron voor dit onderwerp (zie 3.3.3). 

2122 Lees: de muziek nam de plaats in van de spraak of ondersteunde deze. 
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Inn mijn analyse van de opvattingen van de drie Nederlandse schrijvers 
overr de oorsprong van dichtkunst en muziek richt ik mij op de vol-
gendee vragen: Hoe werken zij de oertaalidee uit? Vallen zij terug op 
preciess dezelfde - gangbare achttiende-eeuwse - redenering? Kan ik 
eventuelee verschillen relateren aan de verschillende invalshoeken, 
bronnenn en tijdstippen van publicatie? 

4.3.22 Lustig over de oertaaltheorie 

Zoalss van een musicus en musicoloog te verwachten valt, besteedt Lus-
tigg voornamelijk aandacht aan het muzikale aspect van de oertaal. 
Volgenss hem bestond de eerste taal uit melodieuze kreten en daarom 
beschouwtt hij 'zangmuziek' als de oudste kunst. Voor een uitvoerige 
uiteenzettingg over de oorsprong van de muziek verwijst hij in zijn ver-
handelingg over de relatie tussen dichtkunst en muziek naar de zesde 
samenspraakk in de Twaalf Redeneeringen (Lustig 1756: 255-285). Daarin 
trachtt hij de lezer ervan te overtuigen, dat muziek een emotieve oor-
sprongg heeft en dat andere theorieën over de muzikale wordingsge-
schiedeniss misvattingen zijn. 

Ditt standpunt had hij vijfjaar eerder al verwoord in zijn Inlei-
dingding in het omvangrijke hoofdstuk 'Van de Muzykaale Geschiedkunde' 
(Lustigg 1751: 209-263), een hoofdstuk dat hij in 1771 inhoudelijk nage-
noegg ongewijzigd weer opneemt in de tweede, herziene, uitgave van 
ditt werk (Lustig 17712: 123-180). In dit hoofdstuk ligt het accent op de 
ontwikkelingg van de muziek in de loop der tijden, terwijl de zesde sa-
menspraakk handelt over de oorsprong van de muziek. Lustig toetst 
zijnn opvattingen over de oorsprong en ontwikkeling van de muziek 
aann die van verschillende klassieke, zeventiende- en vroeg-achttiende-
eeuwsee schrijvers.213 Achtereenvolgens bespreek ik zijn visie op de oor-
sprongg van muziek en dichtkunst en op de ontwikkeling van de mu-
ziek. . 

2133 Dat hij zijn muziekhistorisch overzicht uit de Inleiding van 1751 twintig jaar later onge-
wijzigdd opneemt in de tweede druk, hangt samen met het feit, dat er in die periode geen 
nieuwee muziekhistorische publicaties zijn verschenen. Aan zijn uitgebreide documentatie 
voorr de eerste druk viel voor de tweede weinig toe te voegen. Dat verklaart, dat hij zijn bron-
nenn en daarmee ook zijn standpunten over de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling 
vann de muziek handhaaft. Van de klassieken citeert Lustig meermalen uit werk van Boe-
thius,, Cicero en Quintilianus (zie hiervoor de bibliografie). Dat hij ook meer dan eens naar 
Marcuss Meibomius (1626-1711) verwijst, zou kunnen betekenen, dat hij uit diens Antiquae 
musicaemusicae [...] (Meibomius 1652) genoemden en ook andere klassieke schrijvers citeert, maar 
datt blijkt niet. Hij verwijst rechtstreeks. Van de zeventiende-eeuwse werken citeert Lustig 
regelmatigg uit Kircher 1650 en uit Vossius 1697. Maar tot de meest geciteerde schrijvers be 
horenn - naast Mattheson - Printz, Walther en Bonnet (zie de bibliografie voor de titels van 
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Inn de zesde aflevering van de Twaalf Redeneeringen ontzenuwt Lustig een 
aantall  van de toenmalige vigerende theorieën over het ontstaansmo-
mentt van de muziek. Zo stelt hij vast, dat de meeste schrijvers in zijn 
tijdd op grond van Genesis (4:21) Jubal aanwijzen als de uitvinder van 
zowell  de 'zang-' als de 'speelmuziek' (Lustig 1756: 258). De betreffende 
versregel,, waarin Jubal de vader wordt genoemd 'van allen die harpen 
enn orgelen hanteeren', impliceert zijns inziens echter dat alléén de uit-
vindingg van de 'speel-', dus de instrumentale muziek aan Jubal toege-
schrevenn moet worden: 'De heilige schrift zegt nergens, dat Jubal de vo-
caal-muziekcaal-muziek uitvond; [...]' (idem: 259). Sterker nog, aldus Lustig, uit het 
Oudee Testament blijkt duidelijk, 'dat er lang voorjubdls tyden zangmuziék 
gebruiktgebruikt wierde' (idem: 260). Vocale muziek is dus van ouder datum dan 
instrumentalee muziek (zie ook Lustig 1751: 213; idem 17712:124-127). 

Ditt standpunt herhaalt hij in de zevende samenspraak, die 
overr het wezen van de muziek handelt (Lustig 1756: 317). Daar beroept 
hijj  zich op Marcus Meibomius en op de zeventiende-eeuwse stan-
daardwerkenn over muziek van respectievelijk Kircher (1650 (dl. 1): 44) 
enn Praetorius (1959 (dl. 1): 166). De onjuiste interpretatie van Genesis 
4:211 stamt volgens de Groningse musicoloog uit het vijfde hoofdstuk 
vann de Histoire de la Musique et de ses effets van Bonnet: 

[zij]]  is door menig geleerde, zelfs door den vermaarden 
Gottsched,Gottsched, Professor te Leipzig, in zyn uittrekzel van Bat-
teux:teux: les beaux arts enz. bykans woordelyk nageschreeven 
(Lustigg 1756: 259). 

Terr staving van deze bewering citeert Lustig de Franse schrijver niet al-
leen,, maar ten gerieve van de lezer vertaalt hij diens bewoordingen 
ookk in het Nederlands. 

Datt vele achttiende-eeuwers zich baseren op de muziekge-
schiedeniss van Bonnet (zie ook 3.1.3) ligt dunkt mij voor de hand. 
Dienss Histoire heeft aanvankelijk immers nauwelijks concurrentie. Pas 
inn de late achttiende eeuw mondt de groeiende muziekhistorische be-
langstellingg in Europa uit in diverse publicaties.214 Toch lijk t Lustig in 
bovenstaandd citaat zich erover te verbazen, dat Gottsched - althans in 
zijnn samenvatting van Batteux - de opvatting over de oorsprong van 
dee muziek van Bonnet heeft overgenomen. 

dee respectieve werken). Deze worden trouwens alledrie door Mattheson (19692: 22) aanbe-
volen.. In het algemeen komen veel van de door Lustig gebruikte bronnen overeen met die 
vann Mattheson. In zijn betoog over de oorsprong van de muziek in de zesde van de Twaalf 
RedeneeringenRedeneeringen brengt Lustig hoofdzakelijk opvattingen ter sprake van zeventiende- en acht-
tiende-eeuwsee schrijvers. 
2144 Zie Martini 1757-1781, Hawkins 1875, Burney [1957], De Laborde 1780 en Forkel 1788-1801. 
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Lustigg verklaart zich niet nader, maar de reden van die ken-
nelijkee verbazing zoek ik in het feit dat de Duitse letterkundige in 
dienss eerder verschenen Versuch einer Critischen Dichtkunst een andere 
visiee geeft op het ontstaan van de zangmuziek. In dit werk constateert 
Gottschedd namelijk, dat de oudste poëzie uit gezangen heeft bestaan. 
Lustigg - die zich baseert op de editie van 1742 - concludeert daaruit in 
zijnn Inleiding, dat de gezaghebbende Duitser de 'zangmuziek' hier te-
rechtt en in tegenstelling tot Bonnet eerder laat ontstaan dan de 'speel-
muziek'' (Lustig 1751: 213-214; zie ook Gottsched 19625: 67-93). 

Hoewell  Lustig Gottsched meestal citeert ter bekrachtiging 
vann zijn eigen opvattingen, laat hij in de zesde samenspraak een twee-
dee kritisch geluid horen aan diens adres. Hij distantieert zich name-
lij kk van Gottscheds bestrijding van de opvatting van Dacier215 over het 
oudstee dichtkundige genre. Terwijl Dacier postuleert dat de eerste poë-
ziee heeft bestaan uit religieuze lofliederen, claimt Gottsched het 
drink-- en liefdeslied als zodanig (Lustig 1756: 261-262; zie ook Gott-
schedd 19625: 81-82). De Groninger acht daarentegen de hele kwestie 
irrelevant.. De chronologie van de verschillende liedgenres kan door 
hett gebrek aan gegevens immers niet worden bepaald. In de allereerste 
tijdenn heeft men waarschijnlijk zowel tot Gods eere' als 'op 't veld, en 
elders,, tot het uitdrukken van veelerhande hartstogten, gebruik [ge-
maakt]]  van de zang- en digtkonst' (idem: 264). Welk genre het oudste 
genoemdd kan worden, doet volgens hem niet ter zake. 

Well  van belang vindt hij echter twee lessen die oude geschied-
schrijverss - Lustig verwijst hier naar passages in het Oude Testament216 

enn naar het negende deel van de Histoire ancienne van Rollin217 - hem 

2155 Gottsched bedoelt hier de classicus André Dacier die met behulp van zijn vrouw, de fï-
lologee Anne Dacier (zie ook 2.1.8), klassieke teksten vertaalde en bewerkte voor de dauphin. 
Gottschedd haalt de voorrede aan in diens vertaling van de Poëtica van Aristoteles. Anne 
Dacierr heeft met haar vertaling van de üias (1711) en de Odyssee (1716) de 'querelle des 
ancienss et des modernes' opnieuw doen opvlammen. In die 'querelle' ging het om de vraag 
off  de klassieke kunst wel beschouwd moest worden als de absolute norm voor de eigentijd-
see kunst. 
2166 Oude, christelijke wereldkronieken laten de geschiedenis beginnen met de Schepping. 
Daaromm is de bijbel eeuwenlang gehanteerd als geschiedkundige bron bij uitstek. Boven-
dienn hebben de poëtische kwaliteiten van oudtestamentische geschriften altijd in hoog 
aanzienn gestaan. 
2177 Deze lijvige geschiedenis behoort rond het midden van de achttiende eeuw zeker tot de 
gerenommeerdee werken over de Oudheid. Zie ook 3.1.3. Voltaire is een van de eersten die in 
zijnn Remarques sur l"histoire (1742) twijfelt aan het nut van dergelijke studies, gebaseerd op 'fa-
bless anciennes'. Hij doelt onder anderen op Herodotus. Wie zich bezighoudt met de ge 
schiedenis,, moet zijn tijd niet verspillen aan de Oudheid. De interessante tijd begint pas in 
14500 (Voltaire 1957: 41-45). 
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hebbenn geleerd: ten eerste 'dat men de Muziek billyk nergens anders 
gebruikenn moest, dan by de Religie' vanwege de enorme invloed op het 
menselijkk gemoed (idem: 264-265) en ten tweede dat 'de eerste bewooner 
desdes aardryks [...]  ook de eerste zanger geweest [zy\ (idem: 269). 

Mett Lustig kwalificeren vele achttiende-eeuwers Adam als de 
eerstee zanger. Sommigen echter - onder wie de schrijver van de 'Dis-
courss sur Tharmonie'218 - geven deze eer liever aan Eva. Zij zou uit ja-
loeziee over het lieftallig vogelgezang als eerste het vermogen van haar 
zangstemm hebben beproefd. Wie - aldus Lustig - deze opvatting verde-
digt,, valt ten prooi aan 'spotboeven' (ibidem). Van alle schrijvers die in 
dee loop der eeuwen de eerste mensen met de eerste zangers hebben 
geïdentificeerd,, huldigen trouwens velen de opvatting dat het zingen 
iss ontstaan als een nabootsing van vogelgefluit: nog een theorie die 
Lustigg ontkracht. Daarbij volgt hij de redenering van Salomon van Til 
(ziee ook 3.1.3). 

Dezee begint zijn in 1692 gepubliceerde Digt- Sang- en Speel-Konst 
aldus: : 

Datt on.se eerst-ouderen in Edens Lusthof de Sang-stem der 
vogelenvogelen eer als haar eygen hebben hooren quelen, is by my 
t'eenemaall  waarschijnelijk; nadien dit pluym-gedierte 
eenn dag eerder, als de mensch selve, geschapen in de we-
reldd quam (Van Til 1692:1). 

Hett genoegen dat Adam en Eva beleefden aan het fraaie vogelgezang 
insprireerdee hen, aldus Van Til, 'dusdanige quelingen na te apen' en 
zichh in de zangkunst te oefenen (idem: 6). 

Lustigg wil weliswaar niet uitsluiten, 'dat de eerste menschen 
tee mets ook vogelen nabootsten', maar hij wijst pertinent af, 'dat ze 
vann de vogels het zingen leerden' (Lustig 1756: 271). Voor zijn stand-
puntt voert hij twee argumenten aan. In de eerste plaats meent hij 

tee konnen bewyzen, dat de stelling, de eerste menschen heb-
benben de zangstem der vogelen eer, dan hunne eige stem, gehoord, 
langg zo waars chynelyk niet zy, dan menig zig wel ver-
beeldtt (idem: 272). 

2188 Deze verhandeling, ook een - frequent aangehaalde - bron van Mattheson, is anoniem 
verschenen.. Mattheson noch Lustig kennen de naam van de schrijver. Lustig spreekt conse-
quentt over 'de ongenoemde schryver van de Discours sur 1 harmonie'. Die schrijver heb ik 
getraceerdd als Jean Baptiste Louis Gresset (1709-1777), een Franse dichter, toneelschrijver en 
dee oprichter van de 'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts' in Amiens. In deze ver-
handelingg beschrijft hij het ontstaan van de muziek en de beoefening daarvan in de eerste 
eeuwenn van onze beschaving door onder anderen Egyptenaren en Grieken die door 'de har-
moniee van hun muziek' dichtbij de goden stonden (Gresset 1782 (dl. 2): 1-42). 

http://on.se
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Volgenss hem raakte Adam namelijk bij de eerste beschouwing van de 
scheppingg zo buiten zichzelf van verrukking, dat hij spontaan los-
barsttee in een jubelzang, zodat hij eerst zijn eigen stem gewaarwerd 
vóórr hij het vogelgezang bewust registreerde. 

Inn de tweede plaats kunnen de eerste mensen volgens Lustig 
hett zingen nooit van de vogels hebben geleerd, want het woord 'zin-
gen'' wordt 'ten opzigt van redelooze dieren, slegts in een' oneigently-
kenn zin gebruikt: nooit zong iets, dat niet spreeken kan' (idem: 270-271; zie 
ookk Lustig 1751: 213; idem 17712:125). Vogels kwinkeleren, ze leveren 
'aanminnigg wildzang', die geen betekenis heeft en daarom hart noch 
verstandd raken kan. Zingen impliceert daarentegen 'maatgezang', dat 
will  zeggen, dat iedere klank een gedachte uitdrukt. In de 'Discours sur 
1'harmonie'' ziet hij deze opvatting bevestigd. Hij citeert hieruit de be 
treffendee passage die hij bovendien in het Nederlands vertaalt (Lustig 
1756:: 270). 

Eenn acceptabeler en bovendien verhevener opvatting dan die 
vann Van Til - maar evenmin juist - is naar de mening van Lustig de op-
vattingg dat Adam en Eva de engelenkoren in hun gezangen hebben na-
gebootstt (Lustig 1756: 275; idem 1751: 211; idem 17712: 125). Hij ver-
wijstt hiervoor naar Paradise Lost van John Milton (1608-1674), waarin de 
engell  Raphael Adam zingend wegwijs maakt in het paradijs. Aan Mil-
tonss dichterlijke verbeelding kunnen we echter - zo schrijft Lustig -
geenn bewijskracht ontlenen. Niemand kan ons immers vertellen of de 
eerstee mensen gemeenzaam met de engelen verkeerden en 'waar, hoe 
enn hoe lang ze by hun ter zangschool gingen' (Lustig 1756: 276-277). 
Kortom,, Lustig is ervan overtuigd, dat Adam en Eva het zingen noch 
vann de vogels noch van de engelen hebben geleerd, want 'de neiging tot 
dede Muziek is eene natuurlyke eigenschap der ziele, haar, door den grooten Schep-
perper der natuur, in den beginne medegegeeven (idem: 285). De eerste mensen 
beschiktenn dus over aangeboren vermogens tot spreken en zingen. Lus-
tigg spreekt in dit verband over een 'natuurlyke zangkonsf, waaraan noch 
oefeningg noch 'konstregels' te pas zijn gekomen (idem: 268). 

Hijj  beschrijft de eerste taal als een muzikale gevoelstaal, die 
aanvankelijkk uit louter accenten bestond, waaruit zich eerst eenlet-
tergrepigee en later samengestelde woorden hebben ontwikkeld (idem: 
261),, die hij karakteriseert als 'een soort van poëezf (idem: 267, 281). Zo 
komtt hij tot de conclusie, 'dat de beide eerste zangers teffens de eerste dig-
tersters waren' (idem: 281). Lustig formuleert hier het contemporaine 
standpunt,, dat men in een primitieve samenleving in beelden moest 
sprekenn vanwege gebrek aan woorden om abstracties aan te duiden. 
Dezee opvatting ventileren Condillac en Herder in hun taaltheorieën 
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enn onder anderen Blair in zijn primitivistische literatuurbeschouwing 
(ziee ook Wiskerke 1995: 40-41). 

Inn tegenstelling tot genoemde schrijvers besteedt Lustig al-
leenn aandacht aan het muzikale aspect van de oertaal. Hij beschouwt 
dee poëzie in oorsprong als 'een gedeelte der zangkonst, of als haare 
jongeree zuster', want 

beidee fraaie konsten wierden ter zelver tyd geoeffend, ver-
beterdd en uitgebreid: naardien de één zonder de andere 
niett bestaan kost. Want geen melody bleef zonder woor-
den,, en geen gedigt zonder melody; ja, zelfs het woord, 't 
welkk in de oudste taaien eenen zang uitdrukt, betekent zo 
well  de zangwys, als de zangwoorden (Lustig 1756: 260-261). 

Hijj  formuleert hier het Griekse idee van muziek als een wezenlijke 
eenheidd met het woord. Dit idee duikt in de loop van de muziek-
geschiedeniss steeds weer op, bijvoorbeeld in de negentiende eeuw in 
dee theorieën van Wagner over het muziekdrama. 

Tenn slotte stelt Lustig vast, dat de poëzie in alle oude culturen 
oorspronkelijkk gezongen werd en dat deze zangmuziek 'door wysgee-
rigee wetgeevers' voornamelijk bestemd werd voor godsdienstig ge-
bruikk (idem: 264; zie ook p. 451). In al zijn bronnen ziet hij deze op-
vattingg bevestigd. Zo gaan religieuze ceremonies sinds de vroegste 
tijdenn altijd gepaard met muziek. Bovendien beoordelen alle door 
hemm geraadpleegde filosofen, kerkvaders en latere theologen de mu-
ziekk altijd op haar vermogen de mens te inspireren tot verheven (mo-
relee en religieuze) gedachten. 

Zijnn muziekhistorisch overzicht in de Inleiding begint hij met een be-
schrijvingg van de ontwikkeling van toon- en dichtkunst in de eerste 
eeuwenn van de Egyptische, Keltische, Germaanse, Hebreeuwse, Griek-
see en Romeinse beschaving. De oudheidskenners belijden eenparig, 
alduss Lustig, de enorme invloed van de muziek op de zeden en staat-
kundee van alle volkeren. Daarom hebben 

vroome,, zedige, en verstandige regenten onder de Egypte-
naaren,naaren, aaloude Duitschers, Hebreen, Grieken en Chinesen de 
Muzykk inzonderheid ingevoerd, aangekweekt, en be 
schermdd [...], om er zig, ten opzigt van den geest- wereld-
enn huislyken staat, als braave patrioten van te bedienen, na-
melyk,, hunne gebeden vefhoorlyker, en hunne wetten aanminni-
ger,ger, het volk deugdzaamer en beschaafder, en dus de samenleving 
gelukkigergelukkiger te maaken (Lustig 1751: 238; idem 17712: 149-
150). . 
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Mett situaties uit oudtestamentische en mythologische verhalen illus-
treertt Lustig het positieve effect van de muziek op het maatschappelij-
kee en politieke leven in al die verschillende culturen. Op nationale ver-
schillenn gaat hij niet in, waarschijnlijk ook door gebrek aan gegevens. 
Conformm de primitivistische visie zijn voor hem alle samenlevingen in 
dee eerste fasen van hun ontwikkeling aan elkaar gelijk en dat impli-
ceert,, dat toon- en dichtkunst in de respectieve culturen overeenkom-
stigestige kenmerken vertonen. Ze zijn overal het product van gevoelserup-
ties. . 

Dee invloed van de godsdienst in de beginfase van oude cultu-
renn ziet Lustig als een belangrijke oorzaak van de bloei van beide kun-
sten.. Deze opvatting was wijd verbreid. Ook andere omstandigheden 
diee buiten de kunst zelf liggen, zijn vaak aangevoerd om perioden van 
bloeii  en verval in de kunsten te kunnen verklaren. 

Zoo onderscheidt Dubos 'les causes Morales' (de maatschappelij-
kee status van de kunsten en de bevordering ervan door mecenaten) en 
'less causes Physiques' (onder andere klimatologische omstandigheden). 
Dee laatste oordeelt hij het belangrijkste. Een aangenaam (subtropisch) 
klimaatt vindt hij gunstig voor de kwaliteit van de kunst. Een klimaat-
veranderingg zou volgens hem meteen effect hebben op die kwaliteit 
(Duboss 1719 (dl. 2): 120-224). Sporen van die klimaattheorie vind ik 
ookk bij Lustig, waar hij schrijft, dat 'de dampige lugtstreeken, buiten 
Eden',, waarin de eerste mensen na hun zondeval verbleven, een 
schadelijkee invloed hadden op toon- en dichtkunst (Lustig 1756: 282). 

Zichh beroepend op Mattheson (19692: 23, § 20-22) schat Lustig 
dezee eerste muziekhistorische periode op vierduizend jaar (Lustig 1751: 
244;; idem 17712:155-156). Daarin vormen zijns inziens de Hebreeuwse 
enn vooral de Griekse muziekcultuur een hoogtepunt, dat hij als volgt 
verklaart.. De Hebreeën hebben de muziek tot grote volmaaktheid ge-
brachtt door het 'godgewyd gebruik' (Lustig 1751: 218-224; idem 17712: 
131-136),, terwijl de Grieken alles in het werk hebben gesteld 'om de 
MuzykMuzyk tot inscherping van goede zeden te doen verstrekken' (Lustig 1751: 224; 
idemm 17712: 136-137). Kortom, geheel in de geest van de tijd bepalen 
voornamelijkk stichtelijke overwegingen de kwaliteit van de muziek. 

Natuurlijkk weet hij als muziektheoreticus ook de Griekse na-
latenschapp aan muziektheoretische geschriften naar waarde te schat-
ten.. Op enkele onderwerpen uit de Griekse muziektheorie gaat Lustig 
watt dieper in. Zo bespreekt hij de opvattingen van Pythagoras, Plato, 
Aristoteless en Aristoxenus en hij geeft een uiteenzetting over het 
Grieksee toonstelsel (maar feitelijk beschrijft hij de middeleeuwse kerk-
toonsoorten). . 
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Datt in deze eerste periode alle culturen een tijd van muzikale 
bloeii  doormaken, relateert Lustig vooral aan de eenheid die de muziek 
dann vormt met de dichtkunst. Juist die eenheid heeft muziek haar ex-
pressievee kracht gegeven. Die heeft zij nog in de Romeinse tijd, met 
namee onder keizer Augustus die - aldus Lustig - veel heeft bijgedragen 
tott de bevordering van de zangkunst.219 De Groningse schrijver be-
treurtt echter, dat de Romeinen de muziek 'meer tot ydelheid, weelde en 
pracht,pracht, dan tot bevordering van goede zeden deeden verstrekken' (Lustig 1751: 
243;; idem 17712:154; idem 1756; 400-401). 

Hett einde van de eerste periode in het muziekhistorisch over-
zichtt van Lustig wordt in de vijfde eeuw na Christus ingeluid door 

dee Hunnen, Gothen, Wenden, en andere barbarische vol-
ken,, die geheel ïtalien zodanig overheerden, en 't onderste 
bovenn keerden, dat niet alleen de Muzyk, maar alles, wat 
naarr een weetenschap en konst geleek, een byna onher-
stelbaarr verlies kwam te ondergaan, t'eenemaal wierde 
vernield,, en over tweehondert jaaren in 't graf der verge-
telheidd bedolven bleef, by welk ongeval de oorspronkelyke 
muzykaalee geschriften der Grieken mede verlooren gin-
genn (Lustig 1751: 244; idem 17712:155). 

Evenalss zijn tijdgenoten beschouwt Lustig de volksverhuizing als het 
eindee van de Oudheid. Sinds de Renaissance zijn de Goten en andere 
barbaarsee volkeren verantwoordelijk gesteld voor de teloorgang van 
hett klassieke erfgoed en voor de duistere Middeleeuwen die daarvan 
hett gevolg zijn geweest. In de context van Renaissance en humanisme 
iss een drieledig geschiedbeeld ontstaan: 1. Gouden tijd van de Ouden, 
2.. Periode van verval en donkere tijd, 3. Herstel van de beschaving met 
namee in Italië. 

Ditt geschiedbeeld past Lustig - in navolging van Mattheson -
ookk toe op de muziekgeschiedenis. De tweede periode dateert hij van 
6000 tot 1600. Dit mil lennium karakteriseert hij als 'eene tyd, in welke 
dee Muzyk zig in een vry slegte staat bevondt, aangezien de monniken 
haarr als in pagt hadden; [...]' (Lustig 1751: 244; idem 17712:156).220 

2199 In de achttiende eeuw wordt trouwens algemeen aangenomen, dat alle schone kunsten 
onderr Augustus een hoogtepunt hebben bereikt. Dubos spreekt, wat dicht- en schilderkunst 
betreft,, over 'la superiorité de certains siecles sur les au tres siecles'. Hij onderscheidt vier 
vann dergelijke 'eeuwen': Griekenland ten tijde van Pericles, Rome onder Augustus, Italië ten 
tijdee van Leo X en Frankrijk onder Louis XIV (Dubos 1719 (dl. 2): 120-136). Voltaire schrijft in 
dee inleiding van zijn Siècle de Louis XTV (1751) min of meer hetzelfde (Voltaire 1957: 616-619). 
2200 In de druk van 1771 heeft Lustig het woord 'slegte' vervangen door 'soberen'. L. Meijer 
(17208)) geeft als betekenis van 'sober': nuchter, zuinig, spaarzaam, schaars, schraal. Lustig 
zall  hier 'schraal*  hebben bedoeld. 
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Uitt deze passage spreekt een kritische houding tegenover 
monniken.. Die houding zal wel in verband staan met het latente anti-
papismee van verschillende intellectuelen in Noord-Nederland gedu-
rendee de zeventiende en achttiende eeuw. Het negatieve oordeel over 
dede muziek in die duizend jaar heeft waarschijnlijk zijn wortels in de 
humanistischee verachting van de barbaarse Middeleeuwen. Achttien-
de-eeuwsee Franse, Duitse, Engelse en Nederlandse historici en kunst-
theoreticii  oordelen in het algmeen zeer negatief over deze periode en 
bestedenn er weinig aandacht aan. Zij relateren kunst en wetenschap 
vann een volk aan zijn politiek, religie en zedelijke praktijken. De bar-
barenn zien zij als ordeloos en oorlogszuchtig, dus hun kunst deugt 
ookk niet (zie ook De Schryver 1984 en Knolle 1984). 

Lustigg concretiseert de begrippen 'slegt' en 'sober' niet, maar 
well  wordt duidelijk, dat hij in de eerste plaats doelt op het feit, dat 
toon-- en dichtkunst tijdens de trektochten van de barbaarse volkeren 
vann elkaar gescheiden zijn geraakt. Het verbreken van de twee-eenheid 
vann deze kunsten beschouwt hij als de gevoeligste klap voor de muzi-
kalee cultuur (Lustig 1756: 453). Diezelfde opvatting ventileren Brown 
enn Rousseau jaren later in hun respectieve verhandelingen over de oor-
sprongg van dichtkunst en muziek (zie 2.1.7). 

Hett hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat Lustig aan 
diee tien eeuwen slechts vijf bladzijden besteedt. Hij beperkt zich tot 
eenn opsomming van 'uitvindingen' op muziekgebied, die hij alle toe-
schrijftt aan monniken. Zo plaatst hij paus Gregorius de Grote met zijn 
vernieuwingenn in de liturgische muziek aan het begin van de tweede 
periode.. Verder noemt hij bijvoorbeeld de Engelse monnik Dunstan 
-- die hij laat leven rond 940; (sic!) hij bedoelt John Dunstable -
1453)) - als uitvinder van de meerstemmige muziek,221 de Italiaanse 
monnikk Guido Aretin (= Guido Aretinus of Guido van Arezzo -

)) als uitvinder van het notenschrift en de Franse monnik Jean de 
Meurss (= Johannes de Muris ) als vooraanstaand muziek-
theoreticuss en doctor aan de Sorbonne. Hij plaatst hem daar trouwens 
pass in 1552, dus twee eeuwen na dato. Hij doet dat op gezag van Bon-
net,, die volgens hem in zijn Histoire (dl. 1:16) op grond van authentieke 
brievenn heeft vastgesteld, dat Jean de Meurs in 1552 is benoemd aan de 
Sorbonne.. Lustig meent, dat Kircher - naar wiens Musurgia hij ook ver-
wijstt - ongelijk heeft met zijn datering van 1220 (Lustig 1751:245-248). 

2211 Lustig spreekt over de 'fraaie uitvinding' van de 'veelstemmige harmony'. Deze passage 
getuigtt van waardering voor meerstemmige muziek (Lustig 1751:245). Ik heb meer van der-
gelijkee passages in zijn werk aangetroffen, maar ook - zoals uit het vervolg zal blijken - pas-
sagess waarin hij evenals vele tijdgenoten de meerstemmigheid juist kritiseert. 
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Ookk kenmerkend voor de tweede muziekhistor ische per iode 
v indtt Lustig 'de Motet ten in de Kerkmuziek der Catholyken', die hij 
den ig re rendd omschri j ft als 'soorten van geweefselen' (Lustig 17712: 
104)) en als 'muz ikaa le dwaasheden' ( idem: 161; idem 1751: 250). Naar 
zij nn oordeel l iep het rond 1600 'zo bont door e lkander [...] met de Mo-
tet ten,, dat m en byna alle Kerkmuziek, als konstige dertelheid, had afge-
schaft;; [...]' (Lustig 17712: 160; idem 1751: 250). Ui t deze typer ing 
spreektt natuur l i jk duidel i jk de stem van Lustigs 'huismusicoloog' Mat-
thesonn die zich een fervent tegenstander toont van de polyfonie (zie 
2.1.1). . 

Dee derde muziekhistor ische per iode ziet Lustig conform de 
contemporainee opvatting als een van herstel: 

Inmiddels,, 't gene, wat de volmaaktheid der Muziek voor-
namelykk kon bevorderen en haar werkelyk op de beenen 
hielp,, was dit, dat de goede smaak herleefde; eerst in de 
Dicht-- en Redenrykkonst, en vervolgens, door aanmaa-
ningg van verstandige toehoorders, ook in de Muziek. [...] 
Dee Componisten leerden nu begrypen, dat zy niet voor 
hett oog behoorden te werken, maar, voor 't gehoor en 't ver-
stand:stand: dat het niet zo zeer aankoome op bonte nooten, op 
blokkenn en op konstig samengestrengelde harmonie, dan, 
opp spreekende toonen, talent en uitmuntende melodie; kortelyk, 
datt de waare schoon- en verhevenheid alleenlyk gelegen 
zyy in het NATUURLYKE. Dienvolgens wierden verschelde 
muzikaalee dwaasheden afgeschaft; de trant wierd van tyd 
tott tyd vloeyender en 'er quam weder geest en leven in de 
Muziekk (Lustig 17712:161; idem 1751: 250). 

Hierr formuleert hij het credo van achttiende-eeuwse aanhangers van 
dee mimetische muziekbeschouwing als Mattheson en Rousseau, die 
dee harmonie kritiseren en de melodie bejubelen als de eenvoudige, na-
tuurlijkee taal van het hart. 

Centraall  in deze derde periode stelt Lustig de tegenstellingen 
tussenn de Franse en de Italiaanse muziek. Hoewel hij een vrij objectie 
vee karakteristiek geeft, blijk t impliciet zijn voorkeur voor de muziek 
vann Italiaanse componisten. Overigens bewondert hij de muziek van 
Lull yy (Lustig 17712: 161-166; idem 1751: 250-252). In de tweede druk 
vann de Inleiding citeert hij een van de meest spraakmakende passages 
uitt Rousseaus Lettre sur la Mustque Frangoise, terwijl hij zo'n vijftien jaar 
eerderr in een van de 'Aanhangzels' van de Twaalf Redeneeringen uitvoe-
rigg aandacht besteedt aan de 'querelle des bouffons' (Lustig 1756: 291-
297;; zie hierover 4.4.2). 
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Lustigg beperkt zich in zijn overzicht van de zeventiende-en 
achttiende-eeuwsee Engelse muziek tot het noemen van enige compo-
nistenn (Lustig 1751: 252-253; idem 17712:163-164). Voor zijn karakteris-
tiekk van de zeventiende en achttiende-eeuwse Duitse muziek baseert 
hijj  zich op Mattheson. Hij concludeert, dat de Duitsers veel van de Ita-
lianenn hebben geleerd en overgenomen, maar ook componisten heb-
benn voortgebracht als Handel en Hasse die de Italianen de loef af kun-
nenn steken (Lustig 1751: 255-256; idem 17712: 166-168). Vervolgens 
neemtt hij Matthesons vergelijking over tussen de nationale stijlen van 
dee Italiaanse, Franse, Engelse en Duitse muziek. Dan laat hij een aan-
tall  vorsten de revue passeren - van Karel de Grote tot Frederik de Grote 
-- die de muziek hebben beoefend en door hun mecenaat veel hebben 
betekendd voor de ontwikkeling van de muziek in de loop der tijd (Lus-
tigg 1751: 257-259; idem 17712: 170-173). Hij besluit zijn muziekhisto-
rischh overzicht met een uiteenzetting over krijgsmuziek en over de in-
vloedd van muziek op allerlei dieren (Lustig 1751: 259-263; idem 17712: 
175-180). . 

Samenvattendd concludeer ik, dat Lustig zich in zijn vertoog over de 
oorsprongg en de ontwikkeling van de muziek in de loop der eeuwen 
eenn erudiet schrijver toont. Als eerste in Nederland waagt hij zich aan 
eenn muziekhistorisch overzicht. Tot op heden heeft dit in muziekhis-
torischee kring niet de aandacht gekregen die het verdient. 

4.3.33 Van Alphen over de oertaaltheorie 

Ruimm een kwart eeuw na Lustig ontvouwt Van Alphen zijn visie op de 
oorsprongg van dichtkunst en muziek. Evenals zijn voorganger wijst hij 
opp het zusterschap van beide kunsten in de muzikaal-poëtische oer-
taal:: de taal der hartstochten. Maar anders dan Lustig, die de oertaal 
beschrijftt vanuit het perspectief van de musicus, belicht Van Alphen 
voornamelijkk de poëtische elementen in deze eerste taal. Voor een 
dichterr ligt dat natuurlijk voor de hand, te meer daar hij zichzelf al-
leenn op dichtkundig terrein deskundig acht. 

Zoo blijf t zijn beschrijving van het muzikale aspect van de 
oertaall  beperkt tot een enkele alinea in de Aanmerkingen' (Van Al-
phenn 18023: 301, 307). Maar zijn opvattingen over het poëtisch aspect 
vann die taal spint hij uit. Hij doet dat in beschouwingen over de 'ge-
schiedeniss der poëzie' en over 'de digterlijke genie' in de tweede van 
zijnn Digtkundige Verhandelingen: de 'Verhandeling over het aangeboorne 
inn de poëzij' (Van Alphen 1782: 5-26, 48-50). Ook in de eerste, de 'Inlei-
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dendee Verhandeling over de middelen ter verbetering der Nederland-
schee poëzij', ventileert hij die opvattingen in een aantal passages over 
dee poëtische kwaliteiten van de vroegste taal (idem: XIII , XIX, XXI en 
XXVII-XXXIII) .. Verder geeft hij blijk van zijn visie op de oorsprong van 
dee dichtkunst in zijn uiteenzetting over de 'genie' in de 'Inleiding' bij 
enn in het negentiende hoofdstuk van Riedels Theorie (Van Alphen 1778: 
XLI-XLV II  en Van Alphen 1780: 280-281). 

Evenalss Lustig heeft Van Alphen zich over de oertaal grondig 
gedocumenteerd.. De bronnen waarop beiden zich baseren verschillen 
echterr sterk. Ongetwijfeld hangt dat samen met het verschil in per-
spectieff  en tijdstip van publicatie. De vraag of dit verschil ook resul-
teertt in een verschil in opvattingen, beantwoord ik in de nu volgende 
analyse. . 

Inn zijn beschouwing over 'de geschiedenis der poëzij' gaat Van Alphen 
uitt van de stelling 'dat het poëtisch vermogen, of de digterlijke genie, 
natuurlijkk is aan het menschdom' (Van Alphen 1782: 9). Als argument 
voertt hij aan, dat er altijd en overal dichters hebben bestaan: in primi-
tievee en geciviliseerde culturen, 'onder alle hemelstreeken, onder alle 
regeeringsvormen'' (idem: 5). Bewijzen daarvoor vindt hij in zeer diver-
see bronnen: van mythologische verhalen tot contemporaine histo-
risch-vergelijkendee studies over de taal en de literatuur van verschil-
lendee volkeren in verschillende tijdperken.222 

Vann Alphen onderschrijft hier de in zijn tijd algemeen geac-
cepteerdee opvatting dat de mens sinds de vroegste tijden beschikt over 
eenn aangeboren vermogen tot dichten.223 Ook deelt hij de primitivisti-
schee visie, dat de taal in de eerste fase van haar ontwikkeling een poë-
tischee zeggingskracht bezat door haar muzikaal en beeldend karakter. 
Hijj  definieert de eerste taal als 'de taal der hartstogten' en de 'taal der 
verbeelding'' die veel 'onomatopoëen' bevat en 'veel afwisseling van 
toonenn heeft' (idem: 14-21 ).224 

2222 z ie van Alphen 1782; 6-9, waar hij onder meer verwijst naar Erpenius 1748, Iselin 1768, 
Joness 1774, Kames 1774, Lafitau 1724, Merian 1776, De la Vega 1715 en Winckelmann 1764. 
Bovendienn noemt hij de 'Edda der Yslanders en de Bardenzangers'. Zie ook p. XXXII , waar 
Vann Alphen een opsomming geeft van klassieke en contemporaine schrijvers die over de 
bardenn publiceerden: Tacitus (Historiën), Caesar (De bello Gallico) en verder Pelloutier 1770-
1771,, Millo t 1774, Mallet 1755 en Martin 1752-1754. Deze auteurs reserveren de naam 'bar-
den'' voor Galliërs of Kelten. De poëzie van de barden bestaat uit strijdliederen. 

2233 Dat de aanleg tot het dichten aangeboren is, noemt Nivelle het dogma van de achttien-
de-eeuwsee literaire theorie (Nivelle 1974: 48). 
2244 Van Alphen beroept zich voor deze karakterisering op verschillende contemporaine 
toonaangevendee bronnen. In de voetnoten op p. 14-16 noemt hij Condillac 1746, Blair 1763, 
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Dichterss van 'onbeschaafde natiën' hebben het voordeel dat 
zee met dit poëtische taalgebruik zijn opgegroeid. Hun taaibagage - dat 
schrijftt Van Alphen meer dan eens - verhoogt van nature de zeggings-
krachtt van hun poëzie (idem: XXI-XXII , 23; zie ook Van Alphen 1778: 
XLIII-XLV) .. Uit de voorbeelden die hij geeft, blijkt dat hij het begrip 'on-
beschaafdee natiën' net zo ruim interpreteert als zijn tijdgenoten. In 
diee categorie noemt hij namelijk 'Homerus, Ossian, en de Heilige digters' 
(Vann Alphen 1782: XXI) en verder 'de inwoonders der Marianische ei-
landen,, de Apalachiten in Noord-America, de Iroqueezen, de Groenlanders, 
LappenLappen en anderen meer' (idem: 8).225 

Hieruitt blijkt, dat Van Alphen zich aansluit bij de opvatting 
datt 'primitieve' volkeren uit alle windstreken natuurlijke poëtische ge-
nieënn hebben voortgebracht: niet alleen zuidelijke en oosterse volke-
renn in een zonnige, idyllische natuur - zoals tot diep in de achttiende 
eeuww wordt verondersteld - maar ook noordelijke volkeren 'onder een 
droevigee hemel - vrees lij ke slagregens - holle zeeën - halfverbrijzelde 
klippenn - rotsen waar tegen de golven woedend aandonderen - dikke 
nevelss enz.' (idem: 5). 

Dee ontdekking van de poëzie van Ossian heeft in de tweede 
helftt van de achttiende eeuw het geloof in de klimaattheorie doen 
wankelen.2266 Zo kritiseert Flögel in die tijd onder anderen Montes-
quieuu en Dubos om de te grote invloed die zij aan het klimaat toeken-

Priestleyy 1777 en Herder 1772. Uit de verhandeling van Blair citeert Van Alphen een passa-
gee waarin deze het ontbreken van abstracte termen in de poëzie van Ossian aanvoert als be-
wijss voor de authenticiteit van diens gedichten. (Op gezag van Blair wordt vervolgens aan-
genomen,, dat de door Macpherson ontdekte en vertaalde poëzie van Ossian geen 
mystificatiee betreft. Tot in de negentiende eeuw wordt Ossian beschouwd als een middel-
eeuwsee Keltische bard.) Verder citeert Van Alphen nog een passage uit de verhandeling van 
Herderr waarin deze de eerste taal karakteriseert als een natuurlijke, universele taal der 
hartstochten,, waarvan de ongearticuleerde klanken een woordenboek der ziel vormen. Ten 
slottee citeert hij op p. 21 een passage uit Mallet 1755 (p. 237) over het expressieve karakter 
vann de taal der 'onbeschaafde natiën'. 
2255 Met deze opsomming volgt Van Alphen Kames en Lafïtau. Zie Kames 1774 (dl. 1): 120-
1211 en Lafïtau 1724 (dl. 1): 517-522. 
2266 In ons land zijn de meeste sporen daarvan pas te vinden in negentiende-eeuwse ver-
handelingen.. Vergelijk Johannes 1992: 75-80. Johannes verwijst naar een aantal schrijvers 
diee hebben getracht te verklaren waarom het dichterlijk genie van Ossian 'onder den kou-
denn Noordschen hemel' tot bloei kon komen. Een van die verklaringen houdt in, dat kinder-
lijk ee 'primitiviteit' zwaarder weegt dan 'warmbloedigheid'. De primitieve mens vertegen-
woordigtt het kinderstadium van de mensheid: evenals een kind vertoont hij zich in zijn 
natuurlijkee gedaante met zijn eenvoudige zeden en edele, verheven gevoelens. Nieuwe ge-
waarwordingenn drukt hij uit met een vurige hartstochtelijkheid. Een andere verklaring 
komtt erop neer, dat Aziaten op hun tochten naar Scandinavië hun dichterlijk genie op de 
stammenn aldaar hebben overgeplant. 
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nenn (Flögel 1773: 57-108). Van Alphen refereert aan hun opvattingen 
enn aan die van Winckelmann en Iselin.227 Op basis van al deze bron-
nenn concludeert hij, dat een aangenaam en warm klimaat weliswaar 
eenn gunstig effect kan hebben op de kwaliteit van de poëzie, maar die 
kwaliteitt hangt daarvan niet af. Op het ontstaan van poëzie heeft het 
klimaatt zelfs helemaal geen invloed {Van Alphen 1782: 26). 

Evenminn als het klimaat acht Van Alphen andere externe fac-
torenn als politieke en sociale omstandigheden van betekenis voor het 
ontstaann van de dichtkunst. Deze factoren kunnen echter wel de stijl, 
dee beeldspraak en de keuze van de onderwerpen beïnvloeden (idem: 6-
7).. Ten slotte stelt hij met nadruk vast, dat de stelling 'de eerste taal is 
poëzijpoëzij geweest' niet impliceert 'dat alle de eerste menschen digters ge-
weestt zijn' (idem: 21). Integendeel, dichters - met name goede dichters -
zijnn ook in 'onbeschaafde natiën' zeldzaam. Zo vindt men 'onder de 
Schotsee Barden [...] slechts éénen Ossian*  (idem: 22-23; zie ook p. 14). 

'Dee gave der digtkunst' beschouwt men 'in de alleroudste tij-
den'' dan ook als iets buitengewoons. Dichters hadden toen veel aan-
zien:: 'men hield hen voor de eerste wetgevers en beschavers van het 
menschdom'.. Zij waren de geleerden, wijsgeren en historieschrijvers 
(idem:: 10-11 ).228 Die kwaliteiten danken zij echter niet aan hun taalge-
bruik.. Daarin onderscheiden zij zich immers niet van hun tijdgeno-
ten,, die allemaal een taal hanteren die louter uit poëtische elementen 
bestaat.. Kortom, de grond van het dichterschap ligt net zo min in de 
taall  als in de 'regeringsvorm' of in de 'lugtstreek', maar die moet vol-
genss Van Alphen gezocht worden 'in eene natuurlijke dispositie van 
denn mensen' (idem: 23-26). 

Tott die dispositie behoren zijns inziens vijf aangeboren ver-
mogenss (zie ook 4.2.3). Als eerste noemt hij de teergevoeligheid' of 'sensi-
biliteit'biliteit'  - dat wil zeggen de aangeboren ontvankelijkheid voor aandoe-
ningenn en gewaarwordingen - die hij bepalend acht voor de kwaliteit 
vann het dichterschap (idem: 89-128). Onmiddellijk daarmee in verband 
brengtt hij het aangeboren vermogen van de 'verbeelding' (idem: 129-

2277 Zie 4.3.2 voor de opvattingen van Dubos. Montesquieu onderzoekt in De l'esprit des lois de 
overeenkomstt tussen het klimaat en het genie van een volk en de invloed van de regering 
daarop.. In boek 14 beschrijft hij het effect van het klimaat op de mens (Montesquieu 1758 
(dl.. 1): 305-377). Winckelmann legt een oorzakelijk verband tussen het subtropische Griek-
see klimaat, de schoonheid van de Griekse taal en de goede smaak van de Grieken (Winckel-
mannn 1764). Iselin relativeert de invloed van het klimaat. Door de individuele verschillen 
meentt hij die invloed niet als essentieel te kunnen beschouwen (Iselin 1768: 43-50). 
2288 Van Alphen beroept zich op verschillende bronnen: Dusch 1764, Estève 1755, Klotz 
1763,, Mallet 1755, Rochefort 1772, Sulzer 1771-1774 en Thomas 1774. In zijn formulering 
volgtt hij echter voornamelijk Klotz (1763 (dl. 2): 12). 
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189;; zie ook 4.5.3), omdat verbeeldingskracht en teergevoeligheid op 
elkaarr inwerken. Hoe ontvankelijker een dichter is voor zintuiglijke 
indrukken,, hoe gemakkelijker zich beelden vormen in zijn geest. Om-
gekeerdd werkt de verbeeldingskracht in op de teergevoeligheid: de Ie 
vendigee voorstelling die de dichter in zichzelf oproept door zijn ver-
beeldingskrachtt maakt hem ontvankelijker voor aandoeningen. 

Teergevoeligheidd en verbeeldingskracht brengen de dichter 
inn een staat van 'enihusiasmus (verrukking)', wat betekent dat hij aan al-
lesoverheersendee behoefte voelt zijn gewaarwordingen aan anderen 
meee te delen. Door zijn aangeboren dichtkundig vermogen drukt hij zich 
vervolgenss uit in poëzie (idem: 189-226). Oordeel en smaak ten slotte be-
warenn hem voor 'sterke buitensporigheden' (idem: 227-232). 

Dezee vermogens stellen latere dichters uit beschaafde naties 
inn staat zich de poëtische taal van de vroegste dichters eigen te 
maken.2299 Die taal kenmerkt zich overigens niet alleen door haar beel-
dendee kracht, maar ook door harmonie en melodie (zie 4.2.3). De mate 
waarinn deze laatste twee eigenschappen tot hun recht komen in een 
gedichtt hangt niet af van de aard van de taal, maar van het talent van 
dee dichter, ongeacht de tijd of de omstandigheid waarin hij leeft: 

Komtt dezelve in handen van een ordinair mensch, zo blij-
venn het elementen, die wel flikkeren, maar geen vlam 
geven;; zo dra egter deze elementen komen in handen van 
eenn genie, worden zij poëzij in den waren zin; [...] (idem: 23). 

Mett dit standpunt distantieert Van Alphen zich impliciet van de pri-
mitivistischee visie op de ontwikkeling van de taal en de dichtkunst (zie 
ookk Wiskerke 1995: 117-119). In die visie leidt de toenemende bescha-
vingg namelijk tot de teloorgang van het poëtisch karakter van de taal 
enn als gevolg daarvan tot het verval van de poëzie, doordat de mens op 
dee wereld om hem heen niet langer met zijn gevoel reageert maar met 
zijnn verstand. Deze opvatting leidt tot de conclusie, dat poëzie ouder 
moett zijn dan proza. 

Vann Alphen komt weliswaar tot diezelfde slotsom, echter op 
basisbasis van een andere redenering. Dat de oudste gedenkschriften in 
poëzievormm geschreven zijn, heeft zijns inziens niets te maken met 
hett feit dat de vroegste taal geschikter zou zijn voor poëzie dan voor 

2299 Johannes spreekt in dit verband van een 'compromis-redenering' die deel uitmaakt van 
hett door hem geconstrueerde standaardbetoog: *de moderne dichter moet iets van het beel-
dendd taalgebruik der oosterse volkeren en der zuidelijke primitieven herwinnen, zonder 
daarbijj  de moderne verstandsontwikkeling, de verlichte religieuze ideeën en de nieuw ver-
worvenn wetenschappelijke inzichten prijs te geven'. De 'moderne' dichter heeft het voor-
deell  dat hij, anders dan de primitieve mens, kan voorkomen dat zijn verbeelding buiten-
sporigg wordt (Johannes 1992: 79). 
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proza.. Die poëzievorm verklaart hij anders en wel als volgt. Men maak-
tee in de eerste tijd gebruik van de gebonden stijl 

vooreerst:: om dat men gewoon was die geschiedenissen 
enn jaarboeken te zingen, en daartoe moesten zij natuurlij-
kerr wijze in een gebonden stijl zijn opgesteld; ten twee-
den:: om dat men ze van buiten leerde, en door de onder-
vindingg was gewaar geworden, dat de gebonde stijl aan 't 
geheugenn behulpsaam is (idem: 18). 

Bijj  wijze van toelichting verwijst Van Alphen naar Voltaire, Brown en 
Kames.. Daarmee wekt hij de indruk dat deze schrijvers zijn verklaring 
ondersteunen.. Die indruk blijk t evenwel niet helemaal te kloppen. De 
redeneringenn van Voltaire en Brown lopen namelijk uiteen, terwijl 
Vann Alphen ze aaneen lijk t te smeden. 

Zoo correspondeert Van Alphens tweede argument met de re-
deneringg van Voltaire dat rijm en metrum in primitieve tijden als mid-
dell  dienden om historische informatie te onthouden (Voltaire 1771: 
17-20).. Deze opvatting maakt deel uit van achttiende-eeuwse taaltheo-
rieën.. Daarin wordt de vraag gesteld hoe de eerste mensen met elkaar 
communiceerden,, voordat het schrift was uitgevonden. Het antwoord 
luidtt dat bestaande kennis, geschiedenissen, godsdienstige en andere 
gebruikenn werden overgeleverd in een beeldende, gemakkelijk te me-
moriserenn taal: in poëzie. 

Vann Alphens eerste argument correspondeert daarentegen 
mett de redenering van Brown, die zich juist tegen Voltaire afzet 
(Brownn 1763: 38-44). Brown vindt dat 

thee universal Connection of the old Poetry with Melody, 
andd the unvary'd Custom of singing it, amounts to the 
strongestt Proof, that the mere End of Memory and Tradition 
couldd not be its original Cause. For had the sole Intention 
off  the Song been that of Record only, a mere Recitation of the 
Versess would have answered the same Purpose. [...] Hence, 
thee Use of Rythm and Verse must naturally arise in GREE-
CEE (as in every other Country emerging from Barbarity) 
becausee Melody, Dance, and Song, made a principal Em-
ploymentt of their savage State. And hence, their earliest 
Historiess must of course be written in Verse; because the 
Actionss of their Gods and Heroes made a principal part of 
theirr Songs; and therefore, when the Use of letters came 
amongg them, these ancient Songs were naturally first re 
corded,, that is, they became their earliest Histories, for the 
Informationn and Use of future Times (idem: 42). 



HOOFDSTUKK 4 | 253 

Conformm de primitivistische visie oordeelt Brown pessimistisch over 
dede toekomst van dichtkunst en muziek. Hij meent dat de volmaakte 
natuurtoestandd waarin toon- en dichtkunst één samenhangende 
kunstt vormden, nooit meer terugkomt, omdat beide kunsten in hun 
zelfstandigee ontwikkeling te gecompliceerd zijn geworden. 

Echter,, bij nader inzien heeft Van Alphen waarschijnlijk noch 
gesteundd op de redenering van Voltaire, noch op die van Brown, maar 
opp die van Kames, de derde door hem genoemde bron en een van zijn 
belangrijkstee zegslieden (zie 3.2.3).230 Diens gedachtegang stemt im-
merss volledig overeen met die van onze dichter. Ook Kames stelt vast 
datt de vroegste taal niet per definitie geschikter is voor poëzie dan 
voorr proza. Bovendien brengt deze Engelse schrijver het metrum in de 
vroegstee literatuur niet alleen in verband met het memoriseren van 
tekstenn maar ook met het zingen daarvan (Kames 1774 (dl. 1): 118-123). 

Dee gedachte dat de vroegste taal gezongen werd, komt in Van Alphens 
oeuvree nog één keer terug: in de 'Aanmerkingen' (Van Alphen 18023: 
301).. Ook daar werkt hij die gedachte niet uit. Wel verwijst hij in ver-
bandd daarmee weer naar Brown. Toch blijf t op het eerste oog onduide-
lij kk in hoeverre hij kennis heeft genomen van diens interpretatie van 
dee muziekgeschiedenis. Weliswaar beschikte hij volgens de auctiecata-
loguss van zijn bibliotheek (Bibliotheca 1806:86, no. 1111) over een Duitse 
vertalingg van de Dissertation, maar in zijn geschriften verwijst hij er 
slechtss twee keer naar en wel op de door mij genoemde plaatsen, res-
pectievelijkk in de Digtkundige Verhandelingen en de 'Aanmerkingen'. Bo-
vendienn volstaat hij op deze plaatsen met een verwijzing, terwijl hij 
voorr zijn tekst gebruik maakt van een andere bron. Steunt hij in de be-
sprokenn passage in de Digtkundige Verhandelingen op de formulering van 
Kames,, in de 'Aanmerkingen' neemt hij de alinea over de oermuziek 
(ziee 4.3.1) in vertaling over van Webb: 

Music,, in its original purity, was used as a mode of con-
veyingg or enforcing sentment; it was either the substitute 
orr the support of language (Webb 1974: 75). 

Hoewell  Browns naam in Van Alphens geschriften verder niet meer 
valt,, meen ik toch een paar sporen van diens Dissertation in de 'Aan-
merkingen'' te kunnen aanwijzen. Ik heb de indruk, dat hij op de hem 
typerendee eclectische wijze enkele zinnen van Brown heeft vertaald 

2300 Typerend voor Van Alphens bronnengebruik is, dat hij in een bepaalde passage naar 
verschillendee bronnen verwijst, terwijl zijn argumentatie slechts steunt op een van die 
bronnen.. Zie ook De Man 1999: 32-34. 
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enn ingevlochten in zijn eigen betoog. Zo lijk t Van Alphens wens de ver-
enigingg van dichtkunst en muziek in dienst te stellen van de nationa-
lee opvoeding 'om gevoelens van liefde tot het vaderland en deugd aan 
dee jeugd inteboezemen' (Van Alphen 18023: 307) een vrije vertaling 
vann de wens van Brown dat 

thee Arts of Poetry and Music, thus properly united and im-
proved,, may possibly by Degrees be made a Part of Educa-
tion,tion, and applied to the Culture of the youthful Mind, in 
Subjectss religious, political, and moral (Brown 1763:187). 

Inn dat geval, schrijft Van Alphen verder, bereiken dichtkunst en mu-
ziekk in hun samenspel een hoogtepunt (Van Alphen 18023: 303). Iets 
dergelijkss schrijft Brown: 'this Representation of sacred Subjects is the 
highestt and most interesting Union of Poetry and Music' (Brown 1763: 
195). . 

Overigenss leggen vele tijdgenoten een oorzakelijk verband 
tussenn de bloei der kunsten enerzijds en godsdienstzin en vaderlands-
liefdee anderzijds, maar de overeenkomst in formulering frappeert. Die 
overeenkomstt lees ik ook in Van Alphens oordeel over de toekomstige 
herenigingg van toon- en dichtkunst. Daarover zegt hij, dat die 'meer te 
hopenn dan te verwagten is' (Van Alphen 18023: 307), terwijl ik bij 
Brownn lees, dat 'this event is rather to be wished than hoped for' 
(Brownn 1763: 187). Hoewel Van Alphen zich over de toekomst van de 
dichtkunstt als afzonderlijke kunst optimistisch heeft uitgelaten, deelt 
hijj  dus Browns primitivistische cultuurpessimisme over de gezamen-
lijk ee toekomst van dichtkunst en muziek. 

Eenn vergelijking ten slotte van Van Alphens opvattingen met die van 
Lustigg levert duidelijke verschillen op. Alleen het weinige dat Van Al-
phenn heeft geschreven over de oorsprong van de muziek en de teloor-
gangg van het muzikale aspect van de oertaal sluit volledig aan bij Lus-
tigss opvattingen. Wat hij schrijft over het poëtische aspect van die taal 
looptt niet parallel met Lustigs uiteenzetting over de oertaal. Ongetwij-
feldd doen zich hier de verschillen gelden in perspectief en tijdstip van 
publicatie. . 

Eenn van die verschillen betreft de aard van het betoog. Terwijl 
dee oertaaltheorie voor Van Alphen een vanzelfsprekend uitgangspunt 
vormt,, presenteert Lustig haar als een hypothese die hij tracht te be-
wijzenn door andere theorieën te falsifiëren. Het standpunt over de kli -
maattheoriee laat een ander verschil zien. Van Alphen acht noch het 
klimaat,, noch andere externe omstandigheden bepalend voor de kwa-
litei tt van de kunst, terwijl Lustig de klimaattheorie onderschrijft. 
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Eenn derde verschil betreft de interpretatie van de oertaal-
theorie.. Zich afzettend tegen andere theorieën fixeert Lustig zich op 
eenn ontstaansmoment. Uit de stelling, dat het zingen evenals het spre-
kenn tot de aangeboren menselijke vermogens behoort, leidt hij af dat 
dee eerste mensen niet alleen als de eerste zangers, maar ook als de eer-
stee dichters gekwalificeerd kunnen worden. Van Alphen daarentegen 
laatt zich over het ontstaansmoment niet uit en voor het onderzoek 
naarr de oorsprong van de dichtkunst adviseert hij te 'beginnen met 
hett vooronderstellen van een tijdperk, waar in nog geen poëzij bekend 
was'' (Van Alphen 1782: 48-49). Vanwege gebrek aan gegevens kan het 
ontstaansmomentt volgens hem niet worden vastgesteld. In ieder geval 
will  hij de eerste mensen niet zonder meer met dichters associëren, 
omdatt het ware dichterschap nu eenmaal meer inhoudt dan het spre-
kendd zingen van een muzikaal-poëtische oertaal. Van Alphen denkt 
hierr aan de genie van het dichterschap, terwijl Lustig de oorsprong 
vann het zingen voor ogen heeft. 

4.3.44 Robbers over de oertaaltheorie 

Inn zijn Verhandeling over het Nationaal Nederlandsch gezang deelt Robbers 
mee,, dat hij zich met de oorsprong van de zangkunst niet wil bezig-
houden,, omdat dit onderwerp al 'in eene vorige lezing, over de afkomst 
derMuzijk',derMuzijk', breedvoerig is behandeld (Robbers 1820: 6). Toch laat hij in 
dezee verhandeling zijn gedachten gaan over verschillende aspecten 
vann dit onderwerp. Zo bespreekt hij in het eerste deel de oorspronke-
lijk ee betekenis van het woord 'zang of zingen', de oorsprong van het zin-
gen,, de zangkunst van de 'oudste en voornaamste wereldvolken', de in-
delingg van de muziekgeschiedenis in drie periodes en de invloed van 
'dee luchtsgesteldheid' op het zingen (idem: 6-25). In het derde deel be-
spreektt hij de oorsprong en ontwikkeling van het godsdienstig gezang 
bijj  heidense volkeren in de eerste eeuwen van onze beschaving en bij 
dee eerste christenen (idem: 44-70). 

Ookk in zijn 'Vergelijking der oude en hedendaagsche muzijk' 
besteedtt hij aandacht aan de oermuziek. In dat artikel laat hij zien 
hoezeerr 'de muzijk der ouden' indertijd de gemoedsgesteldheid van 
dee mensen heeft beïnvloed, doordat toon- en dichtkunst nog een twee 
eenheidd vormden (Robbers 1818: 6-18, 75-76). In de tweede van Tweetal 
ProevenProeven ten slotte geeft hij nogmaals zijn visie op het ontstaan van de 
muziekk (Robbers [1828]: 27-35). Kortom, in alledrie zijn publicaties ven-
tileertt Robbers opvattingen in verband met de oorsprong van muziek 
enn dichtkunst. Gezien zijn achtergrond spreekt het vanzelf, dat hij 
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evenalss Lustig voornamelijk het muzikale aspect van de oertaal be-
schrijft.. Anders echter dan zowel Lustig als Van Alphen baseert hij 
zichh slechts op een beperkt corpus teksten.231 

Overr de oorsprong van de dichtkunst schrijft Robbers alleen in de 
tweedee van Tweetal Proeven. Evenals Van Alphen constateert hij, dat 
'zichh de oorsprong der edele dichtskunst in den nacht der grijze oud-
heidd verlieze' (Robbers [1828]: 32). Door gebrek aan gegevens valt er 
weinigg over te zeggen, maar wel staat volgens hem vast, 'dat die oor-
sprongg in de menschelijke natuur zelve gelegen zij' {idem: 33). Met 
dezee constatering verklaart hij zich tot aanhanger van een achttiende-
eeuwss dogma. 

Verderr bevestigt hij het achttiende-eeuwse standpunt dat de 
dichtkunstt oorspronkelijk een eenheid heeft gevormd met de muziek. 
Inn de vroegste tijden had muziek, zo betoogt hij, de functie van de 
spraakk of van de ondersteuning daarvan. Zijn beschrijving van de mu-
zikaal-poëtischee oertaal ontleent hij aan de Traite van Rollin. Bewijzen 
vann de twee-eenheid van toon-en dichtkunst ziet hij, net als Lustig, in 
dee psalmen van David en diens muzikale tijdgenoot Asaph, alsmede in 
dee poëzie van de Grieken. 

Conformm het achttiende-eeuwse gedachtegoed gaat hij ervan 
uit,, dat de Griekse poëzie aanvankelijk uitsluitend gezongen werd. In 
dee loop der tijd begonnen de Grieken, aldus Robbers, muziek en dicht-
kunstt steeds vaker afzonderlijk te beoefenen. De definitieve scheiding 
vann beide kunsten - hij dateert die veel vroeger dan Lustig - wijt hij 
aann drie logografen (oudste Griekse geschiedschrijvers) uit de zesde 
eeuww vóór Christus, omdat zij als eersten in proza schreven: Cadmus 
vann Milete, Pherecydes van Syros en Hecataeus van Milete. Robbers 
houdtt deze schrijvers verantwoordelijk voor de 'wanorde [...], die zich, 
vann toen af, in de muzijk en dichtkunst openbaarde' (Robbers [1828]: 
28).. Daar laat hij het bij wat het poëtische aspect van de oertaal be-
treft. . 

2311 Voor informatie over het zingen van volkeren uit de vroegste tijden put Robbers uit de 
bijbel,, de mythologie, Tacitus, laat-achttiende-eeuwse verslagen van reizen naar Amerika 
vann Potlock en Dixon (ik heb deze reisverslagen niet kunnen traceren) en een publicatie 
overr 'de zang der wilden' van Le Vaillant. Met deze publicatie bedoelt hij volgens mij Voyage 
dansdans l'intérieur de l'Afriaue par le Cap de Bonne Espérance (1790, 2 din.) en/of Second Voyage dans les 
annéesannées 1783-85 (1796 2 din.) van Francois le Vaillant. Voor de oertaaltheorie beroept hij zich 
opp de Traite' des Études van Rollin. Zijn definitie van het begrip 'zingen' baseert hij op de Dic-
tionnairetionnaire de Musique van Rousseau. Verder beroept hij zich op de klimaattheorie van Montes-
quieuu en baseert hij zijn betoog over het godsdienstig gezang op Van Iperen 1777-1778. 
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Overr muziek in de vroegste tijden schrijft Robbers in de 'Vergelijking 
derr oude en hedendaagsche muzijk' en vooral in de Verhandeling over 
hethet Nationaal Nederlandsch Gezang. Zijn visie komt nagenoeg overeen met 
diee van Lustig, wat ook te verwachten valt, gezien de door Robbers ge-
raadpleegdee bronnen, die niet tot de meest recente behoren. 

Evenalss Lustig situeert Robbers het ontstaan van de muzikaal-
poëtischee oertaal in het Aards Paradijs. Derhalve definieert hij het 
woordd 'gezang' in de eerste plaats als lofzang op God. Van het wezen-
lij kk verband tussen muziek en godsdienst wil hij met name de kerken-
radenn van de hervormde gemeenten in Nederland overtuigen, omdat 
zijj  afwijzend staan tegenover muziek in de eredienst (Robbers 1820: 6-
10). . 

Robberss argumenteert, dat sinds 'de morgenstond der we-
reld'' godsdienstige plechtigheden vergezeld gaan van muziek. De oor-
sprongg van het godsdienstig gezang zoekt hij bij 'het blinde en afgo-
dischee heidendom' waar 'geraasmakende instrumenten' de gezangen 
begeleidenn (idem: 47-55). Gedetailleerde gegevens over de tempelzan-
genn van Egyptenaren, Grieken, Romeinen en Hebreeën ontbreken wel-
iswaar,, maar in ieder geval leveren zij het bewijs dat gezangen 'van de 
vroegstee tijden af, een voornaam en wezenlijk deel van den Godsdienst 
geweestt en gebleven [zijn] ' (idem: 50). Dat in al deze culturen tijdens 
godsdienstigee plechtigheden 'alleen door de Priesters gezongen werd, 
zonderr dat de menigte in het gezang deel nam', impliceert zijns in-
ziens,, dat het zingen in hoog aanzien stond (idem: 53-54). 

Overigenss - zo stelt Robbers vast op gezag van Rousseau - is 
hett zingen in wezen niets anders 

dann eene bevallige en nadrukkelijke manier van spreken; [...] Er 
wass dus, tot de uitvinding van den Zang, niets minder 
noodig,, dan de menschelijke vermogens aan den dag te 
leggen,, en eene bevallige wending te geven aan de denk-
beeldenn welke men wilde uitdrukken, daar dezelve, door 
denden zang, op eene bijzondere wijze veraangenaamd en ver-
sterktt wierde (idem: 10). 

Evenalss het spreken behoort het zingen tot de natuurlijke behoeften 
vann de mens: 

Nietss toch is den mensch natuurlijker dan zingen; het is 
voorr hem eene verkwikking, eene vertroosting; het is eene 
zekeree drift, hem door de Natuur ingegeven, welke zijne 
kwellingenn verzacht, zijne vervelingen voorkomt, en hem 
dee moeijelijkneden des levens gemakkelijker doet dragen 
(idem:: 13). 
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Reisverslagenn tonen aan, dat van oudsher alle volkeren zingen. Rob-
berss schetst een primitivistisch beeld van 'de zang der wilden in het 
diepstt der bosschen' (idem: 14). Uit getuigenissen van 'oude schrijvers' 
blijkt ,, dat muziek ook gebruikt werd 'om woeste menschen' voor de 
samenlevingg te vormen, te beschaven en te verlichten (Robbers 1818: 
75-76).. Van de muziekbeoefening in de eerste eeuwen geeft hij een zeer 
globaall  overzicht. Net als Lustig verdeelt hij de muziekgeschiedenis in 
driee periodes en karakteriseert hij de tweede periode (600-1600) als een 
muzikaall  'sobere' tijd (Robbers 1820:19-23). Ook hij noemt uit die pe-
riodee als hoogtepunt de uitvinding van het notenschrift in 1024 (juist 
gedateerd)) door Guido Aretinus en als belangrijk muziektheoreticus 
Jeann de Muris, die hij terecht in 1338 aan de Sorbonne plaatst (idem: 
20).2322 De muziekgeschiedenis laat ons zien, aldus Robbers, dat 'het 
Nationaall  gezang der verschillende volkeren zeer onderscheiden is en 
niett weinig uit één loopen moet' (Robbers 1820: 22). 

Hijj  toont zich dan ook een overtuigd aanhanger van de kli-
maattheoriee van Montesquieu. De vurige verbeeldingskracht van vol-
kerenn onder een brandende hemel brengt een andere, muzikaler zang 
voortt dan de treurige verbeelding van volkeren die 'eene strenge en 
onbarmhartigee Luchtstreek bewonen, waar [...] regen, hagel, sneeuw, 
stormm en onweersbuien elkander gedurig afwisselen' (idem: 23). Overi-
genss heeft deze opvatting in Robbers' tijd afgedaan. Hoe hij staat te 
genoverr de kritiek op de klimaattheorie van Montesquieu blijkt ner-
gens.. Mogelijk heeft hij daarvan geen kennisgenomen. 

Ikk kom tot de conclusie, dat Robbers' redenering over de oor-
sprongg van dichtkunst en muziek volledig aansluit bij de achttiende-
eeuwsee ideeën over de muzikaal-poëtische oertaal die verloren ging. Op 
geenn enkel punt wijkt hij af van de primitivistische theorie over het 
ontstaann van toon- en dichtkunst. Verder lijk t zijn schets van het ont-
staann en de ontwikkeling van de muziek een aftreksel van het mu-
ziekhistorischh overzicht van Lustig, hoewel hij niet naar hem verwijst. 

4.3.55 Conclusies 

Hett geloof in de voortreffelijkheid van de oertaal en van de primitieve 
cultuurr in het algemeen bereikt in Europa in de achttiende eeuw met 
verhandelingenn als die van Vico, Rousseau en Herder een hoogtepunt. 

2322 Ik vind het merkwaardig, dat hij Jean de Muris in een andere verhandeling - de 'Verge-
lijking '' - pas in 1552 plaatst, net als Lustig heeft gedaan (Robbers 1818: 8). Op geen van de 
tweee plaatsen verwijst hij naar een bron. 
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Zijj  en hun adepten hebben de spontane emotionaliteit van 'de nobele 
wilde'' beschreven als inspiratiebron en norm voor dichtkunst en mu-
ziek.. Voor hen staat de expressie van het gevoel centraal. 

Datt preludeert op het romantische gedachtegoed waarin de 
individuelee vrijheid van de kunstenaar inzake de expressie van zijn ge-
voell  en verbeelding centraal staat en het getuigt van een relativering 
vann de classicistische normen die daarentegen de controle van ver-
beeldingg en gevoel door 'oordeel' en/of 'smaak' accentueren. Mogelijk 
ligtt daarin een verklaring, dat ook verschillende negentiende-eeuwse 
filosofenn der schone kunsten de oertaaltheorie onderschrijven. In 
iederr geval geldt dat voor een aantal Nederlandse auteurs: niet alleen 
Robbers,, maar bijvoorbeeld ook Kinker geeft blijk die theorie aan te 
hangenn (Kinker [1810]a: 43). 

Inn tegenstelling tot Lustig hebben zij - en natuurlijk ook Van 
Alphenn - hun opvattingen kunnen toetsen aan die in tal van Engelse, 
Fransee en Duitse verhandelingen. Lustig blijkt met zijn uiteenzetting 
overr de emotieve oorsprong van dichtkunst en muziek onbetwist kop-
loperr in Nederland en zelfs vanuit Europees perspectief bezien, be-
hoortt hij tot de eersten die over dit onderwerp publiceren. 

Dee oertaaltheorie, die dus een taai leven heeft, kent twee ver-
sies.. De eerste versie - met name die van Rousseau - beschouwt de oor-
spronkelijkee eenheid van muziek en taal als het ideaal dat in de Ro-
meinsee tijd verloren gaat. Sindsdien vormen muziek en taal een 
tragischh gescheiden tweeling. Alleen hun hereniging kan muziek haar 
optimalee expressieve kracht teruggeven. De tweede versie - met name 
diee van Vico - ziet de scheiding van muziek en taal niet zonder meer 
alss een verlies: de ontwikkeling van de muzikaal-poëtische gevoelstaal 
tott een abstracte taal van het verstand duidt zij positief. Wat Lustig en 
Vann Alphen schrijven over de oorsprong van de muziek correspondeert 
mett de eerste versie en wat Van Alphen schrijft over de oorsprong van 
dee dichtkunst met de tweede. 

Evenalss met zijn betoog over de oertaaltheorie heeft Lustig 
pionierswerkk verricht met zijn uitvoerig muziekhistorisch overzicht 
inn de Inleiding van 1751 (55 bladzijden) en in die van 1771 (58 bladzij-
den).. Immers, in de tweede helft van de achttiende eeuw moet in Eu-
ropaa het muziekhistorisch onderzoek nog van de grond komen, ter-
wij ll  hiervoor in Nederland pas een eeuw later de basis is gelegd: in 
18688 met de oprichting van de Vereeniging voor Nederlandsche Mu-
ziekgeschiedenis.. Tot het midden van de negentiende eeuw blijven in 
onss land de muziekhistorische verhandelingen voornamelijk beperkt 
tott beschouwingen over de muziek 'der ouden'. Eerst daarna wordt 
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eenn begin gemaakt met het onderzoek naar de geschiedenis van de Ne-
derlandsee muziek door onder anderen F.C. Kist (zie 1.2.2), J.P. Heye 
(1809-1876),, J.C. Boers (1812-1896) en D.F. Scheurleer (1855-1927). Zij 
staann dan ook in ons land geboekstaafd als de grondleggers van de mu-
ziekgeschiedenis.. Evenwel, aan de bakermat van deze muziekhistorici 
staatt Lustig, en dat al in het midden van de achttiende eeuw. 

Watt ten slotte het bronnengebruik van de drie Nederlandse 
schrijverss betreft, concludeer ik het volgende. Lustig presenteert zich 
alss een goed gedocumenteerd muziektheoreticus die zijn eigen stand-
puntt afzet tegen dat van anderen. Op grond van eigen argumenten 
construeertt hij zijn betoog. Ook Van Alphen heeft zich grondig gedo-
cumenteerd.. Hij blijkt een kenner van de estheticaliteratuur van zijn 
tijd.. Opmerkelijk is de grote verscheidenheid aan buitenlandse studies 
waaruitt hij heeft geput. Op eclectische wijze geeft hij opvattingen van 
verschillendee schrijvers een plaats in zijn betoog. Daarentegen toont 
Robberss zich met de bijbel en de mythologie als belangrijkste bron een 
vertolkerr van traditioneel gedachtegoed. 

4.44 De discussie over het recitatief in de Franse en 
Italiaansee opera en over muzikale en onmuzikale 
talen:: Nederlandse reflectie op een Franse polemiek 

4.4.11 De definities: een eerste verkenning van de opvattingen 

Geïnspireerdd door het Griekse begrip 'musiké', dat zowel muziek als 
taall  omvat, ontwikkelt de Florentijnse Camerata aan het einde van de 
zestiendee eeuw het recitatief door de spreektaalintonatie muzikaal na 
tee bootsen. Daarbij volgt de zangstem het natuurlijk accent en ritme 
vann de woorden. Dat impliceert een retorische benadering van de mu-
ziek:: de toon is ondergeschikt aan de taal en het ritme (zie 2.1.3). 

Achttiende-eeuwsee aanhangers van de oertaaltheorie tonen 
eenn grote voorliefde voor het recitatief, omdat zij daarin een afspiege-
lingg zien van de oorspronkelijke eenheid van toon- en dichtkunst zoals 
bijj  de oude Grieken, wier muzikale poëzie hun als ideaal voor ogen 
staat.. Zo schrijft Rousseau in 1767 in zijn Dictionnaire, dat alle poëzie bij 
dede Grieken beschouwd kan worden als recitatief vanwege de muzikali-
teitt van de klassieke Griekse taal. De volmaaktheid van een recitatief 
hangtt zijns inziens samen met het karakter van de taal: hoe melodieu-
zerr een taal, hoe natuurlijker en volmaakter het recitatief. Bij de Grie-
kenn vallen spreken en zingen samen (Rousseau 1781 (dl. 2): 145-146). 
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Dezee gedachte had Rousseau in 1753 ook al verwoord in zijn 
lettrelettre sur la Uusique Frangoise (Rousseau 1979: 264-265). Daarin stelt hij 
vast,, dat het Italiaans als enige Europese taal de muzikaliteit van het 
klassiekee Grieks benadert. Vervolgens zet hij in de lettre de muzikali-
teitt van het Italiaans af tegen de onmuzikaliteit van het Frans. Hij 
achtt het Frans door zijn prosodie ongeschikt voor recitatieven en ei-
genlijkk voor alle vocale muziek, omdat het maar weinig ritmische mo-
gelijkhedenn kent vanwege de beperkte variatie in korte en lange sylla-
ben.. Bovendien kent het Frans te weinig sonore vocalen en te veel 
consonanten,, waardoor de syllaben dof en nasaal klinken. Op zo'n taal 
kunnenn componisten geen mooie melodie schrijven. Daarom gaan ze 
zichh richten op de harmonie, waaraan alle natuurlijkheid ontbreekt 
(idem:: 258-263). In het 'Avertissement', dat aan de lettre voorafgaat, 
noemtt Rousseau het Frans een taal voor geleerden en filosofen (idem: 
254). . 

Dee door hem in een nieuwe richting geleide discussie over 
Fransee en Italiaanse recitatieven en aria's, met als inzet de muziek van 
Lullyy en Rameau, staat centraal in de 'querelle des bouffons'. Deze 
pennenstrijdd levert tussen 1752 en 1754 zo'n zestigtal pamfletten op 
(ziee 2.2.3). Tussen 1774 en 1779 laait de muzikale oorlog opnieuw op. 
Dee controverse richt zich nu op de muziek van Gluck. Hij tracht uit te 
stijgenn boven Franse en Italiaanse stijlen door de muziek dichter bij 
hett ideaal te brengen van haar eenheid met de dichtkunst (zie 2.2.4). 
Juistt dat ideaal koestert ook Rousseau. 

Rousseauss opvattingen hebben niet alleen bijgedragen aan de 
tweespaltt in de Franse culturele elite, maar hebben ook internationaal 
reactiess opgeroepen, zelfs tot in de negentiende eeuw, waaronder die 
vann 'mijn' drie Nederlandse schrijvers. Zo bezinnen zowel Lustig als 
Vann Alphen en Robbers zich op de muzikaliteit van het Nederlands 
naarr aanleiding van Rousseaus choquerende uitspraken over de on-
muzikaliteitt van het Frans: 

Aangaandee nu de zogenaamde muzikaale woorden, stelt 
zekerr fransen Auteur [= Rousseau] 'er maar 12 tot 1500, die 
men,, in tooneeldichten, geduurig moet keeren en wen-
den,, en buiten de welke 'er geene andere mogelyk zyn, 
naaa dat deeze, aanminnig- en gevoeglykheids halve, het 
voorregtt in de muzikaale Poëzy te worden ge-admitteerd, 
alleenn verworven hebben. Ik twyfel niet, of onze neder-
landschee taal bevat 'er ruim zo veel, dan de fransche (Lus-
tigg 1756: 471-472). 
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Zelfss heeft een zeker schrijver onlangs durven staande 
houden,, dat de Franschen geene goede vocaalmuziek heb-
benn en hebben kunnen, uit hoofde van het gebrek van ac-
centuatie,, aan hunne taal eigen. Schoon ik nu dit niet be-
palenn kan of wil ; als ook geen voornemen heb, om onze 
taall  met die der Franschen te vergelijken, zo volgt echter 
hierr in 't algemeen uit, dat de digter van muziekale stuk-
ken,, in welke taal hij dan ook arbeide, veel kiescher moet 
zijnn in de keuze zijner woorden, dan de digter, die slegts 
gelezenn wil worden: [...] (Van Alphen 18023: 314). 

Vraagtt men echter, of de Fransche taal werkelijk zoo muzi-
kaall  zij, dan kan daarop niet anders, dan ontkennend, 
wordenn geantwoord. [...]; men wil toch, dat, in de Fransche 
taal,, slechts twaalf-, of ten hoogste vijftienhonderd woorden 
voorr de muzikale dichtkunde bruikbaar zijn, [...]. Doch 
zelfss Franschen zijn er, die niet anders oordeelen. [... VILLO-
TEAUU ... En ... ROUSSEAU ...]. [...], ook de Franschen stellen, 
weerkeerig,, onze poëzij, in het algemeen, beneden de 
hunne;; [...]. Ik wil dit niet breedvoerig beoordeelen, maar 
gelooff  toch, met betrekking tot het muzikale, te kunnen 
beweren,, dat, terwijl de Fransche poëzij onmuzikaal is, en 
nochh metrum, noch rhythmus heeft, onze Hollandsche dicht-
kunde,, te dezen opzigte, verre boven die der Franschen mag 
wordenn gesteld; [...] (Robbers [1828]: 43-45). 

Robberss bevestigt hier enerzijds Rousseaus standpunt over de onmuzi-
kalteitt van het Frans en verklaart anderzijds het Nederlands voor mu-
zikaal,, terwijl Van Alphen zich helemaal niet wil uitspreken over de 
muzikaliteitt van het Frans of het Nederlands. Wel onderscheidt hij in 
elkee taal muzikale en onmuzikale woorden. Lustig ten slotte laat de 
onmuzikaliteitt van het Frans voor rekening van Rousseau, maar hij 
noemtt het Nederlands in ieder geval muzikaler dan het Frans. 

Tenn tijde van Lustigs Twaalf Redeneeringen staat woordgeoriën-
teerdee muziek, en dus ook het recitatief, volop in de belangstelling, 
maarr die muziek heeft zijn tijd gehad als Van Alphen en Robbers hun 
verhandelingenn publiceren. Aan het einde van de achttiende eeuw 
luidtt namelijk de algemene opinie, dat een strenge muzikale imitatie 
vann de prosodie niet valt te realiseren, omdat het metrische patroon 
perr strofe verschilt en omdat muziek op de prosodie van bijvoorbeeld 
hett Italiaans niet past bij de prosodie van een vertaling van de be-
treffendee tekst. Toch blijk t niet alleen Lustig, maar blijken ook Van Al-
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phenn en Robbers nog zeer geïnteresseerd in het recitatief en de daar-
meee samenhangende discussies over het onderscheid tussen muzikale 
enn onmuzikale talen. 

Inn de nu volgende analyse relateer ik de opvattingen van de drie Ne-
derlandsee schrijvers over deze onderwerpen aan hun respectieve bron-
nen.. Verder vergelijk ik de opvattingen van Lustig, Van Alphen en Rob-
berss met die van Rousseau en ik onderzoek in hoeverre zij reflecteren 
opp de Franse operastrijd. Ten slotte confronteer ik de opvattingen van 
dee Nederlanders met elkaar en met de heersende opvattingen ten tijde 
vann de publicatie van de respectieve verhandelingen. 

4.4.22 Lustig en de Franse polemiek over het recitatief en 
muzikalee en onmuzikale talen 

Alss Lustig in 1751 zijn Inleiding tot de Muzykkunde publiceert, moet de 
'querellee des bouffons' nog losbarsten. De animositeit tussen de Franse 
enn Italiaanse opera wortelt echter in de zeventiende eeuw: vanaf zijn 
ontstaann concurreert de Franse opera met de Italiaanse. Daaraan refe-
reertt Lustig met zijn vergelijking tussen Franse en Italiaanse muziek, 
diee in het voordeel uitvalt van de Italiaanse: 

Hett stond dan, in 't midden der voorleden eeuw, alleen 
tusschenn de italiaansche en fransche Muzyk, en hoewel 
geenee in der daad meer teder- en aanminnigheid insloot, 
dann blydschap verwekte, ze kreeg evenwel van echte ken-
nerss op verre naa de meeste stemmen, zo dat ltcüien voor 
hett muzykaal paradies wierd verklaard (Lustig 1751: 253). 

Twintigg jaar later neemt hij in de tweede druk van de Inleiding deze 
passagee ongewijzigd over (idem 17712:164). 

Well  acht Lustig zowel in de Inleiding van 1751 als in die van 
17711 voor de achttiende eeuw een relativering van de superioriteit van 
dee Italiaanse muziek op zijn plaats: achttiende-eeuwse Duitse compo-
nistenn hebben hun Italiaanse modellen overtroffen op het gebied van 
dee klaviermuziek en de protestantse kerkmuziek (Lustig 1751: 255-
256;; idem 17712: 167-168).233 Op het gebied van de symfonieën en de 
ouverturess steken in de achttiende eeuw de Fransen de Italianen naar 

2333 In de tweede druk van de Inleiding noemt hij met name Handel en Hasse. Hij acht het al-
gemeenn bekend, dat beide componisten ook in Italië furore hebben gemaakt. Aan Matthe-
sonn ontleent hij de beschrijving van een ontmoeting tussen Scarlatti en Handel in 1710 in 
Venetië.. Scarlatti hoort bij die gelegenheid Handel spelen op het clavecimbel en raakt in 
vuurr en vlam (Lustig 17712:167). 
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dee kroon (Lustig 1751: 252; idem 17712:163). Lustig preciseert niet. Hij 
maaktt in deze passage niet duidelijk in welk opzicht hij bedoelde acht-
tiende-eeuwsee Duitse en Franse muziek hoger aanslaat dan de Itali-
aanse. . 

Ookk in 1756 vergelijkt hij in zijn Twaalf Redeneeringen de Fran-
see met de Italiaanse instrumentale muziek. Daar poneert hij echter, 
datt de Italiaanse instrumentale muziek nauwelijks van kwaliteit ver-
schiltt met de Franse. Navolgenswaardig vindt hij evenwel de Franse 
methodee instrumentale composities te voorzien van een karakteristie-
kee titel die uitdrukt wat de compositie uitbeeldt. Ook Telemann volgt 
diee 'pryswaardige' methode: de verschillende delen van zijn ouvertu-
ress geeft hij titels als 'La guerre et la paix'. Daarentegen volstaan de Ita-
lianenn met de aanduidingen 'Allegro', 'Largo', 'Presto', enzovoort. Zij 
drukkenn daarmee niet uit wat de muziek uitbeeldt en dan weet de 
luisteraarr niet wat hij gehoord heeft. Hier verwoordt Lustig de con-
temporainee opvatting dat instrumentale muziek die niets uitbeeldt, 
beschouwdd moet worden als 'een ledig harmonisch-melodisch ge-
klank'' (Lustig 1756: 427, noot 2, 437-438; zie ook 4.2.2). 

Verderr vergelijkt hij in de Twaalf Redeneeringen de vocale mu-
ziekk van de Fransen en de Italianen. Hij bekritiseert de Italiaanse aria, 
omdatt daarin de tekst niet gevolgd kan worden door de uitrekking van 
klinkerss en de herhaling van woorden (idem: 254). Die kritiek laat hij 
vijftie nn jaar later in de Inleiding van 1771 weer varen. Met verwijzing 
naarr Rousseaus Lettre huldigt hij dan het standpunt, dat alle Italiaanse 
vocalee muziek, inclusief de aria, een hoge graad van volmaaktheid 
bezitt dankzij de muzikaliteit van de Italiaanse taal, 'die, wegens het 
menigvuldigg A en O, waar by de mond kan open staan, nergens haar 
weergaa vindt'. De verstaanbaarheid van de tekst speelt voor hem niet 
langerr een rol bij de waardering van vocale muziek: wie een tekst wil 
volgen,, kan deze vooraf lezen (Lustig 17712:165). Hier lijk t Lustig de r e 
latiee tussen muziek en taal enigszins los te laten, wat wijst op een 
nieuwee benadering van de muziek, waarvan hij ook op andere plaat-
sen,, vooral in de Twaalf Redeneeringen en in de Inleiding van 1771, blijk 
geeftt (zie 4.2.2). 

Standvastigg daarentegen blijf t Lustigs opvatting over de mu-
zikaliteitt van het Nederlands. Zowel in de eerder door mij aangehaal-
dee passage uit de Twaalf Redeneeringen (zie 4.4.1) als in de Inleiding van 
17711 noemt hij het Nederlands een geschikte taal voor toonzetting.234 

2344 Afgezien van Rousseau bekritiseren de meeste achttiende-eeuwse schrijvers trouwens 
niett de muzikaliteit van de eigen taal. 
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Weliswaarr meent hij, dat onze taal in muzikaliteit onderdoet voor het 
Italiaans,, maar het Nederlands acht hij muzikaler van karakter dan 
hett Frans, en ook muzikaler dan het Engels en het Deens, waarin de 
onmuzikalee i-klank overheerst (Lustig 17712: 166). Lustig verwijst in 
dezee passage naar Rousseaus Lettre. Op de polemiek, waarvan dit he-
kelschriftt deel uitmaakt, gaat hij niet in, want dat heeft hij vijftien 
jaarr eerder uitvoerig gedaan in zijn Twaalf Redeneeringen. 

Inn 1756, als Lustig die Redeneeringen publiceert, zijn de 'kruitdampen' 
vann de 'querelle des bouffons' nauwelijks opgetrokken en leeft de 
Fransee pennenstrijd voor de Groninger ook nog volop, gezien de ruime 
aandachtt die hij in de aanhangsels bij diverse samenspraken besteedt 
aann deze twisten tussen aanhangers van de Franse en die van de Itali-
aansee opera. 

Zoo geeft hij in het tweede deel van het 'Aanhangzel' bij de 
zesdee samenspraak een Nederlandse vertaling van een Franse brief 
overr de ongeregeldheden in Parijs naar aanleiding van Rousseaus lettre 
(Lustigg 1756: 291-297).235 De schrijver van de brief doet onder andere 
verslagg van een ruzie tussen Cassarelli, zanger enn directeur van het Ita-
liaansee operagezelschap 'Bouffons',236 en Ballot, Frans dichter en be-
wonderaarr van Rameau. Eerstgenoemde verheerlijkt de Italiaanse en 
bespott de Franse opera en de laatste doet het omgekeerde. De ruzie 
looptt uit op een duel, waarin Ballot het onderspit moet delven, het-
geenn de briefschrijver betreurt (p. 294-295). Als voorstander van de 
Fransee opera bekritiseert hij Rousseau, die hij typeert als 'een soort 
vann wysgeer [met] zeldzaame stellingen en levenswyze' en een 'vyand 
vann de Muziek des Vaderlands' (p. 295-296). 

Inn zijn commentaar bij deze brief belooft Lustig zijn lezers in 
hett aanhangsel bij een van de volgende samenspraken een samenvat-
tingg te geven van 'het beoogde merkwaardige geschrift van Rousseau'. 
Hijj  meent dat de geschillen tussen aanhangers van de Franse en die 
vann Italiaanse opera nog lang zullen voortduren, omdat zowel wijsge-
renn als dichters zich in de strijd hebben gemengd. Vervolgens geeft hij 
eenn overzicht van titels van negen pamfletten waarin de Franse mu-
ziekk wordt verdedigd (p. 296-297). Acht hiervan vormen een reactie op 

2355 pje brief is gedateerd op 10 januari 1754. Als bron noemt Lustig Historisch-kritische Bey-

trdgetrdge zurAufnahme der Musik van Marpurg (1754-1778; zie ook 3.1.1). In de brief doet een niet 
bijj  naam genoemde Fransman verslag van de Parij se operastrijd aan iemand in Berlijn 
(waarschijnlijkk Marpurg; zie over hem ook 3.1.3). 

2366 Rousseau heeft een hoge dunk van het zangvermogen van Cassarelli, zoals uit zijn Lettre 

blijk tt (Rousseau 1979: 310). 
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dee Lettre van Rousseau en één pamflet blijk t een reactie op Le petit 
propheteprophete de Boehmischbroda van Grimm. Aan enkele titels voegt hij een 
zeerr korte typering van de inhoud toe of hij geeft in het kort zijn oor-
deell  hierover. 

Tenn slotte ventileert hij impliciet enige kritiek op de Franse 
muziek.. Hij citeert in een Nederlandse vertaling een passage uit Gott-
schedss uittreksel van Batteux, waarin deze constateert dat de pennen-
strijdd 'den Franschen de oogen zodanig geopend hebben, dat half 
Paryss zig nu zyns ouden lullischen smaaks schaamt'. De muziek van 
Lull yy heeft dus afgedaan volgens Batteux. Lustig concludeert dan, dat 
dee felle aanvallen van Grimm en Rousseau zullen leiden tot verbete-
ringg van de Franse muziek (p. 297). 

Dee beloofde samenvatting van Rousseaus Lettre geeft Lustig 
vij ff  maanden later in het derde deel van het 'Aanhangzel' bij de elfde 
samenspraakk (Lustig 1756: 606-609). Ondanks vele pogingen heeft hij 
echterr de originele tekst van dit Franse hekelschrift niet te pakken 
kunnenn krijgen. Om zijn belofte toch te kunnen inlossen, moet hij 
zichh baseren op 'het verhaal van 't Journal des Scavans en van andere on-
partydigee schryvers' (idem: 607), wier namen hij verder niet noemt. 

Lustigg becommentarieert de kern van Rousseaus betoog: de 
onmuzikaliteitt van de Franse taal en als gevolg daarvan de overheer-
singg van de harmonie in de Franse muziek, zodat het principe van 
Tuni téé de melodie' (zie 2.1.1) geweld wordt aangedaan en deze mu-
ziekk het karakter krijgt van 'enkel geraas' (idem: 608). Dit oordeel 
noemtt Lustig eenzijdig. Dat de Franse taal zich minder leent voor mu-
ziekk dan de Italiaanse, impliceert zijns inziens alleen maar 'dat 'er meer 
geestigheidgeestigheid en konst toe vereischt worde, goede fransche dan treffelyke italiaan-
schesche zangmuziek toe te stellen' (ibidem). 

Bovendienn kan hij zich niet verenigen met Rousseaus princi-
pee van Tuni té de melodie'. Volgens dat principe, zo schrijft Lustig, 
mogen n 

dee bassen en de middel partyen, in alle soorten van Muziek-
stukken,stukken, [...] slegts ondersteunen, niet concerteeren [...] Op die 
wyzee waaren 'er niet alleen geene fraaye Trios, Quadros, 
Canonss en Fugen, maar zelfs geene doorwrogte, groote 
zangstukkenn mogelyk (idem: 608-609). 

Hijj  vindt, dat harmonie en melodie een eenheid vormen, want geza-
menlijkk drukken zij de betekenis van een muziekstuk uit. Hun relatie 
berustt op gelijkwaardigheid. De harmonie hoeft dus niet per definitie 
ondergeschiktt te worden gemaakt aan de melodie. 

Lustigg distantieert zich hier niet alleen van de opvatting van 
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Rousseauu en vele tijdgenoten, maar ook van die van Mattheson die 
harmoniee 'nur eine künstliche Versammlung oder Verbindung vieler 
melodischee Klange' noemt (Mattheson 19692:139; zie ook 2.1.1). Zowel 
inn Duitsland als in Frankrijk bestaat rond 1750 immers een algemene 
voorkeurr voor de melodie en wordt de harmonie door theoretici met 
argwaann benaderd vanwege haar vermogen afbreuk te doen aan de 
melodiee (zie 4.2.2). 

Overigenss oordeelt men, aldus Lustig, over de Franse muziek 
nogall  verschillend. Terwijl bijvoorbeeld Rousseau haar karakteriseert 
alss 'al te harmonisch', verklaart 'de auteur van de Missive aan den Mar-
quiss de B...' haar voor 'niet genoegzaam uitgewerkt' (Lustig 1756: 609). 
Voorr zijn becommentarieerde vertaling van deze in het Frans gestelde 
brieff  van een 'muziekkenner uit Berlijn' verwijst Lustig naar de aan-
hangselss bij zijn achtste en negende samenspraak (idem: 427-438, 492-
509).. Bedoelde briefis volgens hem in 1748 - dus vóór de buffonisten-
strijdd - in Berlijn anoniem gepubliceerd. 

Hett gaat hier om de Lettre d Mr. Ie Marquis de B. sur la difference 
entreentre la musique italienne etfrancoise, die wordt toegeschreven aan Chris-
tiann Gottfried Krause {Die Musik in Geschichte 1958 (dl. 7): 1717-1721). Lus-
tigg geeft nergens te kennen, dat hij weet heeft van dit auteurschap.237 

Krausee zet in deze brief de argumenten van aanhangers van de Franse 
operaa - vooral die van Saint-Évremond - af tegen de argumenten van 
aanhangerss van de Italiaanse. De belangrijkste kritiek op de Italiaanse 
operaa komt op het volgende neer. De virtuositeit van de zangers staat 
centraal,, de correlatie tussen tekst en muziek ontbreekt dikwijl s en de 
hartstochtenn worden op een wel zeer overdreven wijze uitgedrukt (een 
smartelijkee overweging ontaardt meteen in erbarmelijk gesnik). De 
kritiekk op de Franse opera betreft daarentegen vooral de onbekwaam-
heidd van de Franse zangers en de gelijkvormigheid van de melodieën. 

Zelff  lijk t Krause een neutrale positie in te nemen. Volgens 
hemm hebben Fransen en Italianen uiteindelijk veel van elkaar overge-
nomen:: de Fransen maken hun muziek naar het voorbeeld van de Ita-
lianenn vuriger en harmonieuzer en de Italianen maken hun muziek 

2377 i n geen van zijn werken noemt Lustig Krauses naam. Als Hamburger zal hij meer ver-
trouwdd zijn geweest met de Hamburgse dan met de Berlijnse muziekcultuur, waarin Krau-
see een belangrijke rol speelt. Deze Berlijnse advocaat, schrijver en musicus (zie ook 2.1.5) 
manifesteertt zich als de ziel van de eerste 'Berliner Liederschule', met componisten als 
Quantz,, Graun en C.Ph. Bach, die allen in nauw contact staan met het hof van Frederik de 
Grotee en zich bezighouden met instrumentale muziek en met de opera. In 1752 publiceert 
Krausee Von der Musikalischen Poesie, een zeer invloedrijk werk over de opera, dat hij in 1753 
opnieuww uitgeeft met toevoeging van een register. Krause geeft geen originele visie. Hij 
steuntt voornamelijk op de Reflexions van Dubos. 
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zangerigerr en 'aanminniger' (Lustig 1756: 499), maar aan het einde 
vann zijn brief stelt hij de smaak van de koning van Pruisen als voor-
beeldd en die verheerlijkt de Italiaanse opera.238 Verder meent hij, dat 
Duitsee componisten geen eigen muzikale smaak hebben: 

onzee Hendel en Tekman koomen ten minsten den fran-
schenn by; en Hasse en Graun, den Italiaanen. Dewyl nu het 
temperamentt myner landslieden wat naar melancolie 
overhelt,, zo behaagt ons de italiaansche Muziek beter, 
dann de fransche (idem: 508). 

Lustigg bekritiseert dit standpunt: alweer een auteur die de Duitsers 
eenn eigen smaak ontzegt! Wat voor Frankrijk en Italië geldt, geldt ook 
voorr Duitsland: elk land kenmerkt zich door een specifieke nationale 
smaak.. Hij noemt de Fransen en Italianen sanguinisch en de Duitsers 
'melancholischer'' dan de Italianen, zodat 'de eigen smaak der Duit-
schenn altoos diepzinniger en gewigtiger, dan de fransche en italiaan-
schee [is] geweest' (ibidem). Daarmee is echter de kous niet af. De kwes-
tiee van 'de smaak der natie'239 ligt zijns inziens gecompliceerd. 
Enerzijdss constateert hij, dat elk volk een eigen temperament en daar-
doorr een eigen smaak bezit. Dat temperament is in de kunstuitingen 
vann een volk altijd herkenbaar, ook al zijn deze gebaseerd op universe-
lee kunstregels. 

Anderzijdss stelt hij vast, dat het onderlinge verkeer tussen de 
volkerenn heeft geleid tot een gemengde smaak: 

Zynn nu de konstregels hier mede behoorlyk vereend ge-
worden,, zo is 'er een gemengde verbeterde smaak uit ontstaan 
(ibidem). . 

Lustigg concludeert, dat niet alleen de Duitse, maar ook de Italiaanse 
enn Franse smaak uit een mengeling van internationale elementen be-
staatt (ibidem). Verder bekritiseert hij de passages in Krauses brief, 
waarinn gesproken wordt over 'italiaansche smaak', terwijl het eigenlijk 
gaatt om 'den nieuwen duitschen smaak'' door Duitse componisten ontwik-
keldd (idem: 428, 495). 

2388 rje voorliefde van Frederik de Grote voor de Italiaanse opera heeft niet alleen tot gevolg, 
datt er aan het Berlijnse hof nauwelijks aandacht wordt besteed aan de Franse opera (opera-
hervormingenn van Gluck), maar ook dat een eigen Duitstalige opera weinig kans krijgt. 
Marpurg,, fel tegenstander van de Italiaanse opera en voorstander van de Franse, propageert 
eenn Duitstalige opera. Met verschillende prominente Berlijners, onder wie Krause, discus-
sieertt hij in de zogenaamde 'Montagsklub' - in 1748 opgericht, dus ten tijde van Krauses 
brief,, door Karl Wilhelm Ramler (zie ook 3.2.3) en Johann Georg Schulthess (1724-1804) -
overr de nieuwste literaire en muzikale trends. 
2399 Zie voor deze terminologie ook Krol 1997: 23-30. 
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Evenalss vele tijdgenoten nemen zowel Krause als Lustig hier 
afstandd van de neoclassicistische visie die uitgaat van één ware smaak. 
Inn de loop van de achttiende eeuw wordt het smaakbegrip namelijk 
gerelativeerdd als gevolg van het onderscheid tussen een universele en 
eenn relatieve schoonheid (Nivelle 1977: 65). Terwijl de eerste geldt voor 
allee mensen van alle tijden, geldt de tweede voor specifieke personen, 
volkerenn en tijden (zie ook 4.2.3 over Van Alphens onderscheid tussen 
hett 'algemeen en het bijzondere natuurlijke'). De heersende smaak 
vann een land appelleert aan het volkskarakter. Aan dit standpunt 
heeftt bijvoorbeeld Dubos in zijn Reflexions uitvoerige beschouwingen 
gewijd.. Hij kent evenals Montesquieu in De l'esprit des lois aan het kli-
maatt een grote invloed toe op het volkskarakter. Deze opvatting heeft 
veell  aanhang in de achttiende eeuw.240 

Fundamentelee kritiek ten slotte heeft Lustig op het feit, dat 
dede Berlijnse muziekkenner in zijn brief verschillende tijdperken en 
genress over één kam scheert in de vergelijking van argumenten van 
voor-- en tegenstanders van respectievelijk de Franse en Italiaanse 
operaa (Lustig 1756:432). Zo vindt de Groninger, dat een Frans chanson 
niett te vergelijken valt met een Italiaanse aria (idem: 429) en dat argu-
mentenn uit de 'Lettre sur les Opera {sic] a monsieur Ie Due de Buckin-
ham'' (1677) van Saint-Évremond niet op één lij n kunnen worden ge-
plaatstt met argumenten uit Histoire de la musique (1715) van Bonnet en 
mett argumenten uit werken gepubliceerd rond het midden van de 
achttiendee eeuw. De respectieve schrijvers baseren zich ieder immers 
opp andere - in hun tijd toonaangevende - muziek en gaan uit van ver-
schillendee - in hun tijd geldende - normen. Met het relativeren van 
nationalee en historische elementen distantieert Lustig zich hier van 
dee contemporaine classicistische normen en getuigt hij van een onaf-
hankelijkee visie. 

Naastt de brief van Krause neemt Lustig in de aanhangsels nog 
eenn vergelijking op tussen Franse en Italiaanse muziek, ditmaal van de 
handd van N.A. de La Pluche.241 Het gaat om enkele fragmenten uit 'den 
zevendenn band' van Ie Spectacle de la Nature. Deze fragmenten, in het 

2400 Volgens Stouten moet de leer van het volkskarakter bezien worden tegen de achter-
grondd van de typenbeschrijvingen in de achttiende-eeuwse spectatoriale traditie. Zij wijst 
eveneenss op de door Hippocrates en later door Galenus ontwikkelde leer der lichaams-
vochtenn (humores), die, toegepast, ook typen opleverde (Stouten 1982: 65; zie ook 2.1.5). 

2411 Noël Antoine de La Pluche (1688-1761), geboren in Reims en aldaar hoogleraar letter-
kundee en retorica, vestigt zich later in Parijs waar hij verschillende geschriften publiceert. 
IeIe Spectacle de la Nature, ou entretiens sur lliistoire naturelle et des sciences is zijn belangrijkste 
werk.. Het heeft vele uitgaven beleefd en is in verschillende Europese talen vertaald. P. Ie 
Clercqq heeft een Nederlandse vertaling verzorgd. 
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Nederlandss vertaald, plaatst Lustig - zonder commentaar - onder de 
titell  'Gedagten van de Muziek' in de aanhangsels bij de elfde en twaalf-
dee samenspraak (Lustig 1756:678-699). 

Laa Pluche constateert, dat zowel Fransen als Italianen voor-
treffelijkee muziek hebben voortgebracht en dat de muziek van iedere 
natiee 'zyne aanhangers heeft'. De Franse muziek karakteriseert hij als 
'ZINGENDEE MUZIEK', omdat hij haar voor iedere stem gemakkelijk te 
zingenn acht en de Italiaanse muziek noemt hij 'KLINKENDE MUZIEK' 
vanwegee de vele melodische versieringen en de 'stoutheid' van de 
klanken.. Hij vindt het onjuist de muziek van de ene natie 'te onder-
drukken'' en die van de andere natie 'te verheffen'. Hij pleit ervoor het 
goedee in de muziek van beide naties te belichten (idem: 691). Verder ga 
ikk op de beschouwing van La Pluche niet in, omdat Lustig zich ont-
houdtt van elk commentaar op de visie van deze schrijver. 

Aann het recitatief en de muzikaliteit van het Italiaans, het Frans en het 
Nederlandss wijdt Lustig beschouwingen in de vijfde, achtste en negen-
dee samenspraak van de Twaalf Redeneeringen (Lustig 1756: 229-232, 388, 
401-402,, 409, 414-416, 456-476, 488-492). Zijn standpunt over het on-
derscheidd tussen muzikale en onmuzikale talen zet hij af tegen dat 
vann Rousseau. In tegenstelling tot Rousseau vindt Lustig, dat 'geen 
europeeschee taal tot de Muziek geheel onbekwaam is, als de digter 
maarr wat deugt' (idem: 229-230). Hij wil het Frans geen onmuzikaal 
karakterr toedichten, wel een minder muzikaal karakter dan het Itali-
aans.. Verder nuanceert hij Rousseaus zwart-wit visie op de verschillen 
tussenn Franse en Italiaanse muziek: 

Dee fransche en italiaansche Muziek, hebben ieder haar 
eigenn caracter; niet eensdeels als goede en anderdeels als 
slegtee Muziek, maar als twee zusters, of veeleer, twee 
zydenn van een zelfde voorwerp (idem: 409). 

Immers,, aldus Lustig, niet alleen Italiaanse maar ook Franse compo-
nistenn beschouwen de muziek der oude Grieken als lichtend voor-
beeld.. Italië en Frankrijk staan samen aan de basis van de muzikale 
ontwikkelingg in Europa, want beide naties hebben de muziek van En-
gelsen,, Duitsers en Nederlanders beïnvloed, 

echter,, nergens zonder eenige mengeling van goed en 
kwaad.. Huisvest nu de goede muzikaale smaak nooit by 
éénn natie alleen, zo is 'er geen beter middel, dan; volgens 
dee manier der Duitschen, allenthalve het beste uit te zoe-
kenn en zig dat te nut te maaken (idem: 402). 

Lustigg vindt, dat een componist moet 'werken naar den gemoedsaardt 
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zynerr natie'. Daarbij kan de Italiaanse opera wel als voorbeeld dienen, 
maarr hij moet voor zijn landgenoten geen muziek schrijven bij Itali-
aansee teksten. 

Hijj  moet daarentegen componeren voor zangstukken in 'de 
gewoonee landstaal', omdat zijn luisteraars gewend zijn aan de klank-
kleur,, de intonatie en het ritme van hun eigen taal. Die gewenning 
heeftt als gevolg dat zij Italiaanse klanken waarschijnlijk verkeerd zul-
lenn interpreteren. De betekenis van die klanken correspondeert name-
lij kk niet met die van vergelijkbare klanken in hun eigen taal. Zo zou 
eenn Engelsman die het Italiaans niet beheerst, de klanken in een Itali-
aanss recitatief kunnen interpreteren als boosheid, terwijl er slechts 
eenn vraag wordt gesteld.242 

Mett name voor recitatieven geldt, aldus Lustig, dat de muziek 
hett klankeigene en het ritme van de taal moet adapteren. Lully heeft 
datt volgens hem goed begrepen. Deze componist heeft niet het Itali-
aansee recitatief overgenomen, maar alleen 'aardige toonvallen' aan 
hett Italiaans ontleend en daarmee een eigen Frans recitatief ge-
creëerd,, afgestemd op de gemoedsgesteldheid van de Fransen en op 
hett karakter van de Franse taal. Zo heeft hij de 'barbarische' Franse 
muziekk verder beschaafd en haar 'in haar soort volmaakt' gemaakt. 
Alss een buitenlander de Franse muziek beneden de Italiaanse stelt, im-
pliceertt dat volgens Lustig slechts, dat zij hem niet behaagt. Zo'n oor-
deell  zegt niets over de kwaliteit van de Franse muziek, die voor de 
meestee Fransen zelf boven alles gaat (idem: 414-416). 

Dezee visie van Lustig wijkt nogal af van die van Rousseau, die 
juistt het recitatief van Lully hekelt (Rousseau 1979: 306-323; zie ook 
2.1.3).. In het voorafgaande heb ik echter laten zien, dat Lustig zich niet 
altijdd positief uitlaat over de Franse muziek. Bovendien blijkt op ver-
schillendee plaatsen in de Twaalf Redeneeringen dat Lustig, ondanks zijn 
waarderingg voor de recitatieven van Lully, toch evenals Rousseau het 
Italiaansee recitatief verre prefereert boven het Franse. Deze voorkeur 
baseertt Lustig op het scherpe contrast tussen recitatief en aria in de Ita-
liaansee opera. In die opera komt het recitatief volgens hem 'vry naby 
aann den spreektrant', want het wordt 'slegt en regt gezongen; zonder 
herhaalingg en andere muzikaale konstenaaryen' in tegenstelling tot 
dee melodieuze en virtuoze aria. De Franse opera kent evenwel een me-
lodieuss recitatief, dat zich naar de smaak van Lustig veel te weinig on-
derscheidtt van de aria (Lustig 1756: 467-469; zie ook 2.2.1 en 2.2.2). 

2422 Zie 4.5.2 over de expressieve, fonetische eigenschappen van klinkers en medeklinkers 
inn relatie tot de betekenis van woorden. 
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Mett het Italiaanse recitatief voor ogen formuleert Lustig in de 
negendee samenspraak voor de tekstdichter een aantal regels voor het 
rijm,, het metrum, het ritme en de lengte van het recitatief om de toon-
zettingg te vergemakkelijken (idem: 475-476). Hij verwijst voor deze re-
gelss niet naar een bron. Overigens levert een vergelijking van Lustigs 
richtlijnenn met die van toonaangevende schrijvers over opera en can-
tatee als Mattheson, Rousseau en Krause243 geen wezenlijke verschillen 
op.. Allevier de schrijvers manifesteren zich als voorstander van het Ita-
liaansee recitatief. Op het eerste oog lijk t Lustig het rijm in een recita-
tieff  belangrijker te vinden dan Mattheson, Rousseau en Krause. Lustig 
meentt namelijk, dat het rijm de muzikaliteit van het recitatief ver-
hoogt,, terwijl de andere drie schrijvers het rijm in een recitatief willen 
loslaten.. Toch blijkt, dat ook Lustig het rijm uiteindelijk geen belangrij-
kee rol laat spelen. Immers, zijns inziens hoeven de rijmende regels niet 
evenn lang te zijn: 'men kan 'er zelfs gansch korte, van één of twee syl-
laben,, inlaschen; en op 10,12 regels, mag 'er ligt één zonder rym door-
gaan'' (idem: 475). Bovendien wil hij de dichter in een recitatief niet, 
zoalss in een aria, binden aan een bepaald rijmschema. Integendeel, 

omm des te nader te koomen aan den spreektrant en min-
derr in bedwang te weezen, mag de Dichter het rym, naar 
goedvinden,, op allerhande wyze door elkander mengen: 
all  rymde de eerste regel met den tienden; de tweede, met 
denn vyfden; de derde, met den achtsten, enz. (idem: 475). 

Kortom,, Lustig heeft zo'n versluierd rijm voor ogen, dat zijn visie niet 
wezenlijkk verschilt van die van Mattheson, Rousseau en Krause. 

Ookk de opvattingen van de vier schrijvers over het metrum 
wijkenn slechts weinig van elkaar af. Als metrum vindt Lustig in een re-
citatiefalleenn de jambe geschikt. Deze kan worden uitgewerkt tot een 
alexandrijnn 'mits dat men den zanger niet te veel in een' adem te zin-
genn verge' (ibidem). Hij wil de jambe echter niet voorschrijven. De 
dichterr hoeft zich niet per se aan een bepaald metrum te binden en de 
componistt moet zich niet vastleggen op een bepaalde muzikale maat. 
Zowell  dichter als componist moeten de prosodie van de taal volgen. 
Krause,, die naast de jambe ook de trochee en de dactylus noemt als 
eventuelee metra voor het recitatief, neemt eveneens de prosodie als 
maatstaf.. Mattheson en Rousseau ten slotte benadrukken, dat dichter 
enn componist zich uitsluitend moeten laten leiden door de prosodie 
vann de taal. 

2433 Zie Mattheson 19692: 213-214, Rousseau 1781 (dl. 2): 145-151 en Rousseau 1979: 264-266, 
Krausee 1753:127, 133, 141-142, 206, 229, 235, 238. 
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Dee opvattingen van de vier schrijvers over het ritme in een re-
citatieff  corresponderen zelfs volledig met elkaar. Zij stellen allen als 
regel,, dat het ritme in een recitatief moet overeenkomen met het 
spreekritme.. De zinslengte is slechts gebonden aan wat de zanger in 
éénn adem kan zingen. Ook hun visie op de lengte van het recitatief 
komtt volledig overeen. Als richtlijn geldt: hoe korter hoe beter.244 Lus-
tigg geeft daarvoor drie argumenten in exact dezelfde formulering als 
Krausee (Lustig 1756: 476; Krause 1753: 141-142). Beiden schrijven, dat 
langee recitatieven teveel vragen van het geduld van het auditorium, te 
hogee eisen stellen aan de bekwaamheid van de meeste zangers en 'het 
vuur,, door een voorafgaande Aria ontstoken, te veel verdooven'. 

Lustigg besluit zijn uiteenzetting over het recitatief met het 
adviess aan de dichter muzikale woorden te kiezen, omdat het woord 
inn een recitatief de toonzetting bepaalt. Lustig onderscheidt in de Ne-
derlandsee taal zes categorieën muzikale woorden (Lustig 1756: 471-
474),, waarvan de eerste vier corresponderen met de vier categorieën 
muzikalee woorden die Krause in het Duits onderscheidt. Bovendien 
gevenn beiden bij die vier categorieën ongeveer dezelfde voorbeelden 
(vergelijkk Krause 1753: 198-200). In de eerste categorie gaat het, aldus 
Lustigg en Krause, om woorden die 'onzigtbaare beweegingen' aandui-
den.. Uit de voorbeelden blijkt - zij noemen onder meer 'angst'; 'blyd-
schap';schap'; liefde'; 'smart' - dat zij daarbij denken aan woorden die ge-
moedsbewegingenn en hartstochten uitdrukken. Lustig benadrukt, dat 
dee dichter niet alleen in de aria, maar ook in het recitatief 'by de TAAL 
DERR HARTSTOCHTEN [moet] blyven' (Lustig 1756: 471). 

Bijj  de tweede, derde en vierde categorie blijkt het te gaan om 
woordenn die zich lenen voor toonschildering.245 Zo noemen Lustig en 
Krausee als tweede categorie de woorden die een 'zigtbaare beweeging' 
uitdrukken,, zoals 'beeven'; 'danssen'; 'jaagen'; 'springen'; 'zweeven' (idem: 
472).. Zij bedoelen hier visueel waarneembare bewegingen. Lustig en 
Krausee zullen hebben gedacht aan een muzikale nabootsing daarvan 
doorr maat en ritme. Hun derde categorie overlapt gedeeltelijk de twee-
de.. Lustig en Krause plaatsen in de derde categorie namelijk de woor-

2444 Rousseau constateert, dat het recitatiefin de Italiaanse opera vaak veel te lang duurt en 
datt leidt tot verveling. Het publiek komt nu eenmaal niet naar de opera voor het recitatief 
(Rousseauu 1781 (dl. 2): 151). 
2455 Hoewel Lustig hier welwillend lijk t te staan tegenover toonschildering, kritiseert hij 
dezee vorm van muzikale nabootsing ook. Consequent is hij in ieder geval in zijn afkeuring 
vann de muzikale nabootsing van geluiden uit de natuur en van geluiden van dieren (Lustig 
1756:: 472-473); zie ook 4.2.2). Die afkeuring deelt hij met verschillende achttiende-eeuwse 
schrijvers,, onder wie Mattheson (zie 2.1.2 en 4.2.2) en Krause (Krause 1753:199, 202, 203). 
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denn die 'tyd, duuring, hoogte, diepte enz.' uitdrukken. Als voorbeel-
denn noemen ze onder meer 'bestendig'; 'klimmen'; "lang'; laag'; 'langzaam'; 
'snel''snel' (idem: 473). De woorden die 'tyd' en 'duuring' uitdrukken, had-
denn ze mijns inziens evengoed in de tweede categorie kunnen plaat-
sen,, omdat ook deze woorden in de muziek door maat en ritme kun-
nenn worden nagebootst. Bij woorden die 'hoogte' en 'diepte' 
uitdrukkenn als 'klimmen' en 'laag*  zullen Lustig en Krause daaren-
tegenn aan andere muzikale middelen voor de nabootsing hebben 
gedacht,, namelijk aan respectievelijk stijgende toonreeksen en lage 
tonen. . 

Alss vierde categorie noemen Lustig en Krause de woorden 'die 
ietss betekenen, 't welk men door 't GEHOOR bemerkt', bijvoorbeeld 
'doordringend';;  'hart'; 'helder'; 'glad'; 'aanminnig'; 'gevoelig'; 'vierig'; 'zagt'; 
'sterk''sterk' (ibidem). Deze auditieve indrukken kunnen door toonsterkte en 
klankkleurr in muziek worden nagebootst. 

Tenn slotte komt Lustig nog tot een vijfde en zesde categorie 
muzikalee woorden op basis van zangtechnische overwegingen. In de 
vijfdee categorie plaatst hij woorden die 'bekwaam zyn tot loopende 
passasien,, trillers; cadenzen enz:' en in de zesde categorie 'alle korte 
enn vloeyende woorden, die de klinkers A, E en O en de tweeklanken aa, 
ae,ae, ee en oo insluiten' ibidem). Hij adviseert de dichter deze klinkers 
voorall  te gebruiken in open en beklemtoonde lettergrepen, omdat 
menn de mond bij deze klinkers goed kan openhouden, wat het zingen 
vergemakkelijktt en voor de toehoorders aangenaam klinkt (idem: 473-
474). . 

Samenvattendd constateer ik, dat Lustig uitvoerig reflecteert op de 
Fransee operastrijd, wat ongetwijfeld samenhangt met het tijdstip van 
publicatiee van de Twaalf Redeneeringen en met het tijdschriftkarakter 
vann de aanhangsels bij de samenspraken. In zijn bespreking van ver-
handelingenn over die strijd neemt hij meermalen een eigen standpunt 
in.. Zijn visie op de muzikaliteit van het Frans en op de contemporaine 
Fransee vocale muziek is genuanceerder dan die van Rousseau. Boven-
dienn relativeert hij in tegenstelling tot Rousseau en Mattheson de be-
tekeniss van de melodie ten opzichte van de harmonie. Echter, evenals 
Rousseauu prefereert hij het Italiaanse boven het Franse recitatief. De 
opvattingenn van Lustig over het recitatief corresponderen dus groten-
deelss met die van Rousseau en ook met die van andere toonaangeven-
dee achttiende-eeuwers als Mattheson en Krause. 
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4.4.33 Van Alphen en de Franse polemiek over het recitatief en 
muzikalee en onmuzikale talen 

Zo'nn kleine dertig jaar na Lustig en ruim zoveel na de discussie tussen 
Rameauu en Rousseau in de 'querelle des bouffons' beschrijft Van Al-
phenn in de Aanmerkingen' zijn gedachten over het recitatief en de 
muzikalee aspecten van talen in het algemeen en van het Nederlands 
inn het bijzonder. Als deze verhandeling in 1783 verschijnt, behoort de 
Fransee polemiek over de reformopera's van Gluck echter nog maar net 
tott het verleden. Die laatste episode van de achttiende-eeuwse opera-
strijdd eindigt immers in 1779, als de componist Parijs verlaat om zich 
weerr in Wenen te vestigen (zie 2.2.4). 

Gluckss streven de muziek dienstbaar te maken aan de drama-
tischee expressie beantwoordt volledig aan Van Alphens ideaal van de 
verenigingg van dichtkunst en muziek.246 In hoeverre de dichter even-
well  kennis heeft genomen van Glucks operavernieuwingen valt niet te 
zeggen.. Misschien heeft hij diens meesterwerken in Den Haag of Am-
sterdamm door Franse operagezelschappen horen uitvoeren, maar dat 
blijf tt gissen, want gegevens daarover ontbreken. Glucks naam heb ik 
inn Van Alphens oeuvre niet aangetroffen.247 

All  eerder heb ik erop gewezen, dat Van Alphen bekent zich 
nochh te kunnen noch te willen verdiepen in muziektheoretische kwes-
ties.. Daarom negeert hij in de 'Aanmerkingen* de context van zijn 
Fransee bronnen (zie 4.2.3 en 4.3.3). Immers, alle Franse schrijvers op 
wiee Van Alphen zich in deze verhandeling beroept (Chastellux, Dubos, 
Marmontel,, Remond de Saint Mard en Rousseau), bespreken in het 
lichtt van de strijd tussen aanhangers van de Franse en die van de Itali-
aansee opera vooral muzikale problemen. Zo sluiten onder anderen 
Marmontell  en Rousseau in de strijd rond Gluck zich aan bij het Itali-
aansee schoonheidsideaal door de schoonheid van de melodie te stellen 
bovenn de expressie van gevoelens en hartstochten,248 terwijl Van Al-
phenn de controverse tussen de visie van Gluck enerzijds en die van 
Rousseauu en Marmontel anderzijds negeert en uit die discussie alleen 

2466 De opvatting van Gluck en Van Alphen dat het woord de muziek moet domineren, ver-
raadtt de invloed van de retorica. Tot diep in de negentiende eeuw blijven kunstopvattingen 
gebaseerdd op de traditionele retorica (Vis 1996: 210-219). 
2477 Overigens blijkt Glucks invloed in ons land, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die van 
Mozart,, tamelijk gering (Bottenheim 1946: 84). 
2488 Zie 2.2.4 voor Rousseaus publicaties in verband met Gluck. Marmontel zet zijn opvat-
tingenn over de hervormingen van Gluck uiteen in 'Essai sur les revolutions de la musique, 
enn France' (Marmontel 1777 (dl. 2): 435-472). 
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algemenee uitspraken selecteert ter ondersteuning van zijn eigen be-
toog,, waarin trouwens niet de opera maar de cantate centraal staat. 
Watt de Franse operapolemiek betreft, refereert hij alleen aan de Lettre 
vann Rousseau. 

Vann Alphen beschrijft zijn opvattingen over de muzikale aspecten van 
eenn taal niet alleen in de 'Aanmerkingen' maar ook in zijn beschou-
wingenn over 'harmonie' en 'melodie' in de Digtkundige Verhandelingen 
(Vann Alphen 1782: XLVII-CXV ; zie ook 4.2.3). Het recitatief stelt hij even-
well  uitsluitend in de 'Aanmerkingen' aan de orde (Van Alphen 18023: 
330-334).. Van de ruim vier pagina's die hij hierin aan het recitatief 
wijdt,, bestaat meer dan de helft uit citaten uit Der Todjesu en DieAufer-
stehungstehung und Himmelfahrt Jesu, cantates van Karl Wilhelm Ramler, die hij 
enormm bewondert (zie ook 3.2.2 en 3.2.3). Hij citeert ze in een Neder-
landsee vertaling ter illustratie van zijn opvattingen, die hij in zeer kort 
bestekk weergeeft en die de sporen dragen van drie uitvoerige artikelen 
overr het recitatief van respectievelijk Scheibe, Sulzer en Rousseau. 

Alss bron noemt hij echter slechts 'het Xle en XHe deel van de 
N.leueJN.leueJ Bïbliothek der schonen wissenschaften" (Van Alphen 18023: 330). Hij 
doeltt met deze vindplaats op het omvangrijke artikel van Scheibe 0 
pagina's).. Diens verhandeling over het recitatiefis daar echter niet te 
vinden,, maar wel in het tijdschrift dat aan de Nette Bibliothek voorafgaat: 
dee Bibliothek der schonen Wissenschaften und derfreyen Künste (Scheibe 1764: 
209-268;; idem 1765: 1-41, 217-266). Deze foutieve verwijzing vind ik 
merkwaardig,, omdat Van Alphen bedoelde verhandeling waarschijn-
lij kk tot zijn beschikking had. Blijkens de veilingcatalogus van zijn bi-
bliotheekk moet hij namelijk zowel in het bezit zijn geweest van alle af-
leveringenn van de Bïbliothek als van die van de Neue Bibliothek.249 Daar 
komtt bij, dat Sulzer in zijn - door Van Alphen gebruikte - artikel over 
hett recitatief opvattingen van Scheibe ter discussie stelt en tot twee 
keerr toe de vindplaats nauwkeurig vermeldt (Sulzer 1774: 944, 947). 

Inn hoeverre Van Alphen Scheibes artikel werkelijk heeft be-
studeerd,, kan ik niet beoordelen. Wel constateer ik, dat hij er in de 
'Aanmerkingen'' hoegenaamd niets mee heeft gedaan. Misschien heeft 
hijj  er de typering van het recitatief uit overgenomen als 'eene zingende 
spraak',spraak',250250 een typering die ik niet zo letterlijk ben tegengekomen in de 

2499 Zie Bïbliotheca 1806: 95, no. 1363 en no. 1364. Van Alphen was op deze tijdschriften ge-
abonneerdd (zie 3.2.3). 
2500 Van Alphen 18023: 331. Vergelijk 'Ich nenne das Recitativ, eine singende Rede, (...]* 
(Scheibee 1764: 213). 
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tweee andere door Van Alphen geraadpleegde bronnen: de artikelen 
overr het recitatief, respectievelijk in de Allgemeine Theorie van Sulzer 
(1774:942-953)) en in de Dictionnaire van Rousseau (1781 (dl. 2): 145-155). 

Scheibee maakt onderscheid tussen de 'singende Rede' als 'Re-
citation',, als 'Deklamation' en als 'Arioso'.251 Dit onderscheid acht 
Scheibee van belang, omdat 

dass Recitativ in verschiedenen Gestalten erscheinet. Wir 
findenn es affektreich, rührend und pathetisch, aber auch 
garr oft gleichgültig, moralisch und nur zur Unterredung 
ohnee besondere Affekten eingerichtet [...] (Scheibe 1764: 
213). . 

Hett 'Arioso' definieert hij als een gezang, terwijl hij het onderscheid 
tussenn 'Recitation' en 'Deklamation' aldus formuleert: 

Diee Recitation ist also eine schone Nachahmung einer 
gleichgültigenn Rede durch bestimmte musikalische Töne; 
diee Deklamation aber eine schone Nachahmung einer 
empfindungsvollenn Rede durch bestimmte musikalische 
Tönee (idem: 215). 

Sulzerr geeft in zijn artikel over het recitatief scherpe kritiek op dit on-
derscheid.. Volgens hem is namelijk 

jedess Recitativ und jede einzele Stelle darin so beschaffen 
[...],, dasz der, welcher spricht, natürlicher Weise im Affekt 
spreche.. Darum werde ich auch nicht nöthig haben, wie 
Hr.. Scheibe, einen Unterschied zwischen dem blos recitir-
tenn und declamirten Recitativ zu machen; weil ich das er-
steree ganz verwerfe (Sulzer 1774: 943-944). 

Vann Alphen gaat in de 'Aanmerkingen' niet alleen aan deze discussie 
geheell  voorbij maar ook aan de kern van zowel Scheibes als Sulzers ar-
tikel,, waarschijnlijk omdat beide schrijvers voornamelijk de toonzet-
tingg van het recitatief behandelen. 

Zoo zet Scheibe uiteen op welke wijze de componist te werk 
moett gaan bij het uitdrukken van bijvoorbeeld twijfel , een uitroep, 
eenn bevel en leestekens als komma's, dubbele punten, vraagtekens en 
punten.. Deze uiteenzetting illustreert hij met diverse voorbeelden in 

2511 De compositietechniek en de vorm van een arioso houden het midden tussen een reci-
tatieff  en een aria. Met een aria heeft het arioso de strenge, overzichtelijke maatindeling ge-
meenn en de regelmatig gebouwde ritmiek, het gebruik van terugkerende motieven en de 
tekstherhalingen.. Maar evenals het recitatief heeft het arioso een vrije ongebonden vorm, 
eenn geringe omvang en een onuitgewerkte thematiek. Vooral in de zeventiende eeuw ge-
bruiktt men (o.a. Monteverdi, Cavalli en Cesti) het arioso wel als overgang tussen aria en re-
citatief.. Zie 3.2.2 en het vervolg van deze paragraaf voor Van Alphens definitie van het ario-
so. . 
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muzieknotatiee (Scheibe 1764: 217-268). Verder besteedt hij onder meer 
aandachtt aan de toonsoort van de 'Recitation' (idem 1765:1-5). Boven-
dienn legt hij uit hoe de componist het versritme moet weergeven 
(idem:: 6-14) en de instrumentale begeleiding moet verzorgen (idem: 
38-41).. Ten slotte geeft hij melodische en harmonische aanwijzingen 
voorr de uitdrukking van gewaarwordingen en hartstochten in de 'De 
klamation',, gelardeerd met vele voorbeelden (idem: 217-266). 

Opp zijn beurt legt Sulzer de nadruk op de muzikale kenmer-
kenn van het recitatief. Volgens hem heeft het recitatief 'keinen 
gleichförmigenn melodischen Rhythmus, [...] keinen Hauptton, noch 
diee regelmaszige Modulation der ordentlichen Tonstüke; [...]' (Sulzer 
1774:945).. In totaal komt hij tot vijftien kenmerken van het recitatief. 
Terr toelichting voegt hij vele pagina's in muzieknotatie toe, hoofdza-
kelijkk uit Grauns muziek op Ramlers cantate Der Todjesu. 

Overr al die muziekvoorbeelden - die Van Alphen trouwens 
niett specifiek relateert aan het recitatief maar in het algemeen aan 
Graunss toonzetting van Ramlers cantate - merkt hij slechts op, dat 
Sulzerr demonstreert, dat Graun de 'edele en onopgesmukte deftig-
heid'' van Ramlers cantate niet genoeg in acht heeft genomen. Van Al-
phenn bepleit een bevallige muzikale stijl vol melodie en harmonie, 
maarr zonder franje (Van Alphen 18023: 323). Met zijn interpretatie van 
Sulzerss muziekvoorbeelden doet Van Alphen echter volstrekt geen 
rechtt aan de melodische en harmonische problemen van het recitatief 
diee Sulzer hier behandelt, zoals onderstaand citaat illustreert: 

Auff  dem Worte Herz wird mit dem G mollaccord eine har-
monischee Rune bewürkt, da doch der Sinn der Worte 
nochh nicht vollendet ist. [...] Hier sind alle Accorde durch 
Leittönee und Dissonanzen in einander geschlungen, aus-
zerr bey dem einzigen Wort dolor +, wo aber das Recitativ 
keinee Pause hat, sondern fortgeht; daher man erst am 
Endee desselben in Ruhe gesetzt wird (Sulzer 1774: 946). 

Bovendienn suggereert Van Alphen, dat de voorbeelden uitsluitend die 
nenn om Grauns muziek te bekritiseren, maar Sulzer demonstreert 
juistt ook de schoonheid van Grauns toonzetting van recitativische re-
gelss (idem: 948). 

Weerr blijkt, dat Van Alphen zich wel op de hoogte stelt van 
watt er aan belangrijke publicaties over muzikale onderwerpen ver-
schijnt,, maar dat hij zich de inhoud hiervan niet eigen maakt. Hij se 
lecteertt alleen die fragmenten die hij kan gebruiken in zijn eigen be 
toog.. Van Alphens beknopte uiteenzetting over het recitatief bestaat in 
feitee uit een collage van passages uit genoemde artikelen van Sulzer 
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enn Rousseau die hij vervlecht met zijn eigen tekst zonder verantwoor-
dingg van de ontleningen. Uit Rousseaus Dictionnaire neemt hij in bijna 
letterlijkee vertaling een beschrijving over van de functie van het reci-
tatief.. Ter vergelijking laat ik beide passages volgen. Van Alphen 
schrijft: : 

Hett Recitatief dient voornamelijk, om de verschillende 
gedeeltenn van het geheele stuk aan elkander te hegten; 
omm de aria te doen uitkomen; en de verwarring te verhin-
deren,, welke de aanhoudendheid van het volle geluid 
zoudee veroorzaken. Derhalven moet het recitatief niet 
langerr zijn, dan noodig is, om het voorgestelde oogmerk 
tee bereiken (Van Alphen 18023: 330-331). 

Rousseauu schrijft: 
Lee Récitatif ne doit servir qu'a lier la contexture du Drame, 
aa séparer & faire valoir les Airs, a prévenir 1'étourdisse 
mentt que donneroit la continuité du grand bruit; mais 
quelqu'éloquentt que soit le Dialogue, quelqu'énergique & 
savantt que puisse être le Récitatif, il ne doit durer qu'au-
tantt qu'il est nécessaire a son objet; [...] (Rousseau 1781 (dl. 
2):: 150). 

Ookk de karakterisering van de inhoud van het recitatief neemt Van Al-
phenn in bijna letterlijke vertaling van de Franse schrijver over zonder 
naarr hem te verwijzen. In een recitatief, zo schrijft hij, veranderen de 
'uitdrukking,, de gevoelens, de denkbeelden [...] elk ogenblik' (Van Al-
phenn 18023: 331; vergelijk Rousseau 1781 (dl. 2): 149). 

Dee rest van zijn betoog ontleent Van Alphen zonder bronver-
meldingg aan Sulzer. Min of meer in diens bewoordingen constateert 
hij ,, dat zelfs de aandoenlijkste stukken soms beter passen in een reci-
tatiefdann in een aria. Daarom moet de dichter de uitdrukking van ge-
voelenss en hartstochten niet uitsluitend reserveren voor de aria (Van 
Alphenn 18023: 331; vergelijk Sulzer 1774: 944). Ter illustratie hiervan 
kiestt Van Alphen evenwel een andere passage uit Ramlers Der Tod Jesu 
dann Sulzer. Verder neemt hij in een letterlijke vertaling van Sulzer de 
opvattingg over dat een arioso in feite beschouwd kan worden als een 
zeerr eenvoudige aria, geschikt voor treffende, ontroerende passages in 
recitatieven.. Bovendien ontleent hij aan Sulzer het advies een arioso 
inn te lassen in lange recitatieven 'om de langwijligheid te vermijden' 
(Vann Alphen 18023: 330; Sulzer 1771: 80). Dat advies strookt nauwelijks 
mett Rousseaus opvatting over de functie en de lengte van het recitatief 
inn de passage die Van Alphen van de Franse schrijver heeft overgeno-
men.. Daardoor doet zijn betoog hier enigszins tegenstrijdig aan. 
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Vann Sulzers opvatting ten slotte, dat 'men in het recitatief 
geenee andere personen sprekende moet invoeren', distantieert Van Al-
phenn zich echter. Op gezag van Ramler zegt hij in het tweede recitatief 
vann 'De Doggersbank' toch 'een ander persoon sprekende' te laten op-
tredenn (Van Alphen 18023: 333-334). Van Alphen benadrukt de vrijheid 
diee zowel dichter als componist in het recitatief hebben. Hij onthoudt 
zichh daarom van richtlijnen voor rijm, metrum, ritme en stijl in een 
recitatief: : 

Dee voetmaat is dan korter dan langer; rijmend of rijme-
loos.. De toon dan langsaam dan snel; dan eens afge-
broken,, dan weder aaneengeschakeld. De stijl dan eens 
verhalendd dan weder roerend; maar egter nimmer flaauw 
enn gedagtenloos (Van Alphen 18023: 331). 

Overr het gebruik van rijm in poëzie in het algemeen, neemt Van Al-
phenn overigens een duidelijk standpunt in. In de eerste van zijn Digr-
kundigekundige Verhandelingen schrijft hij, dat een dichter die zich zinnelijk,252 

harmonieuss en melodieus uitdrukt, niet gebonden is aan het rijm. Hij 
wijstt erop, dat met name Engelse schrijvers - onder anderen Young, 
Milton,, Webb en Karnes - zeer positief staan tegenover rijmloze poë-
zie.. Dat hangt ongetwijfeld samen met hun vertrouwdheid met het 
blankee vers sinds Shakespeare het in Engeland heeft geïntroduceerd. 
Vann Alphen zegt zich helemaal te kunnen vinden in Kames' opvatting 
datt rijmloze verzen meestal een muzikaler effect hebben dan verzen 
opp rijm. Hij beschouwt het rijm als onnatuurlijk, doordat het soms 
woordenn uit een verschillende semantische context verbindt of woor-
denn uit dezelfde semantische context scheidt. Zo verzwakt de zeg-
gingskrachtt van een gedicht (Van Alphen 1782: CXV-CLXIII). 253 

Dee in de achttiende eeuw algemeen gevoelde nostalgie naar de poë-
tisch-muzikalee oertaal brengt ook Van Alphen ertoe zich te bezinnen 
opp de poëtische en muzikale kwaliteit van het Nederlands. Zo behan-

2522 Onder het woord 'zinnelijk' verstaat Van Alphen 'niet alleen de uitwendige maar ook 
dee inwendige gewaarwording' (Van Alphen 1778: 4). Zie voor een verklaring van het begrip 
'zinnelijk'' ook p. 39: 'Het moet dus langs den weg der uitwendige gewaarwording schoone 
gedagtenn en vergenoegen voor de ziel verwekken'. Zie verder over dit begrip 4.5.3. 
2533 In negentiende-eeuwse prosodische beschouwingen krijgt, aldus Vis, ritme meer aan-
dachtt dan rijm 'vanwege de bemoeienis met de klassieke (rijmloze) metriek' (Vis 1992:111). 
Rijmm is trouwens een ingewikkeld verschijnsel. De welluidende functie van de klankherha-
lingg is slechts een van de aspecten van rijm. Rijm heeft ook een metrische functie als aan-
duidingvann het versregeleinde of als structuurprincipe van de strofevorm. Volgens Wellek 
&&  Warren (19743: 226-227) heeft het rijm als belangrijkste functie dat het woorden samen-
brengt:: verenigt of tegenover elkaar stelt. 
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deltt hij in de eerste van zijn Digtkundige Verhandelingen de vraag naar de 
geschiktheidd van de Nederlandse taal voor de poëzie. Hij vindt, dat zij 
niett onder hoeft te doen voor andere Europese talen (Van Alphen 1782: 
VI-VII) .. Daarin staat Van Alphen niet alleen. In het algemeen blijken 
achttiende-eeuwsee schrijvers zeer ingenomen te zijn met hun eigen 
taall  en cultuur, wat samenhangt met het groeiend nationaal besef. 
Datt chauvinisme zie ik ook bij verschillende Nederlandse schrijvers in 
hunn positieve oordeel over de literaire kwaliteiten van het Neder-
lands.254 4 

Hoewell  Van Alphen zich niet expliciet wil uitspreken over de 
muzikaliteitt van het Nederlands en ook niet over Rousseaus karakteri-
seringg van het Frans als onmuzikale taal (zie 4.4.1), valt zijn opvatting 
hieroverr toch, zowel uit de Digtkundige Verhandelingen als uit de 'Aan-
merkingen',, af te leiden. Volgens hem staat onze taal in muzikaal op-
zichtt niet achter bij enige andere Europese taal. Verder vindt Van Al-
phenn het eigenlijk niet relevant of een taal meer of minder 
geschiktheidd bezit voor poëzie en muziek, omdat de kwaliteit van de 
(muzikale)) dichtkunst niet afhangt van de aard van de taal maar van 
hett talent van de dichter (zie ook 4.3.3). 

Eenn talentvolle dichter maakt nagenoeg in elke taal - bij min-
derr geschiktheid kost dat alleen wat meer moeite - muzikale poë-
zie.2555 Hij doet dat door zich uit te drukken in een 'hoogstzinnelijke, 
harmonieuzee en melodieuze taal' (Van Alphen 1782: 203), dat wil zeg-
genn een taal met beeldende kracht, waarin woordkeus en prosodie 
overeenstemmenn met de verwoorde gevoelens (zie ook 4.2.3). Wil hij 
bovendienn de muzikale uitdrukking gemakkelijker maken, dan kiest 
hijj  woorden waarvan de klank en de beweging muzikaal kunnen wor-
denn nagebootst. Van Alphen doelt dus op toonschildering (Van Alphen 
18023:: 312-315). 

Inn Van Alphens beschouwingen over poëtisch-muzikaal taalgebruik 
vormenn de woorden 'zinnelijkheid', 'harmonie' en 'melodie' kernbe-
grippen.. Onder 'zinnelijkheid'256 verstaat hij zowel de uitwendige ge 
waarwordingenn of zintuiglijke indrukken als de inwendige gewaar-
wordingenn of gemoedsaandoeningen.. Als een dichter zich uitdrukt in 

2544 Zie hierover ook De Man 1993. In haar artikel citeert of parafraseert zij onder anderen 
Vann Effen, Ten Kate, Bilderdijk, Lublink, J.P. Kleyn en Feith over de literaire kwaliteiten van 
dee Nederlandse taal. 
2555 Diezelfde opvatting huldigt Lustig. Zie 4.4.2. 
2566 In zijn vertaling/bewerking van Riedels Theorie verklaart Van Alphen dat hij het woord 
'zinnelijk'' gevormd heeft naar analogie van het Duitse 'sinnlich' (Van Alphen 1778: 3-4). 
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zinnelijkee taal, geeft hij zo'n aanschouwelijke voorstelling van zin-
tuiglijkee indrukken, dat hij daardoor gemoedsaandoeningen oproept 
(Vann Alphen 1782: XII-XIV) . Hij doet dat met behulp van 'metaphoren, 
beelden,, gelijkenissen, vergelijkingen, en in een woord alle wijze van 
uitdrukking,, waar door men de aanschouwende erkentenis bevordert' 
(idem:: XIV). 

Vann Alphen beroept zich hier op Sulzer en drukt zich boven-
dienn in diens woorden uit. Hij volgt in zijn betoog het artikel 'sinnlich' 
inn diens Allgemeine Theorie (Sulzer 1774:1085-1087). Verder laat hij zich 
inn zijn uiteenzetting over zinnelijke taal leiden door Marmontel. Hij 
verwijstt naar het vijfde hoofdstuk in diens Poétique: 'Du Coloris & des 
Images'.. Daarin geeft de Franse schrijver regels voor het gebruik van 
beeldenn in de poëzie.257 

Volgenss Van Alphen kan de zinnelijkheid van een taal worden 
versterktt door harmonie, melodie en door de muzikale nabootsing 
vann de klank en de beweging (het ritme) van de woorden (Van Alphen 
1782:: XII-CXV; idem 18023: 312-315). 

Inn zijn uiteenzetting over 'harmonie' (zie ook 4.2.3) demonstreert Van 
Alphenn met voorbeelden uit de wereldliteratuur het effect van een ge-
raffineerdd gebruik van klank en ritme op de zeggingskracht en muzi-
kaliteitt van dichterlijke taal. Hij verwerkt in zijn betoog opvattingen 
vann verschillende Nederlandse en buitenlandse schrijvers.258 

Vann Alphen beschouwt de onomatopee, waarin klank en bete-
keniss samenvallen, als de meest karakteristieke vorm van harmonie 
(Vann Alphen 1782: LX). Hij onderscheidt twee categorieën: de algemene 
enn de bijzondere klanknabootsing. De eerste houdt in, 'dat de klank 
derzelvee op verscheiden onderwerpen past, gelijk het huilen van den 
wolff  en van den wind; het ruischen van een beek en van 't geboomt; [...]' 
(idem:: LVIII) . Hier doelt Van Alphen dus op klankschildering in alge-
menee zin, dat wil zeggen het weergeven van geluiden uit de natuur 
doorr middel van spraakklanken in een context waarin woorden die op 
zichzelff  geen onomatopeïsch effect hebben, binnen een klankpatroon 
wordenn getrokken (zie ook Wellek & Warren 19743: 228-229). Van Al-

2577 Zie Marmontel 1777 (dl. 1): 101-131; zie ook p. 45-100 (= hoofdstuk 4: 'Du Style poétique') 
enn p. 132-178 (= hoofdstuk 6: 'De l'Harmonie du style'). 
2588 Van Alphen heeft zich zeer grondig gedocumenteerd. Van zijn Nederlandse bronnen 
noemm ik: Antonides, Van Engelen, De Haes, Hooft, Huydecoper, Van Merken en Vossius. Aan 
buitenlandsee auteurs raadpleegde hij onder anderen: Batteux, Diderot, Homerus, Kames, 
Klopstock,, Klotz, Marmontel, Pope, Priestley, Racine, Schlegel, Sulzer, Tasso, Vergilius en 
Webb. . 
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phenss tweede categorie - de bijzondere klanknabootsing, die hij aan-
duidtt als 'onomatopoiieri - ligt op het vlak van de iconiciteit. Als voor-
beeldenn noemt hij 'het kirren van een tortelduif; het kwaaken der een-
den;; het tïkkikkïkken der kikvorschen; het maauwen der katten, en 
honderdd anderen' (Van Alphen 1782: LVIII-LIX) . 

Inn alle andere gevallen van correspondentie tussen klank en 
betekeniss gaat het volgens Van Alphen niet om een verklanking van de 
specifiekee woordbetekenis maar om een algemene connotatie. Hij be-
doeltt de overeenkomst tussen welluidende klanken en de aangename 
gevoelswaardee van een woord en die tussen scherpe, harde klanken en 
dee onaangename gevoelswaarde (idem: LIX-LX) . Hij vindt, dat een der-
gelijkee harmonie in afzonderlijke woorden minder effect heeft dan in 
woordgroepenn of zinnen. Het sterkste effect ontstaat zijns inziens, als 
zowell  klank en beweging van afzonderlijke woorden als die van de 
helee zin overeenstemmen met de betekenisinhoud (idem: LXI). Hij is 
ervann overtuigd, dat een goede dichter deze harmonie eerder in zijn 
werkk brengt door 'levendige verbeeldingskragt en teergevoeligheid, 
dann door overleg of kunst' (idem: LXIX) . 

Dee dichter moet zich dus niet door regels maar door zijn 
'genie'' laten leiden, dan zal hij in ieder geval altijd disharmonie, zoals 
inn onderstaande versregels uit een klaagzang, weten te vermijden: 

Dann schrei ik, dan zugt ik, dan vlugt ik van schrik: 
Wiee is er op aarde zo treurig als ik (idem: LXXIV) . 

Wiee iemand op zo'n luchtige toon hoort klagen, neemt de klager niet 
serieus. . 

Vann Alphen toetst zijn opvattingen over harmonie met name 
aann Batteux (idem: LXIII-LXIV) , die drie soorten harmonie onder-
scheidt.. Als eerste categorie noemt Batteux de harmonie van stijl of 
toon,, waarvan hijzelf zegt, dat ze moeilijk te herkennen valt (Batteux 
177455 (dl. 1): 198-199). De tweede categorie karakteriseert hij als de 
overeenkomstt tussen de klank en de betekenis van een woord (idem: 
200).. Deze categorie correspondeert met Van Alphens definitie van 
harmonie:: 'die overeenkomst van den klank of van den beweging der 
woordenn of woordvoegingen, met de voorgestelde zaken, [...]' (Van Al-
phen:: 1782: XLVIII) . Batteux karakteriseert zijn derde categorie als 'une 
sortee de melodie' en als 

unee sorte de chant musical, qui porte Ie caractere nonseu-
lementt du sujet en general, mais de chaque objet en par-
ticulier.. Cette Harmonie n'appartient qu'a la Poësie seule: 
&&  c'est Ie point exquis de la versification (Batteux 17745 

(dl.. 1): 201). 



284 4 II  DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

Dezee harmonie, die hij 'kunstmatig' noemt, is gelegen in de ordening 
vann lettergrepen in een versregel: 

Celle-cii  consiste dans un certain art, qui, outre Ie choix 
dess expressions & des sons par rapport a leurs sens, les as-
sortitt entr'eux de maniere, que toutes les syllabes d'un 
vers,, prises ensemble, produisent par leur son, leur nom-
bre,, leur quantité, une autre sorte d'expression qui ajoute 
encoree a la signification naturelle des mots. [...] Il y a des 
mouvemenss qui sont graves & majestueux: il y en a qui 
sontt vifs & rapides: il y en a qui sont simples & doux 
(idem:: 200-201). 

Mett de beweging (ritme) in het verloop van de elkaar opvolgende let-
tergrepenn kan de dichter de betekenisinhoud van de versregels ver-
sterken.. Deze derde categorie van Batteux correspondeert met Van Al-
phenss omschrijving van 'melodie' als die rangschikking van 
versvoetenn en lettergrepen die aangenaam is om naar te luisteren (Van 
Alphenn 1782: XLVIII) . Het melodieus maken van een gedicht be-
schouwtt Van Alphen dus als een kwestie van prosodie.259 

Inn zijn betoog over 'melodie' bespreekt Van Alphen de aard van de Ne-
derlandsee prosodie.260 Bovendien geeft hij richtlijnen ter verbetering 
daarvan.. Net als de meeste tijdgenoten negeert hij het onderscheid 
tussenn het Grieks-Latijnse kwantitatieve vers en het Germaanse 
accentvers,, doordat de klassieke metra sinds de zeventiende eeuw de 
basiss zijn gaan vormen voor de metriek van West-Europese talen. Zo 
komtt hij tot de kritiek 

datt de prosodie der nieuwe talen op verre na die bestemd-
heidd niet heeft, als die der Grieken en Romeinen; en dat 
allee pogingen, welke men heeft in 't werk gesteld, om aan 
dezelvee eene bestemdheid te geven, in het geheel niet vol-
doendee zijn: [...] (Van Alphen 1782: LXXXIV). 261 

Hett inpassen van klassieke versvoeten in Nederlandse versregels met 

2599 Wellek & Warren (19743: 231) definiëren 'melodie' als de intonatieli jn die bepaald 
wordtt door de volgorde van de klemtonen. Uit deze definitie spreekt de nauwe relatie tus-
senn melodie en r i tme. Zij wijzen erop, dat de term vaak zo ru im wordt opgevat, dat zowel 
r i tmee als melodie eronder vallen. 
2600 Zie over Van Alphens opvattingen over de prosodie ook Kossmann 1922: 75-84. Zie ver-
derr Buijnsters 1973:162-164. 
2611 Kinker meent, dat het wel kan. In ieder geval heeft hij naar aanleiding van een prijs-
vraagg de prosodie van het oude Grieks toegepast op het contemporaine Nederlands (Kinker 
[1810]b).. Zie hierover ook Vis 1992:103-105. 
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hunn afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen 
ervaartt Van Alphen als een probleem. Hij constateert, dat dichters in 
dee 'gewoone voetmaten' - de jambe en trochee - ter afwisseling een 
spondeee of een pyrrichius gebruiken. Die ingreep heeft echter tot ge-
volg g 

datt men daar door eene vermenigvuldiging krijgt van 
ancipites,2622 die onnood zaaklij k is, en tevens de onbe-
stemdheidd onzer prosodie handhaaft, zo lang men in de 
vooronderstellingg blijft , dat onze voetmaten uit zuivere 
jambenn en trochëen bestaan (idem: LXXXVTII) . 

Daaromm stelt Van Alphen voor die 'ancipites' te beperken door de 
kwantiteitt van de lettergreep te bepalen met behulp van vaste regels, 
zodatt de Nederlandse prosodie wat van haar 'onbestemdheid' kwijt-
raaktt (idem: XCVI). 

Diee regels leidt hij af uit een vergelijking van de dichterlijke 
praktijkk van Vondel, Hooft, Huygens, Hoogvliet, Feitama en Poot met 
voorschriftenn uit zeventiende-eeuwse en vroeg-achttiende-eeuwse Ne-
derlandsee grammatica's van onder anderen Moonen, Séwel en Verwer. 
Verderr toetst Van Alphen zijn opvattingen aan die van Kames, Mar-
montell  en Sulzer.263 

Ookk Kames constateert, dat de kwantiteit van de lettergrepen 
inn het Engels, in tegenstelling tot de klassieke talen, niet vastligt. Bo-
vendienn kent de Engelse taal - zo schrijft hij - veel woorden van drie of 
meerr lettergrepen en die laten zich moeilijk inpassen in het klassieke 
metrum,, waardoor de 'melodie' van het vers verzwakt (Kames 17632 

(dl.. 2): 368-481). 
Evenalss Kames benadrukt Marmontel - in het zesde hoofd-

stukk van zijn Poétique ('De 1'Harmonie du style') - dat men veel letter-
grepenn in de moderne talen zowel kort als lang kan scanderen. Hij 
meentt echter, dat de Franse taal zich kan aanpassen aan de klassieke 
prosodie.. Daarvoor kan de dichter zich verlaten op zijn gehoor (Mar-
montell  1777 (dl. 1): 132-178).264 Sulzer (1774: 928-929) daarentegen 
wenstt ten behoeve van de Duitse prosodie richtlijnen voor de bepaling 

2622 ] n j e klassieke metriek zijn ancipites lettergrepen die men naar willekeur kort of lang 
kann scanderen. Van Alphen wijst erop, dat de Nederlandse taal veel ancipites (twijfelgeval-
len)) kent als gevolg van het grote aantal eenlettergrepige woorden. 
2633 Zie hierover ook De Man 1999:134-142. 
2644 Dat de moderne talen veel lettergrepen kennen die zowel kort als lang kunnen worden 
gescandeerd,, noemt Marmontel kenmerkend voor het onderscheid tussen de exacte klas-
siekee prosodie en de contemporaine. In het zevende hoofdstuk - 'Du Mechanisme des vers' -
geeftt hij een technische uitwerking van metriek en rijm (Marmontel 1777 (dl. 1): 179-224). 
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vann de lengte van de lettergrepen, wat Van Alphen dus bepleit voor de 
Nederlandsee prosodie. 

Vann Alphen waarschuwt evenwel niet alleen voor een teveel 
aann ancipites, maar ook voor monotonie. Verder beschouwt hij als ern-
stigee fouten tegen de dichterlijke melodie: het zonder noodzaak bui-
tenn de 'cadance' van het vers vallen, het gebruik van teveel consonan-
tenn achter elkaar, het laten vallen van de rust op een plaats die niet 
samenvaltt met de adempauze bij het zingen of lezen, het door een 
rustt scheiden van woorden die bij elkaar horen en het laten vallen van 
dee klemtoon op een woord dat niets wezenlijks betekent {Van Alphen 
1782:: LXXXIII) . 

Omm de dichterlijke melodie en harmonie optimaal tot hun recht te 
latenn komen, adviseert Van Alphen de klank en beweging van woor-
denn muzikaal na te bootsen. Hij denkt dus aan klankschildering in al-
gemenee zin. Hij vindt echter, dat niet alle woorden zich hiervoor 
lenen.. Op grond van hun geschiktheid voor toonschildering - die 
termm gebruikt Van Alphen niet - komt hij tot het onderscheid tussen 
muzikalee en onmuzikale woorden (zie ook 4.2.3). Tot de laatste catego-
riee behoren volgens hem veel werkwoorden en bijwoorden (Van Al-
phenn 18023: 314).265 

Inn tegenstelling tot Rousseau legt Van Alphen geen verband 
tussenn het aantal muzikale woorden en de muzikaliteit van een taal. 
Diee muzikaliteit stelt hij afhankelijk van de dichter die door zijn ta-
lentt zo min mogelijk onmuzikale woorden zal kiezen. Van Alphen pre-
ciseertt zijn categorieën 'muzikaal' en 'onmuzikaal' echter niet. Zich 
beroependd op Marmontel beperkt hij zich tot een zeer algemene om-
schrijving.. Zo karakteriseert hij muzikale woorden als woorden waar-
inn de componist 'toeren en bewegingen' vindt voor de toonzetting 
(idem:: 315). 

Evenn algemeen luidt de karakterisering van onmuzikale woor-
den:: 'alles wat slegts het gevolg is van eene koele redeneering, of van 
geest**  (idem: 317). Zuivere poëzie vraagt volgens Van Alphen om 'beel-
denn namelijk en gevoelens' (ibidem). Ook deze karakterisering ont-
leentt hij aan Marmontel,266 hoewel hij dit keer niet naar hem verwijst. 
Opp gezag van de Franse schrijver onderscheidt Van Alphen twee groe-
penn onmuzikale woorden. De eerste wordt gevormd door de woorden 

2655 Van Alphen licht dit, mijns inziens merkwaardige, standpunt niet toe. 
2666 Tout ce qui n'est qu 'esprit & raison est inaccessible pour la musique. Elle veut de la poé-
siee toute pure, des images & des sentiments' (Marmontel 1777 {dl. 2): 259). 



HOOFDSTUKK 4 j 287 

diee betrekking hebben op de strikt visuele waarneming van kleuren en 
opp het reukzintuig. De emotie die kleuren en reuk oproepen, acht hij 
daarentegenn wel geschikt voor toonzetting (idem: 316). Tot de tweede 
groepp rekent hij alle woorden die onaangenaam klinken, 'dewijl niets, 
datt onaangenaam voor het gehoor is, muziek kan heeten' (idem: 319). 
Vann Alphen formuleert hier een contemporaine opvatting (zie 4.5.3). 

Ikk kom tot de conclusie, dat Van Alphen in tegenstelling tot Lustig nau-
welijkss reflecteert op de Franse operastrijd. In zijn betoog over het re-
citatieff  en de muzikale aspecten van een taal betrekt hij echter wel 
werkenn die naar aanleiding van die strijd zijn geschreven. Ook in dit 
betoogg blijkt weer, dat hij zich weliswaar op de hoogte stelt van toon-
aangevendee publicaties over muzikale onderwerpen, maar dat hij 
daaruitt alleen materiaal selecteert dat hij als dichter van belang acht. 
Hijj  distantieert zich van Rousseaus visie op de onmuzikaliteit van het 
Frans,, maar hij steunt op hem - en ook op Sulzer - in zijn uiteenzet-
tingg over het recitatief. 

4.4.44 Robbers en de Franse polemiek over het recitatief en 
muzikalee en onmuzikale talen 

Inn Tweetal Proeven wijdt Robbers een uitvoerige beschouwing aan het re-
citatieff  (Robbers [1828]: 88-100) en aan muzikale en onmuzikale talen 
(idem:: 34-51). Daarin refereert hij echter niet aan de Franse polemiek 
overr deze onderwerpen. Weliswaar karakteriseert hij op gezag van 
Rousseauu het Frans als een onmuzikale taal, maar hij relateert diens 
opvattingg niet aan de Lettre, het pamflet dat zoveel stof heeft doen op-
waaienn tijdens de 'querelle des bouffons'. Van Rousseaus publicaties 
gebruiktt Robbers uitsluitend diens Dictionnaire als bron. 

Inn tegenstelling tot Lustig en Van Alphen heeft Robbers trou-
wenss geen enkele bron gebruikt die in het licht van de Franse opera-
strijdd is verschenen. Mogelijk heeft meegespeeld, dat die polemiek in 
Robbers'' tijd niet meer zo leeft, maar in ieder geval zal het verband 
houdenn met het doel dat de Rotterdammer in deze beschouwingen 
voorr ogen heeft. Het gaat hem immers niet om de theorie maar om de 
praktijk.. Hij wil debuterende componisten inzicht geven in de muzi-
kaliteitt van het Nederlands ten behoeve van de toonzetting van tek-
stenn in het algemeen en van recitatieven in het bijzonder. Robbers 
vindtt met name voor de toonzetting van het recitatief 'eene handlei-
ding'' noodzakelijk, omdat het gaat om 'een voornaam, doch moe-
ijelijk ,, gedeelte der zangmuzijk' (idem: 88-89). 
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Robberss noemt het ene volk geslaagder in de muzikale dichtkunde 
dann het andere, omdat hij de ene taal muzikaler vindt dan de andere. 
Volgenss hem bepaalt de landstreek de muzikaliteit. Het klimaat, het 
waterr en voedsel dat een volk gebruikt en zijn leefwijze beïnvloeden 
dee zachtheid en muzikaliteit van zijn taal (idem: 34-35). Dat Robbers 
zichh tot aanhanger van de klimaattheorie verklaart in een tijd dat die 
theoriee als achterhaald wordt beschouwd, heb ik al vastgesteld (4.3.4). 
Inn zijn Verhandeling over het Nationaal Nederlandsen Gezang legt Robbers 
eenn causaal verband tussen het Nederlandse klimaat en de achter-
standd op muziekgebied vergeleken met de omringende landen. De Ne-
derlanderr woont, aldus Robbers, onder een droevige, duistere, nevel-
achtigee hemel bijna in het water en drinkt ook nog eens veel water 
(koffiee en thee). Dat heeft tot gevolg, dat hij geen fraaie stem en geen 
goedd muzikaal gehoor bezit en in het algemeen minder vatbaar is voor 
muziekk en zang (Robbers 1820: 29-31). 

Hoee zachter en muzikaler de taal, hoe geschikter zij is voor de 
muzikalee dichtkunde. Robbers' definitie van een muzikale taal komt 
volledigg overeen met die van Lustig en Van Alphen. Alledrie de schrij-
verss noemen een taal muzikaal als de woorden veel vocalen bevatten 
enn als de taal veel onomatopeeën kent of ten minste veel woorden 
waarvann de klank op de een of andere manier correspondeert met de 
betekenis. . 

Terr illustratie van zijn opvatting neemt Robbers de muzikali-
teitt van zes talen onder de loep: Hebreeuws, Grieks, Arabisch, Itali-
aans,, Frans en Nederlands. Als argument voor zijn keuze van de drie 
'nieuwee Europesche talen' voert hij aan, dat er uitgesproken menin-
genn bestaan over de muzikaliteit of onmuzikaliteit van deze talen 
(Robberss [1828]: 41). De keuze van de eerstgenoemde drie talen verant-
woordtt hij impliciet. Conform de contemporaine opvatting noemt hij 
hett Hebreeuws de oudste taal en het Grieks de muzikaalste. Verder 
noemenn 'geleerde mannen' ook het Arabisch een zeer muzikale taal, 
diee zich bij uitstek leent voor dichtkunst en muziek (idem: 35, 40-
41).267 7 

Robberss karakteriseert het Hebreeuws als een onmuzikale 
taall  vanwege het gebrek aan klinkers. Toch blijkt zijns inziens uit het 
Oudee Testament, dat er gezongen werd. Hij noemt als voorbeeld de 
psalmenn van David. Over de melodie is echter niets bekend, aldus Rob-

2677 Waarschijnlijk doelt Robbers hier op de verhandeling van N.G. van Kampen over 'de 
klassischee poëzij der ouden, en de dus genaamde romantische poëzij der nieuweren'. Daar-
inn wordt de poëzie der Arabieren gekarakteriseerd als een poëzie vol verbeelding (Van Kam-
penn 1823: 232). 



HOOFDSTUKK 4 | 289 

bers,, ook al meent Salomon Van Til (zie 3.1.3) die te kunnen vergelij-
kenn met de traditionele tempelzangen. Van Til gist maar wat volgens 
dee Rotterdamse organist, want alle kennis over het muzikale gebruik 
vann het Hebreeuws is verloren gegaan door de verwoesting van Jeruza-
lemm (idem: 36-38). 

Hett Grieks noemt Robbers zeer muzikaal en voor de dicht-
kunstt veel geschikter dan het Hebreeuws. De muziek heeft bij de Grie-
kenn een hoge trap van volmaaktheid bereikt, omdat het Grieks - zo 
schrijftt hij - vijfentwintig versvoeten kent waarop dichtkunst en mu-
ziekk kunnen steunen. Verder bezit het Grieks veel woorden die zich 
uitstekendd lenen voor muzikale nabootsing en het heeft veel twee-
klankenn die zangerig klinken (idem: 39-40). 

Robberss beschouwt ook het Arabisch als zeer muzikaal, want 
dezee taal heeft muzikale accenten, die de dichter in zijn verzen kan 
uitbuiten,, zodat de redenaar als vanzelf zijn stem verheft of laat dalen. 
Robberss concludeert, dat het warme klimaat van iedere Arabier van 
naturee een dichter en een redenaar maakt (idem: 41). 

Inn Italië, de bakermat van de schone kunsten, staat de muziek 
volgenss Robbers in hoog aanzien. De Italiaanse muziek heeft nog iets 
vann de tedere Griekse muziek. Vanwege de vele klinkers kent het Itali-
aanss vele muzikale woorden. Bovendien tonen de Italianen meer ex-
pressiee in hun voordracht en hun zang dan andere volkeren. Een na-
deell  vindt Robbers echter, dat de zachte Italiaanse taal ook iets 
wellustigss heeft en dat kan de goede zeden bederven (idem: 42-43). 

Hett Frans noemt Robbers een onmuzikale taal, omdat het 
maarr 1500 muzikale woorden bezit. De rest van de Franse woorden-
schatt heeft niet genoeg zachtheid en buigzaamheid voor de muziek. 
Bovendienn heeft het Frans, aldus Robbers, geen behoorlijk ritme en 
geenn vloeiende prosodie. Zonder ordening worden korte en lange syl-
labenn op elkaar gestapeld. Daar komt volgens hem nog bij, dat het 
rijmm de plaats inneemt van de maat. Dat alles veroorzaakt een onaan-
genaamm dissonerend geluid. 

Robberss gaat ervan uit, dat ieder die een Frans vers hoort re-
citerenn dit harde oordeel zal onderschrijven. Verder ziet hij zijn opvat-
tingg bevestigd door de Fransen zelf. Hij noemt Villoteau, die consta-
teert,, dat de Franse poëzie noch maat noch ritme bezit, en Rousseau, 
diee het feit bekritiseert dat de componist de prosodie bepaalt in plaats 
vann de dichter (idem: 43-45; zie ook 4.4.2). 

Naderr onderzoek van de door Robbers opgegeven vindplaat-
senn (Villoteau, Recherches, p. 322-323 en Rousseau, Dictionnaire, p. 440) 
leertt mij, dat zijn opvatting over de onmuzikaliteit van de Franse taal 
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zoo letterlijk overeenkomt met die van Villoteau, dat hij haar waar-
schijnlijkk aan hem heeft ontleend.268 Ik had verwacht, dat hij in ieder 
gevall  ook zou refereren aan Rousseaus geruchtmakende uitspraken in 
dienss Lettre, maar hij beperkt zich tot een parafrase van een passage uit 
hett lemma 'Mesure' in diens Dictionnaire.269 Verder relateert hij het 
standpuntt dat het Frans slechts 1500 muzikale woorden kent, niet aan 
Rousseau,, maar hij presenteert het als een algemeen bekend gegeven. 
Kortom,, het lijk t erop, dat hij de lettre niet kent.270 

Robberss concludeert - waarschijnlijk in navolging van Villo-
teau,, maar Rousseau dacht er ook zo over - dat het Frans weliswaar in 
muzikaall  opzicht achterblijft, maar in andere opzichten niet onder 
hoeftt te doen voor muzikale Europese talen. Hij vindt, integendeel, 
datt het Frans terecht 'tot eene bijna algemeene taal in Europa [is] ver-
heven',, omdat men zich in deze taal zeer scherpzinnig, zeer fraai en 
zeerr diplomatiek kan uitdrukken. Daarom sluit hij zich aan bij de al-
gemenee contemporaine opinie die luidt, dat de beheersing van de 
Fransee taal een onmisbaar onderdeel vormt van de opvoeding van de 
jeugd.. Het Frans kent bovendien uitmuntende gedichten 'waarin voor-
all  vernuft, vinding en wegslepende scherpzinnigheid uitblinken' 
(idem:: 45). 

Tenn slotte spreekt Robbers zijn oordeel uit over de muzikali-
teitt van 'de Nederduitsche taal'. Hij meent, dat 'onze Hollandsche dicht-
kunde'' wat muzikaliteit betreft 'verre boven die der Franschen mag 
wordenn gesteld'. Hij vindt onze taal welluidend en geschikt voor de 
zang.. Robbers' positieve oordeel over de muzikaliteit van het Neder-
landss verrast mij. Immers, in zijn Verhandeling over het Nationaal Neder-
landschlandsch Gezang overtuigt hij de lezer juist van het onmuzikale tempera-
mentt en de onmuzikale cultuur van de Nederlander als gevolg van het 
druilerigee klimaat. 

Nietteminn rept hij in Tweetal Proeven niet meer over de kli-
maattheoriee en kwalificeert hij het Nederlands als muzikaal. Als argu-

2688 'i i y a grande apparence que, si les Grecs ou les Latins nous entendoient réciter nos vers 
Francoiss [...], ils seroient fortement choqués de cette cacophonie de syllabes longues et de 
syllabess brèves, qui s'y trouvent entassées sans ordre, et n'y apercevroient ni mesure ni 
rhythme'' (Villoteau 1807: 322). 
2699 'Ie peu de prosodie de nos langues fait que dans nos Chants la valeur des Notes deter-
minee la quantité des syllabes [...]; Ie Chant guide & la parole obéit*  (Rousseau 1781 (dl. 1): 
506). . 
2700 Ik heb bovendien de indruk, dat Robbers van de Recherches van Villoteau weinig meer 
kentt dan de passages die hij heeft gebruikt. Immers, hij noemt Rousseau en Villoteau in 
éénn adem zonder verder commentaar, terwijl Villoteau in dit werk felle kritiek levert op 
Rousseau.. Zie hierover Le Huray/Day 1981:91-100. Zie over Villoteau 3.3.3. 
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mentenn voert hij aan, dat onze taal over een groot aantal muzikale 
woordenn beschikt en dat Kinker met zijn Proeve eener Hollandsche Proso-
diadia het bewijs voor de muzikaliteit van het Nederlands heeft geleverd. 
Componistenn raadt hij aan dit werk te gebruiken bij het toonzetten 
vann gedichten (idem: 45-46). 

Robberss hanteert dezelfde criteria voor de beoordeling van de 
muzikaliteitt van woorden als Lustig. Immers, ook Robbers keurt de 
woordenn op hun zangtechnische mogelijkheden, op de mogelijkheden 
voorr de uitdrukking van hartstochten en op de geschiktheid voor 
toonschildering.. Op grond van de laatste twee criteria beoordelen 
trouwenss de meeste tijdgenoten de muzikaliteit van woorden (zie 2.1.2 
enn 4.4.2). 

Omm zangtechnische redenen noemt Robbers die woorden on-
muzikaall  waarin de 'u', V, 'i', '1' overheersen en alle andere klinkers 
enn medeklinkers die vooraan in de mond worden uitgesproken (zie 
ookk 4.5.2 en 4.5.3). Zeer onmuzikaal vindt hij bovendien tweeklanken 
alss *au', 'ui', 'oe\ 'ou', 'omdat zij een onaangenaam geluid verwekken'. 
Datzelfdee geldt voor de drieklanken 'aau', 'eeu', 'oei', 'ooi'. Voorts 
noemtt hij de uitstoting van klinkers onmuzikaal, zoals in 'd'maan' en 
inn 'dat'k' (idem: 47-48). 

Woordenn met genoemde klinkers en medeklinkers kunnen in 
vocalee muziek uiteraard niet geheel vermeden worden, maar hij raadt 
aff  deze te gebruiken op plaatsen waar de cadens valt. Dat wil zeggen in 
slependee regels op de voorlaatste lettergreep en in staande regels op de 
lettergreepp voorafgaand aan de voorlaatste. Hier kan men het best de 
'a'' en de 'e' gebruiken en in bescheiden mate de 'o' (idem: 48-49). 

Muzikaall  noemt Robbers alle woorden die hartstochten be-
noemen,, zoals 'aandacht', 'ernst', 'nederigheid', 'vrees', 'blijdschap', 
'liefde**  en 'smart'. Ook muzikaal noemt hij de woorden die zich lenen 
voorr toonschildering, zoals de woorden die 'zigtbare bewegingen aan-
duiden',, zoals 'afstoten', 'beven', 'jagen', 'huppelen', 'strijden' en 'zwe-
ven'.. De muziek kan zelfs het lachen nabootsen (idem: 49). Verder 
lenenn zich voor toonschildering alle woorden die 'tijd, duur, hoogte, diep-
tete of rust te kennen geven, zoo als: aanhouden, klimmen, langsaam, verhe-
ven,ven, laag enz.' (idem: 50). 

Woordenn die natuurgeluiden aanduiden, zoals 'bliksemen', 
'donderen',, 'golfgeklots' en het ruisen van een beek kunnen weliswaar 
muzikaall  worden nagebootst, maar hij adviseert net als Lustig en vele 
anderee achttiende-eeuwse schrijvers de muzikale nabootsing in deze 
gevallenn achterwege te laten (zie 4.2.2), omdat 'geen van allen door de 
muzijkk gelukkig [wordt] uitgedrukt' (idem: 50). Elders blijkt, dat hij be 
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doeltt dat muzikale nabootsing belachelijk wordt, als we alleen de wer-
kelijkheidd imiteren. Sterker nog veroordeelt hij de muzikale naboot-
singg van dierengeluiden. Wie met edele gevoelens is bezield, zal de 
muziekk daarvoor 'te verheven en te goddelijk keuren' (ibidem; zie ook 
4.2.4). . 

Voortss wil Robbers jonge componisten laten zien hoe zij te werk moe-
tenn gaan bij het toonzetten van gedichten in het algemeen en van re-
citatievenn in het bijzonder. Kennis van en gevoel voor het muzikale en 
dichtkundigee metrum en ritme acht de Rotterdamse organist een 
'conditioo sine qua non' voor het componeren van goede vocale muziek 
(idem:: 66-100). De componist moet zich bij de keuze van het muzikale 
metrumm en ritme laten leiden door de prosodie van de versregel. Zo is 
dee plaats van de muzikale rust hiervan afhankelijk en moet het muzi-
kalee accent samenvallen met de beklemtoonde lettergreep. Bij het sa-
menspell  van dichtkunst en muziek ligt voor Robbers dus de prioriteit 
bijj  de dichtkunst. In dit verband verwijst hij naar een opmerking van 
JJ.F.. Wap271 die erop neerkomt, dat de dichtkunst in ons land de sterk-
stee is die haar zwakkere zuster, de toonkunst, de hand moet reiken. 

Robberss wil dit standpunt niet zonder meer onderschrijven. 
Alss Wap bedoelt, dat het met de dichtkunst in ons land beter gesteld is 
dann met de muziek, geeft Robbers hem wel gelijk.272 Maar dat impli-
ceertt volgens hem nog niet, dat de dichtkunst de sterkste is en dat de 

2711 Deze opmerking maakt Wap in zijn artikel 'Is de Nederduitsche taal minder dan ande-
ree talen voor den zang geschikt?' (Wap 1828:153). Wap antwoordt ontkennend. Een bewijs 
ziett hij in de verwantschap tussen het 'Nederduitsch' en het 'Hoogduitsch' dat door ieder-
eenn muzikaal wordt bevonden. Hij vindt de Nederlandse taal zelfs muzikaler, want zij 
klinktt zachter en welluidender dan het Duits. In Nederland wordt weliswaar veel slechter 
gezongenn dan in Duitsland, maar dat ligt aan de onbeschaafde manier van zingen en niet 
aann de taal. Zie over Wap 3.3.3. 
2722 Van den Berg typeert in Kunst b LetterKunst de relatie tussen dichtkunst en muziek van-
uitt het perspectief van de negentiende-eeuwse criticus en lezer als een concurrentiestrijd. 
Volgenss hem ervaart de tijdgenoot de eerste helft van de negentiende eeuw namelijk als 
'eenn gouden poëzietijd' (stroom aan dichtbundels, euforische kritieken), terwijl in de twee-
dee helft van de eeuw een buitensporige aandacht voor de toonkunst (populariteit van ama-
teurzangverenigingen)) leidt tot 'onverschilligheid van het grote publiek voor de poëzie' 
{Vann den Berg 2000: 23). Van den Berg baseert zijn conclusie vooral op enkele artikelen in 
dee Vaderlandsche Letteroefeningen. Deze conclusie roeptt bij mij een aantal vragen op. Waaraan 
denktt Van den Berg precies bij dichtkunst voor het grote publiek? Gaat het bij de zang niet 
juistt om een vereniging van dichtkunst en muziek? Van rivaliteit is toch geen sprake? Zo 
zienn de schrijvers van de door mij besproken verhandelingen die twee-eenheid juist als het 
ideaall  voor beide kunsten. Overigens blijkt uit de overweldigende stroom aan achttiende-
eeuwsee liedboekjes (zie 1.1.3), dat er ook al in de achttiende eeuw een grote belangstelling 
voorr het zingen moet hebben bestaan. 
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muziekk op haar kan steunen. Hij vindt dat juist de toonkunst zich de 
sterkstee mag noemen, omdat zij 'op veel vastere gronden rust' (idem: 
81).. Wat hij daarmee bedoelt, legt hij niet uit. Waarschijnlijk zinspeelt 
hijj  op de mathematische grondslagen van de muziek. 

Vervolgenss vraagt Robbers speciale aandacht voor het recita-
tief,, waarvan hij het doel, de prosodie en de muzikale samenstelling 
enn maat bespreekt. Hij illustreert dit betoog onder meer met enkele 
doorr hemzelf getoonzette fragmenten uit 'De Starrenhemel' van Van 
Alphenn (idem: 88-100; zie ook 3.3.1). Het recitatief dient, aldus Robbers, 
omm de delen van opera, cantate en oratorium met elkaar te verbinden 
enn om de aria's beter uit te laten komen. Bovendien moet het recitatief 
dee luisteraar voorbereiden op de sterke emoties in de aria (p. 88-91). 
Robbers'' omschrijving correspondeert dus volledig met die van Van 
Alphenn en die van Rousseau. Ook deelt hij Van Alphens standpunt dat 
inn een recitatief meer personen sprekend mogen optreden (zie 4.4.3). 

Evenalss Lustig, Van Alphen en de meeste van hun respectieve 
bronnenn vindt Robbers, dat de prosodie van het recitatief moet corres-
ponderenn met die van de spreektaal. Dat impliceert, dat de versregels 
niett even lang hoeven te zijn. Net als Lustig noemt hij de jambe het 
meestt geschikte metrum voor het recitatief. Ook Robbers vindt, dat 
dezee in een recitatief kan worden uitgewerkt tot een alexandrijn. 
Voortss volgt hij Rousseau in diens opvatting dat recitatieven zangeri-
gerr klinken naarmate de taal waarin zij geschreven zijn muzikaler is 
(p.. 91-93). 

Dee muzikale samenstelling van een recitatief houdt, aldus 
Robbers,, het midden tussen spreken en zingen. De toonhoogte van het 
recitatieff  ligt tussen spreek- en zangstem in. Ten opzichte van de 
spreekstemm mag de toon een kwint stijgen en dalen. Grote sprongen 
raadtt hij af, anders is de nabootsing van de spreektaal onnatuurlijk. 
Dee componist kan volgens hem de toonhoogte goed vaststellen door 
dee versregels voor zichzelf te reciteren. Net als Lustig verwijst hij voor 
dezee werkwijze naar Lully (zie 4.4.2). De modulatie moet niet aan re 
gelss worden gebonden. De componist mag zelfs van het diatonisch 
naarr het chromatisch klankgeslacht overgaan.273 De basso continuo 
moett de modulaties leiden, maar mag het recitatief niet overstemmen. 

2733 Het klankgeslacht of toongeslacht (de toonsoort, tonaliteit of modus) geeft de toon-
hoogtee aan van de tonica (eerste trap van een grote of kleine tertstoonladder) van een tona-
liteit.. De grote terts- en de kleine tertstoonladders zijn diatonische of stamtoonladders. 
Dezee zijn opgebouwd uit VJ2, 1, en */2 toonsafstand. In de diatonie heeft de opvolging van 
tonenn een verschillende stamtoon (= iedere toon van de diatonische toonladder), bijvoor-
beeldd c-d, cis-d, f-ges. Door verhogingen en verlagingen worden de chromatische tonen van 
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Hoewell  het recitatief niet maatgebonden is, beveelt Robbers 
-- naar het voorbeeld van Italiaanse componisten - een 4/4-maat aan om 
dee samenhang tussen basso continuo en zanger te bevorderen. Franse 
componistenn mengen volgens hem allerlei maatsoorten door elkaar, 
waardoorr hun recitatieven in het algemeen minder gewaardeerd wor-
denn dan die der Italianen. Het 'recitativo obbligato' (zie p. 41), dat be-
geleidd wordt door een orkest en bedoeld is voor dramatische situaties, 
iss wel maatgebonden. Robbers definieert de term 'obbligato' als de ver-
plichtingg voor de zanger dit recitatiefin de maat uit te voeren, anders 
ontbreektt het verband met het orkest. 

Tenn slotte stel ik vast, dat Robbers evenmin als Van Alphen reflecteert 
opp de Franse operapolemiek. Zijn opvattingen over het recitatief en 
muzikalee en onmuzikale talen corresponderen echter nagenoeg met 
diee van Rousseau, terwijl die van Lustig en Van Alphen op sommige 
puntenn afwijken van die van de Franse schrijver. 

4.4.55 Conclusies 

Dee verschillende invalshoeken en tot op zekere hoogte ook de ver-
schillendee tijdstippen van publicatie hebben ertoe geleid, dat Lustig, 
Vann Alphen en Robbers in hun respectieve uiteenzettingen over het re-
citatieff  en muzikale en onmuzikale talen ieder andere accenten leg-
genn en andere aspecten van deze onderwerpen behandelen. Lustig pre-
senteertt zich als de muziektheoreticus die actuele muziekesthetische 
discussiess in het buitenland op de voet volgt. Ook Van Alphen toont 
zichh geïnteresseerd in die discussies, maar hij volgt ze vanuit het per-
spectieff  van zijn dichterschap en distantieert zich van typische mu-
ziektheoretischee kwesties. Robbers daarentegen schrijft bijna uitslui-
tendd vanuit zijn betrokkenheid bij de muzikale praktijk in Nederland 
enn gebruikt derhalve in zijn betoog nauwelijks buitenlandse bronnen. 

Zoo reflecteert Lustig als enige van de drie - en zelfs als enige 
inn zijn tijd in Nederland - uitvoerig op de 'querelle des bouffons'. Hij 
geeftt niet alleen een overzicht van belangrijke pamfletten in die pen-
nenstrijd,, maar hij becommentarieert ook de Lettre van Rousseau. 
N o chh V an A l p h en n o ch Robbe rs g e v en er d a a r e n t e g en b l i j k v a n de in-

dee stamtonen afgeleid. Een opvolging van tonen die dezelfde stamtoon hebben is chroma-

tisch,, bijvoorbeeld c-cis, e-es. Sinds de zestiende eeuw is de chromatiek vaak gedurfd toege-

pastt en een kenmerk van modernisme. Chromatische tonen kunnen meer spanning en uit-

drukkingg geven aan een compositie. Zie over diatonische en chromatische modulatie p. 73, 

noott 43. 



HOOFDSTUKK 4 | 295 

houdd van die Lettre te kennen. Zij baseren zich voor Rousseaus opvat-
tingenn uitsluitend op diens Dictionnaire. 

Lustigg zet zijn opvattingen over het recitatief en muzikale en 
onmuzikalee talen af tegen die van Rousseau. Hij relativeert diens 
standpuntt over de onmuzikaliteit van het Frans en diens kritiek op de 
recitatievenn van Lully. Overigens deelt hij Rousseaus voorkeur voor Ita-
liaansee recitatieven boven de Franse. Die voorkeur toont ook Robbers, 
terwijll  Van Alphen de tegenstelling tussen Italiaanse en Franse recita-
tievenn geheel buiten beschouwing laat. Van Alphen baseert zich voor 
zijnn karakterisering van de inhoud en de prosodie van het recitatief 
echterr wel, evenals Robbers, op Rousseaus beschrijving van het Itali-
aansee recitatief in diens Dictionnaire. Daarentegen distantieert Van 
Alphenn zich van Rousseaus standpunt over de onmuzikaliteit van het 
Frans,, terwijl Robbers dat juist onderschrijft. 

Inn hoofdlijnen komen trouwens de opvattingen van alledrie 
dee schrijvers over het recitatief en de muzikaliteit van het Nederlands 
mett elkaar overeen. Rousseaus definitie van het Italiaanse recitatief 
geldtt voor ieder van hen als het 'ideale' recitatief. Verder achten ze al-
ledriee het Nederlands meer dan geschikt voor de muzikale dichtkun-
de,, omdat naar hun mening niet de aard van de taal maar het talent 
vann de dichter de muzikaliteit van een taal bepaalt. Hoe talentvoller 
dede dichter hoe muzikaler zijn woordkeus. Alledrie relateren ze de mu-
zikaliteitt van de woordkeus aan de mogelijkheden voor toonschilde-
ring.. In tegenstelling tot de twee organisten - voor wie de muzikaliteit 
vann een woord ook samenhangt met zangtechnische mogelijkheden -
definieertt Van Alphen de muzikaliteit van woorden echter uitsluitend 
inn termen van toonschildering. Dat heeft ongetwijfeld te maken met 
zijnn gebrek aan inzicht in de techniek van het toonzetten. 

4.55 Het oogmerk van de muziek in samenspel met de 
dichtkunst t 

4.5.11 De definities: een eerste verkenning van de opvattingen 

Doorr de eeuwen heen, tot diep in de negentiende eeuw, geldt de enor-
mee invloed van de muziek op de hartstochten of affecten voor vele mu-
sici,, dichters en filosofen als een axioma. In die opvatting gaan mu-
ziekk en opvoeding ten nauwste samen, waardoor esthetiek en ethiek 
mett elkaar verweven raken. In de Klassieke Oudheid blijkt dat bijvoor-
beeldd uit Plato's Politeia, waarin de muziek in dienst staat van de op-
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voedingvann de jeugd tot ideale staatsburger. 
Opp grond van ethische overwegingen bepleit Plato een nauw-

keurigee nabootsing van de hartstochten en daarom prefereert hij 
vocalee boven instrumentale muziek. Ter verkrijging van een optimaal 
pedagogischh effect acht hij alleen de Dorische en de Frygische toon-
soortt geschikt. De eerste bevordert volgens hem moed en evenwichtig-
heidd en de laatste vormt door zijn extatisch karakter de jeugd tot 
goedee soldaten. De Lydische toonsoort keurt hij af als te week en daar-
doorr gevaarlijk voor de karakterontwikkeling.274 

Terwijll  Plato bezwaar aantekent tegen instrumentale mu-
ziek,, omdat zij geen duidelijke morele boodschap kan overbrengen, 
moedigtt Aristoteles het gebruik van instrumentale muziek juist aan, 
wantt hij stelt niet de nabootsing maar de opwekking van hartstochten 
centraal.. Beide filosofen streven echter hetzelfde doel na: de ver-
heffingg van de menselijke geest. Deze opvattingen van Plato en vooral 
diee van Aristoteles liggen ten grondslag aan zeventiende- en achttien-
de-eeuwsee theorieën over de muzikale uitdrukking en opwekking van 
hartstochten.. Van grote invloed op die theorieën is bovendien het 
standpuntt van Descartes dat hartstochten de ziel stimuleren het li-
chaamm te vervolmaken. Daarom adviseert hij ze niet te onderdrukken 
maarr ze te beschaven.275 

Dee theorieën over affecten bepalen vooral in de achttiende 
eeuww de muziekesthetiek. In de muziekpraktijk echter spelen de affec-
tenn al sinds de vijftiende eeuw een belangrijke rol. Componisten had-
denn toen als hoofddoel de expressie van affecten (affectus exprimere) 
inn relatie met de expressie van woordbetekenis (sensum verborum 
exprimere)) en scopus, dus het thema van de tekst als geheel (scopum 
exprimere).. In hun composities volgden zij het drievoudige einddoel 
uitt de retorica: onderwijzen (docere), bewegen of ontroeren (movere) 

2744 Zie Plato 1962:107-115. Zie ook 2.1.1. Het Griekse toonstelsel berust op de verdeling in 
gelijkgebouwdee tetrachorden (= groep van vier elkaar in toonhoogte opvolgende tonen) van 
eenn dalend gedachte dubbeloctaafreeks. De hoofdreeksen waren Dorisch (e'-e), Frygisch (d'-
d)) en Lydisch (c'-c). In de praktijk werden de reeksen echter, met behoud van hun innerlijke 
rangschikkingg van hele en halve tonen, getransponeerd in de omvang van e'-e of f-f in ver-
bandd met de stemming van de gebruikte snaarinstrumenten. De Frygische reeks luidt dan 
e'-d'-cis'-b-a-g-fïs-ee en de Lydische e'-dis'-cis'-b-a-gis-fis-e. Plato gaat niet in op het verschil tus-
senn theorie en praktijk, maar het lijk t mij aannemelijk dat hij heeft gedoeld op de toon-
reeksenn die in de praktijk te horen waren. In de middeleeuwse muziektheorie is de Griekse 
terminologiee overgenomen voor dee kerktoonladders, evenwel met een andere betekenis. De 
Dorischee kerktoonladder luidt namelijk d-d', de Frygische e-e' en de Lydische f-f. (De mid-
deleeuwsee theoretici werkten in tegenstelling tot de Grieken in stijgende richting.) 
2755 Zie 2.1.5 over muziek en affecten in de zeventiende en achttiende eeuw. 
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enn vermaken (delectare). Deze samenhang uit de retorica bleef tot het 
eindee van de achttiende eeuw bewaard. 

Lustig,, Van Alphen en Robbers hebben zich zowel theoretisch 
alss praktisch met de uitdrukking van affecten beziggehouden. Ook zij 
beschouwenn de uitdrukking en opwekking van hartstochten als het 
hoogstee doel van de muziek. Dat bovendien het retorische 'docere' en 
'movere'' in hun opvattingen doorklinkt, blijk t uit onderstaande cita-
ten: : 

Hett voornaamste oogmerk der Muziek is en blyft derhal-
venn het verwekken en nabootsen der voornoemde wenschelyke 
hartstogtenhartstogten [...]; dus wordtze billyk als eene discipïin of on-
derwyzingg aangemerkt (Lustig 1756: 445). 

[...],, daar zij [= dichtkunde en muziek] tot haar oogmerk 
hebbenn hartstogten optewekken of levendig te houden 
[...],, tot welk eene hoogte moet dan dit vermogen niet stij-
gen,, wanneer de voorstellingen welken zij bearbeiden, be-
trekkingg hebben tot gevoelens van deugd, vaderlandslief-
dee en godsdienst (Van Alphen 18023: 303)? 

Haarr [= muziek] voornaamste doel bestaat in het doen 
bedarenn van al te hevige en ongeregelde driften, in het 
verheffenn van verstand en hart, ten einde ons alzoo opregt 
enn nederig te doen worden (Robbers [1828]: 13). 

Inn de achttiende eeuw lijken muzikale retorica en affectenleer vol-
ledigg in elkaar op te gaan, want met behulp van muzikaal-retorische 
figurenn trachten componisten luisteraars in een bepaalde gemoeds-
toestandd te brengen.276 Toch gaat het slechts om een ogenschijnlijke 
samensmelting,, want affectenleer en muzikale retorica blijven van el-
kaarr te onderscheiden. In de eerste speelt de relatie tussen muziek en 
taall  immers een marginale rol, terwijl zij in de laatste juist centraal 
staat.. Dat verklaart waarom ook mathematici in de muziek als Ra-
meau,, die voor de relatie tussen taal en muziek nauwelijks belangstel-
lingg hebben, de affectenleer aanhangen. 

Hett onderscheid tussen affectenleer en muzikale retorica ma-
nifesteertt zich duidelijk aan het einde van de achttiende eeuw, als in 
dee mimetische traditie de esthetische normen gaan verschuiven. Die 
verschuivingg houdt in dat niet langer de externe wereld wordt uitge-
beeldd maar de indruk die deze op ons maakt. Dan blijk t dat de affec-

2766 Zie over de regels van de muzikale retorica 2.1.4. 
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tenleerr aan de nieuwe normen kan worden aangepast, maar dat de 
muzikalee retorica geen voedingsbodem meer krijgt.277 Bij verschillen-
dee dichters, musici en filosofen groeit namelijk het besef van de on-
toereikendheidd van de taal bij de uitdrukking van gevoelens. Daardoor 
verdwijntt in de laatste decennia van de achttiende eeuw geleidelijk de 
belangstellingg voor de muzikale retorica en groeit de waardering voor 
instrumentalee muziek. In de relatie tussen dichtkunst en muziek 
krijgtt muziek de prioriteit en in de affectenleer maakt de nabootsing 
vann gestandaardiseerde affecten (zie 2.1.5) plaats voor de expressie van 
individuelee gevoelens. 

Dee toenemende individualisering van de uitgedrukte emoties 
kenmerktt deze laatste fase van de geschiedenis van de affectenleer, die 
doorlooptt tot ver in de negentiende eeuw. Niet het intellect maar het 
hartt fungeert nu als norm. Hoewel de muzikale expressie van harts-
tochtenn ook de zelfexpressie of spontane creativiteit impliceert, gaat 
hett in de affectenleer om het effect op de luisteraar. De componist 
druktt affecten uit die hij wil opwekken bij zijn gehoor. De overgang in 
dee muziekesthetica van de oude affectenleer naar de nieuwe expres-
sieleerr valt samen met de overgang in de muziekgeschiedenis van de 
'Generalbas-tijd',, dus de barok, naar de 'Empfindsamkeit' van C.Ph.E. 
Bachh en de 'Sturm und Drang'. 

Verschillendee achttiende-eeuwse muziektheoretici hebben 
pogingenn gedaan tot theorievorming over affecten. Deze hebben ech-
terr niet geleid tot eenduidige, gedetailleerd uitgewerkte regels zoals in 
dee muzikale retorica. In de affectenleer zijn de richtlijnen polyinter-
pretabell  en inconsistent. De door Lustig en Van Alphen gepresenteer-
dee zegslieden, respectievelijk Mattheson en Sulzer, behoren samen 
mett Krause, tot de belangrijkste theoretici van affecten. In Robbers' 
tijdd heeft de oude affectenleer afgedaan en beleeft de laat-achttiende-
eeuwsee expressietheorie een nabloei. Zuiver chronologisch gezien 
staatt Lustig dichtbij de oude affectenleer en moeten de opvattingen 
vann Van Alphen en vooral die van Robbers ten opzichte van die van 
Lustigg een verschuiving van esthetische normen te zien geven. Of daar-
vann inderdaad sprake is, zal blijken uit de nu volgende analyse. 

2777 Zie ook Neubauer 1986: 45. 



HOOFDSTUKK 4 | 299 

4.5.22 Lustig over de affectenleer 

Zowell  in de eerste en tweede druk van de Inleiding als in de Twaalf Rede-
neeringenneeringen wijdt Lustig beschouwingen aan de muzikale uitdrukking en 
opwekkingg van hartstochten.278 Weliswaar overlappen ze elkaar enigs-
zins,, want zijn visie is in de loop van twintig jaar niet wezenlijk veran-
derd.. Toch legt hij in iedere publicatie andere accenten of belicht hij 
anderee aspecten. Zo beschrijft hij in de Inleiding van 1751 uitvoeriger 
dann elders zijn standpunt over het fenomeen 'hartstogten' en wijdt hij 
inn de Inleiding van 1771, in tegenstelling tot de andere publicaties, een 
apartt hoofdstuk aan de uitdrukking van hartstochten in instrumenta-
lee muziek in vergelijking met de uitdrukking in vocale muziek. Verder 
geeftt hij uitsluitend in de Twaalf Redeneeringen behalve aan de compo-
nistt ook aan de tekstdichter richtlijnen voor de uitdrukking van harts-
tochtenn in vocale muziek. 

Inn beide drukken van de Inleiding verwijst hij in de respectieve 
betogenn over affecten naar opvattingen van verschillende klassieke, 
zeventiende-- en achttiende-eeuwse schrijvers onder wie Cicero, Quin-
tilianus,, Kircher, La Mothe Ie Vayer279, Vitringa280, Crousaz281 en Mat-
theson.2822 In de Twaalf Redeneeringen beperkt hij zich daarentegen na-
genoegg tot verwijzingen naar Mattheson, aan wie hij overigens meer 
schatplichtigg is dan uit zijn verwijzingen blijkt. Het verbaast mij niet 
datt Lustig aan deze 'vader' van de affectenleer zoveel ontleent. 

2788 Afgezien van diverse passages verspreid in deze werken, staan die beschouwingen in de 
eerstee druk van de Inleiding in de hoofdstukken 'Van de Werking, en de Nuttigheid der 
Muzykk in 't gemeen' en 'Van 't Oogmerk der Muzyk' (Lustig 1751: 263-283; 289-297) en in de 
tweedee druk in het hoofdstuk 'Van Zang- en Speelmuziek in 't gemeen' (idem 1771: 51-67). 
Inn de Twaalf Redeneeringen zijn ze te vinden in de negende samenspraak 'over de Muzikaale 
Digtkunde'' (idem 1756: 441-492). 
2799 Francois de La Mothe Ie Vayer (1588-1672) was befaamd om zijn kennis van de Griekse 
enn Romeinse letterkunde. Met zijn geschriften trachtte hij de uitspattingen aan het Franse 
hoff  te bestrijden, waar hij in dienst was van onder anderen Lodewijk XVI. Ook Mattheson 
verwijstt meer dan eens naar hem (Mattheson 19692: o.a. 15,108). 
2800 Campegius Vitringa (1659-1722) had faam als godgeleerde. Hij was onder meer hoogle-
raarr theologie en oosterse talen in Franeker. 
2811 Jean Pierre (de) Crousaz (1663-1748/1750), geboren en gestorven in Lausanne, verbleef 
enigee tijd in Groningen als hoogleraar in de wijsbegeerte en wiskunde. Op 19 oktober 1724 
aanvaarddee hij die functie, maar mij is niet bekend of hij in 1728, toen Lustig zich in Gro-
ningenn vestigde, daar dit ambt nog bekleedde. Crousaz is een invloedrijk vertegenwoordi-
gerr van het Frans-classicisme en bekend als bestrijder van Leibniz' filosofie. Muziek wordt 
doorr Leibniz gekarakteriseerd als 'een onbewuste oefening in rekenen, want de geest weet 
niett dat hij aan het tellen is'. 
2822 Zie over het bronnengebruik van Lustig 3.1.3; zie ook 4.3.2. 
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Zeerr verrast was ik echter, toen ik ontdekte dat de meeste pas-
sagess die Lustig in de negende aflevering van de Twaalf Redeneeringen 
wijdtt aan de muzikale uitdrukking van affecten een letterlijke vertaling 
vormenn van alinea's in Krauses Von der Musikalischen Poesie, een werk dat 
Lustigg nergens in zijn geschriften als bron opvoert. Sterker nog, Krauses 
naamm komt in zijn oeuvre niet voor. Wel haalt hij in de achtste afleve-
ringg van de Redeneeringen een uitspraak aan van 'een zinryk, berlijnsch 
naamlooss Auteur' (Lustig 1756: 390). Deze uitspraak vond ik terug in 
genoemdd werk van Krause dat anoniem verscheen {Krause 1753: 35). 
Daarr komt bij, dat ik in de inventarislijst van Lustigs boekenbezit als 
titell  Von der musicalen poesie heb aangetroffen (Zandt 1995: 501). Het moet 
hierr om Krauses verhandeling gaan. Uit deze feiten concludeer ik dat 
Lustigg niet op de hoogte was van het auteurschap van Krause maar diens 
VonVon der Musikalischen Poesie wel kende en zelfs bezat. De vele plaatsen in 
dee negende aflevering waar Lustigs formulering parallel loopt met die 
vann Krause wijzen erop dat Krauses Von der Musikalischen Poesie een be-
langrijkee bron moet zijn geweest voor Lustigs Muzikaale Digtkunde.283 

Achtereenvolgenss bespreek ik de opvattingen van Lustig over: 
-- hartstochten en de relatie tussen hartstochten en muziek 
-- de uitdrukking en opwekking van hartstochten in vocale muziek 
-- de uitdrukking en opwekking van hartstochten in instrumentale 

muziek k 
Daaruitt zal onder meer blijken, dat Lustigs betoog over de affecten in 
dee Inleiding vooral steunt op verschillende werken van Mattheson en in 
dee Twaalf Redeneeringen op Von der Musikalischen Poesie van Krause, die 
overigenss op zijn beurt steunt op Matthesons Capellmeister. 

Lustigg onderscheidt in navolging van Crousaz in diens Traite du Beau 
tweee soorten gemoedsbewegingen: 'hartstogten' en 'neigingen'. Harts-
tochtenn associeert hij met 'beweging des gemoeds' (ontroering) en nei-
gingenn met 'verlustiging' (het strelen van het gehoor, verstrooiing). Voor 
dezee interpretatie verwijst hij naar Crousaz: 'émouvoir Ie coeur' en 
'amuserr l'oreille'.284 Het gaat volgens Lustig slechts om een gradueel 

2833 Zie ook 4.4.2 over Lustigs richtlijnen voor een muzikale woordkeus en de lengte van het 
recitatieff  die corresponderen met die van Krause. Lustigs formulering daarvan loopt echter 
niett zo sterk parallel met die van Krause als zijn uiteenzetting over de muzikale uitdruk-
kingg van hartstochten. 
2844 Zie Crousaz 1970: 301 en Lustig 1751: 289; idem 1756: 442-443 en idem 17712: 55. (Ver-
gelijkk 4.2.2, waar ik erop heb gewezen dat Lustig in navolging van Batteux onderscheid 
maaktt tussen twee soorten muziek: muziek die ontroert en muziek die alleen maar het ge 
hoorr streelt). Mattheson gebruikt ook de termen 'Gemüths-Bewegungen', 'Leidenschaften' 
enn 'Neigungen', maar op de betekenisverschillen gaat hij niet in (Mattheson 19692:15). 
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Ajb.. 19 Titelpagina van de tweede druk van Krauses standaardwerk over de 
opera,, Von der Musikalischen Poesie, een belangrijke bron voor Lustig. 
(Eigen(Eigen exemplaar.) 
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betekenisverschil.. Een 'neiging' raakt de ziel namelijk alleen opper-
vlakkig,, terwijl een 'hartstogt' tot in het binnenste van de ziel dringt. 
Dee eerste levert stof tot nadenken aan het verstand, maar de tweede 
gaatt verder 'en tragt zelfs den wil te buigen, of tot zekere begeerte over 
tee haaien' (Lustig 1751: 289). Lustig definieert een hartstocht als 'een* 
hoogenhoogen trap van begeerte of afkeer, met hevige beweeging van het bloed en 't 
zenuwsap,zenuwsap, meer of min, gepaard gaande'.285 Wie een hartstocht opwekt, 
eistt volgens hem dat men bemint, vreest, verwerpt, hoopt of iets der-
gelijks.. Kortom, hartstochten beïnvloeden het gedrag van de mens. 
Velenn vrezen die invloed en veroordelen daarom de opwekking van 
hartstochten. . 

Lustigg werpt zich echter op als advocaat van de hartstochten. 
Hijj  valt al die achttiende-eeuwers aan die zich 'van alle hartstogten 
zoekenn te ontlasten' uit angst voor de inferieure gevoelens die deze in 
dee mens kunnen losmaken. Wie zijn hartstochten wil uitroeien, ver-
klaartt hij voor 'een regte gek'. Zieke hartstochten moet men genezen. 
Menn mag ze niet vermoorden (Lustig 1756: 443-444). Hoewel hij naar 
geenn van beiden verwijst, sluit deze visie zowel volledig aan bij die van 
Mattheson,, die hij hier letterlijk lijk t te vertalen286, als bij die van Des-
cartes.287 7 

Terwijll  Descartes er evenwel van uitgaat dat alle hartstochten 
vann nature goed zijn, onderscheidt Mattheson ook minder goede 
hartstochten,, die 'beschnitten oder im Zügel gehalten werden mus-
sen',, zonder daar trouwens verder op in te gaan (Mattheson 19692:15). 
Lustigg komt in de Inleiding van 1751 eveneens tot een onderscheid op 
morelee gronden waaraan hij in tegenstelling tot zijn leermeester een 
uitvoerigg betoog wijdt. Hij verdeelt ze in drie categorieën: 'dienstige, na-
deeligedeelige en geoorloofde' hartstochten (Lustig 1751: 290-291). 

Onderr 'dienstige of heilzaame' hartstochten verstaat Lustig 
hartstochtenn die de mens opwekken 'tot stigting en tot eene artseny des 

2855 Lustig 17712: 55. Zoals de meeste tijdgenoten zoekt Lustig de verklaring voor de psychi-
schee en fysieke processen die gepaard gaan met een gemoedsaandoening in Galenus' leer 
vann de humores. De juiste of onjuiste hoeveelheid, gesteldheid en beweging van de vier 
hoofdvochtenn (bloed, slijm, zwarte en gele gal) moeten de aard van de gemoedsgesteldheid 
verklaren. . 
2866 'Sind unsere Passiones kranck, so muss man sie heilen, nicht ermorden' (Mattheson 
19692:15). . 
2877 In zijn totale oeuvre verwijst Lustig slechts één keer naar Descartes en wel naar zijn Mu-
sicaesicae Compendium (Lustig 1751:184). Diens standaardwerk over de hartstochten, Les Passions de 
l'Ame,l'Ame, noemt hij nergens als bron. Toch neem ik aan dat hij het gekend heeft, omdat Mat-
thesonn zich op dit werk baseert. Bovendien werd het reeds in 1659 in het Nederlands ver-
taaldd (zie 2.1.5). 
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gemoeds',gemoeds', waardoor ze rechtstreeks de deugd bevorderen (idem: 295). 
Volgenss hem stimuleren ze de deugdzaamheid veel sterker dan de 
ratioo vermag. In de negende aflevering van de Twaalf Redeneeringen de 
fïnieertt hij ze als 'HARTSTOGTEN, MET DE EDELSTE DEUGDEN EN NEI-
GINGENN VERZELD GAANDE'. In dat werk kwalificeert hij deze catego-
riee bovendien - waarschijnlijk in navolging van Krause - als muzikale 
hartstochten,, omdat ze van nature inspireren tot zingen en musice-
ren.. Als voorbeelden noemt hij: 'blydschap; liefde; droefheid; smart; hoop en 
begeerte'.begeerte'.288 288 

Inn zijn uiteenzetting over de muzikale nabootsing van 'droe-
vigee hartstogten' combineert Lustig een passage uit Matthesons Capell-
meistermeister met een passage uit Krauses Von der Musikalischen Poesie.289 Van 
Matthesonn neemt hij de constatering over dat de componist in 'droevi-
ge'' hartstochten veel materiaal vindt voor de muzikale nabootsing. In 
geestelijkee muziek, zo schrijft Lustig in navolging van Mattheson, 
makenn berouw en medelijden ook deel uit van droevige hartstochten. 
Vervolgenss stelt Lustig vast, dat de meeste mensen treurige muziek 
prefererenn boven vrolijke. Dat standpunt deelt hij niet alleen met Mat-
thesonn maar ook met Krause. Mattheson geeft voor dit verschijnsel 
echterr een andere verklaring dan Krause. Volgens Mattheson houden 
dee meeste mensen van treurige muziek, omdat het leven nu eenmaal 
vaakk treurig stemt. 

Lustigg neemt evenwel Krauses verklaring over. Deze relateert 
dee voorkeur van veel mensen voor droevige muziek aan de paradoxale 
betrekkingg tussen vermaak en smart. We scheppen behagen in de na-
bootsingg van menselijk leed in het besef dat we niet met de realiteit te 
makenn hebben. Verder noemt Lustig in navolging van Krause de muzi-
kalee uitdrukking van droevige hartstochten heilzaam, omdat de mens 
zichh daardoor kan verplaatsen in het leed van een ander, zodat zijn 
naastenliefdee groeit. 

Volgenss de Groninger kan niet alleen droefheid, maar kun-
nenn alle hartstochten in de categorie 'dienstig of heilzaam' herleid 
wordenn tot de liefde, die hij daarom evenals Mattheson en Krause als 
dede belangrijkste passie beschouwt. Met Krause benadrukt hij dat het 
omm zuivere liefde moet gaan. Bij de uitdrukking van begeerte moet de 

2888 Zie Lustig 1756: 460-461. In tegenstelling tot Mattheson maakt Krause onderscheid tus-
senn muzikale en onmuzikale hartstochten: 'Wir singen und musiciren, wenn Freude und 
Hofhung,, Liebe, Traurigkeit, Schmerz und Verlangen sich unserer bemeistern. Wir thun es 
aberr nicht, wenn Furcht, Verzweifelung, Kleinmüthigkeit, Zorn und Neid das Gemüth in 
Unruhee setzen.' {Krause 1753: 69). 
2899 Zie Lustig 1756: 462-463, Krause 1753: 94-95 en Mattheson 19692:17. 
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dichterr liefde en geilheid van elkaar onderscheiden en mag de compo-
nistt liefde niet vermengen met weekhartigheid (Lustig 1756: 460-463). 

Lustigg lijk t het leeuwendeel van zijn karakterisering van de 
hartstochtenn letterlijk overgenomen te hebben van Krause. Ter illus-
tratiee daarvan laat ik de betreffende passages over de liefde volgen. 
Lustigg schrijft: 

DEE LIEFDE, als de voornaamste van de deugden, en 
teffens,, van de natuurlyke neigingen en lydingen, opent 
derr dicht- en toonkonst een verbaazend ruim veld. Vrees; 
schrik;schrik; zorg en onrust zyn afkomelingen 'er van, en nogtans 
aangenaam,, zo lang de liefde stand houdt. Grootmoedig-
goedaardig-goedaardig- minzaam- genegen- dankbaar- dienstvaardigheid, 
vriendschapvriendschap enz. verschijnen hier als soorten; blydschap, 
hoop,, vergenoegdheid enz. als gevolgen. [...] 
BegeerteBegeerte naar geneugten, gemak en rust, levert stoffe tot 
verscheidee hartstogten. De Dichter moet hier de grenzen 
tusschenn liefde en geilheid weeten af te perken, en de 
Componist,, zorg draagen, weekhartigheid en liefde niet 
mett elkander te vermengenn (Lustig 1756: 461-462). 

Menn vergelijke dit citaat met het volgende van Krause: 

Diee Liebe, als die vornehmste unter den Tugenden, natür-
lichenn Neigungen und Leidenschaften, [...] Der Um-fang 
derr liebreichen Neigung ist erstaunlich grosz, und ihr 
Reizz ungemein stark. Furcht, Schrecken, Sorge und Unru-
hee kommen davon her, und sind doch angenehm, so 
langee die Liebe dauret. [...] Die Gattungen dieser vortref-
lichenn Gemüthsbeschaffenheit sind Gütigkeit, Wohlge-
wogenheit,, Freundlichkeit, Freundschaft, Gefalligkeit, 
Groszmuth,, Dankbarkeit, Leutseligkeit, Mitleiden, Hülfs-
begierdee und Geselligkeit, und ihre Folgen Freude, Zufrie-
denheit,, Hofhung und so ferner. [...] 
Diee Begierde zum Vergnügen, Wohlleben und zur Wollust 
bietett auch verschiedene Leidenschaften dar. Der musika-
lischee Poet hat hier nach seinem aesthetisch-moralischem 
System,, die Granzen auszumachen, welche Liebe, Sinn-
lichkeitt und Geilheit untereinander haben. Er fiihret den 
Componistenn an; dieser aber musz seines Theils auch alle 
Mühee geben, Weichlichkeit und Liebe nicht zu vermen-
genn (Krause 1753: 89-91). 

Uitt deze citaten spreekt de invloed van Plato's gedachtegoed zoals dat 
iss geïncorporeerd in het Franse rationalisme. Daarin overheerst het 
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wantrouwenn tegen het opwekken van gevoelens door het zinnelijk 
schone.. Muziek mag het gemoed niet verweken door de zinnelijke 
schoonheidd van woorden en tonen. Zij moet onderworpen worden aan 
eenn didactisch doel, dat wil zeggen de zeden verbeteren en daardoor 
hett welzijn dienen van vorst en staat. Hoewel Matthesons visie hier-
meee in hoofdlijnen overeenstemt, legt hij in zijn formulering toch 
niett de rationalistische accenten van Krause en die van Lustig. Mat-
thesonn schrijft: 

Daa ist nun die Liebe wol billi g unter allen oben an zu set-
zen;; wie sie denn auch in musicalischen Sachen einen 
weitt grössern Raum einnimt, als die andern Leidenschaff-
ten.. [...] 
Diee Begierde laszt sich zwar von der Liebe nicht trennen, 
istt aber von derselben darin unterschieden, dasz diese auf 
dass gegenwartige, jene hergegen auf das künfftige siehet, 
undd an sich selbst bisweilen mehr Hefftigkeit und Unge-
dultt heget (Mattheson 19692:16-17). 

Dee tweede categorie die Lustig onderscheidt, die van de 'nadeelige of 
wraakbaare'' hartstochten, zetten volgens hem de mens aan tot het 
kwade.. Ze houden hem 'in een staat van geduurige slaverny' en stor-
tenn hem in het verderf. Van deze hartstochten valt, zo schrijft hij, 
slechtss onheil te verwachten. Als voorbeelden noemt hij: 'razerny, geil-
heid,, wanhoop,, wraakzugt, uitgelaatenheid'.290 In de Twaalf Redeneerin-
gengen beoordeelt hij de hartstochten in deze categorie - onmiskenbaar in 
navolgingg van Krause - 'niet als volkomen muzikaal'. Voor dit standpunt 
geeftt hij drie argumenten (Lustig 1756:463-465). 

Inn de eerste plaats meent hij - zeer Platoons gedacht - dat 
mett 'onedele, verfoeyelyke hartstogten, tegen de menschelykheid stryden-
de'' niet het educatieve doel van de muziek kan worden gediend. Hij 
ondersteuntt dit argument met een uitspraak van Van Til - eveneens 
vann Platoonse strekking - die inhoudt dat hartstochten die een com-
ponistt wil opwekken de mens moeten verheffen, anders zal de muziek 
hemm in een beest hervormen.291 Ten tweede vindt hij, dat deze harts-
tochtenn niet goed door zangstemmen kunnen worden uitgedrukt, 
omdatt wij - hij vertaalt hier kennelijk Krause (zie noot 288) - geen na-
tuurlijkee aandrang tot zingen hebben, als 'nyd, toorn enz. het gemoed 

2900 Lustig 1751: 291. Het spreekt voor zich dat 'uitgelaatenheid' voor Lustig in tegenstelling 
tott de huidige gangbare betekenis een negatieve gemoedsstemming aanduidt: losbandig-
heidd (zie WNT). 
2911 Zie Van Til 1692: 44. Zie ook 4.3.2. 
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inn onrust stellen'. In dat geval zullen 'de verzeilende, rammelende in-
strumenten,, en de gebaarden, het voornaamste werk doen moeten'. 
Alss derde argument voert hij aan dat de 'nadeelige' hartstochten een 
complexee samenstelling hebben, waardoor ze aan duidelijkheid verlie-
zenn bij de muzikale uitdrukking. Als voorbeeld noemt hij 'jaloersheid' 
diee hij - zonder bronvermelding - in een letterlijke vertaling van Mat-
thesonn (19692: 18) definieert als een mengsel van zeven andere harts-
tochten:: liefde, wantrouwen, begeerte, wraak, droefheid, vrees en 
schaamte. . 

Mett de derde categorie, de 'geoorloofde of onschuldige*  harts-
tochtenn kunnen we volgens Lustig twee kanten op, omdat ze in wezen 
niett verwerpelijk zijn. Als die hartstochten worden versterkt, ontwik-
kelenn ze zich tot 'dienstige' hartstochten. Ze kunnen echter ook 'tot 
hett kwaade overslaan' en ontaarden in 'nadeelige' hartstochten. In dat 
gevall  moet de passie met behulp van de rede worden verzwakt, zodat 
hett kwaad niet tot een uitbarsting komt. Een andere mogelijkheid is 
dede opwekking van een tegengestelde passie (haat-liefde) die het kwaad 
kann neutraliseren, zodat er een onschuldige hartstocht kan ontstaan 
(Lustigg 1751: 291-292). 

Evenalss vele klassieke en contemporaine schrijvers stelt Lustig vast dat 
muziekk een enorme invloed heeft op het gemoedsleven van de mens. 
Hett gaat volgens hem om een ervaringsfeit, want iedereen kan die in-
vloedd bij zichzelf waarnemen. Dit standpunt kon hij min of meer be-
vestigdd zien op enkele plaatsen in Krauses Von der Musikalischen Poesie, 
namelijkk waar deze schrijver muziek karakteriseert als 'eine Lust der 
Sinnen'.. Volgens Krause roept muziek zinnelijke voorstellingen op die 
dee luisteraar zich wel bewust is, maar die hij toch niet helder waar-
neemt,, omdat zijn gemoed opgaat in de muziek (Krause 1753: 27-31). 
Diee voorstellingen behelzen voor Krause - in de zin van Leibniz - alles 
watt in de ziel omgaat. Overigens is Krauses visie op de muziek, anders 
dann die van Mattheson, voornamelijk classicistisch gekleurd. 

Inn Matthesons geschriften ziet Lustig de zintuiglijke benade-
ringg van de muziek helemaal bevestigd (zie 2.1.1), want voor zijn huis-
filosooff  is muziek absoluut geen kwestie van verstand maar van ge-
waarwordingen.. De enige bron van die gewaarwordingen vormen de 
zintuigen.. Voor de muziek houdt dat in, dat het gehoor het kanaal is, 
waardoorr zij binnendringt in de diepste ziel van de luisteraar. Lustig 
zegtt zich niet te wagen aan een beschrijving van de psychische en fy-
siekee processen die de muziek in gang zet. Daarvoor kent hij 'de bin-
nenkamerenn der ziele' onvoldoende. Als hij zich toch tot een verkla-
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ringg laat verleiden, zoekt hij die in het fundament van zowel Matthes-
onss als Krauses affectenleer. Hij komt namelijk tot de conclusie dat 
tonenn en samenklanken trillingen veroorzaken die inwerken op 'ons 
bloedd en de levensgeesten'. Deze worden daardoor 'of uitgespreid of sa-
mengetrokken'.mengetrokken'. In het eerste geval ontstaat er blijdschap en in het twee-
dede droefheid. Dit zijn, zo schrijft hij, de twee hoofdcategorieën waar-
toee alle hartstochten kunnen worden herleid (Lustig 17712: 65-66). 

Muziekk heeft zijns inziens echter niet alleen invloed op de 
geestt maar ook op het lichaam. Zelf heeft hij ervaren dat muziek na 
gedanee arbeid zowel de geest als het lichaam verkwikt. Bovendien 
makenn diverse historische bronnen gewag van het feit dat muziek 
ziektess kan verdrijven. Lustig geeft voorbeelden van de geneeskrachti-
gee werking van de muziek beschreven door La Mothe Ie Vayer, Kircher, 
Bonnett en Printz.292 

Lustigg concludeert, dat muziek niet alleen dient als een 'ART-
SENYY DES GEMOEDS', maar ook als een 'ARTSENY DES LIGHAAMS', 
wantt de trillende luchtdelen werken in op gespannen zenuwen en be 
vorderenn de uitwaseming van giftige dampen (Lustig 1751: 274-277). 

Tochh vindt hij de medicinale werking van de muziek maar bij-
komstig.. Zich beroepend op Quintilianus en Mattheson noemt hij de 
'bevordering'bevordering der deugd' het enige ware oogmerk van de muziek (idem: 
293).. Hij zegt dit standpunt zelfs bevestigd te zien door 'muzykkundi-
gee heidenen' als Plutarchus die het oproepen van goddelijke gedach-
tenn beschouwt als het voornaamste oogmerk van de muziek (idem: 
294).. Velen, aldus Lustig, associëren muziek echter vooral met zondige 
sensualiteit.. Wie muziek veroordeelt, omdat ze 'een heimelyk vergift' 
kann insluiten, gooit het kind met het badwater weg. Misbruik van de 
muziekk betekent niet dat zij haar waarde kwijtraakt. We moeten het 
misbruikk tegengaan en het 'regte' gebruik herstellen (idem: 292-293, 
295).. Daartoe roept hij alle musici op. Zij moeten zich als zedenmees-
terss toeleggen op het opwekken en onderhouden van 'dienstige' en 
'geoorloofde'' en op het verzwakken en dempen van 'nadeelige' ge-
moedsbewegingenn (idem: 290). Hiermee vertolkt hij een gangbare 
achttiende-eeuwsee opvatting. Mattheson bijvoorbeeld karakteriseert 
dee muziek als 'eine Zucht-Lehre vor andern' (Mattheson 19692:15). 

Voorr de uitdrukking en opwekking van hartstochten vindt de 
toonkunstenaar,, volgens Lustig in de Twaalf Redeneeringen, al zijn mate-
riaall  in de natuur. Dit standpunt baseert hij op een passage in De Ora-

2922 Zie 3.1.3 voor de door Lustig geraadpleegde muziekhistorische bronnen en vergelijk 
Matthesonn 19692:14-15, waar dezelfde voorbeelden worden gegeven. 
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toretore van Cicero die hij citeert en die inhoudt dat iedere gemoedsbewe-
gingg zich uitdrukt door een eigen toon.293 In de Inleiding had hij dit 
ookk al vastgesteld, maar daar beroept hij zich op Gottsched.294 Lustig 
gaatt ervan uit dat de toonkunstenaar de specifieke gevoelswaarde van 
elkee toon in de natuur onmiddellijk herkent en muzikaal kan naboot-
sen.. Zo levert het gekerm van kinderen de tonen voor een klaaglied en 
hett lachen en juichen biedt de componist een scala van tonen voor een 
vrolij kk lied. Ook al verstaan wij de woorden niet, wij kunnen volgens 
hemm uit de stemtonen en de klankkleur wel de emotie afleiden die 
wordtt geuit. Wie bijvoorbeeld mensen in een vreemde taal hoort kij-
ven,, begrijpt zonder iets te verstaan dat er ruzie wordt gemaakt. 

Kortom,, zo vat Lustig samen, iedere hartstocht spreekt een 
eigenn taal die door muzikale tonen kan worden nagebootst. Dat impli-
ceertt een grondige kennis van het menselijk gemoed en van de affec-
ten.. De musicus moet dus psychologisch inzicht hebben. Omdat die 
muzikalee taal niet, zoals de taal in woorden, op menselijke willekeur 
maarr op onveranderlijke natuurwetten berust, wordt zij universeel be-
grepen.. Daaruit leidt hij af dat niet alleen vocale maar ook instrumen-
talee muziek hartstochten kan nabootsen of uitdrukken (Lustig 1751: 
265-269).. Deze opvatting correleert met een van de uitgangspunten 
vann de affectenleer, namelijk dat woordklank en woordbetekenis een 
eenheidd vormen met toonhoogte en klankkleur in de muziek. 

Hoewell  Lustig op een aantal plaatsen in zijn werk een lans 
breektt voor de in zijn tijd nog weinig gewaardeerde instrumentale 
muziek295,, prefereert hij over het algemeen vocale muziek voor de ex-
pressiee van gevoelens, omdat 'ons verstand wil medewerken'. Daarmee 
bedoeltt hij dat de meeste mensen behoefte hebben aan een duidelijke 
voorstellingg van zaken zoals met behulp van woorden kan worden ge-
geven.. Bovendien kunnen woorden niet gemist worden bij het over-

2933 Zie Lustig 1756: 419-420. Zie ook 4.2.2. Het betreft de volgende passage: 'Omnis enim 
motuss animi suum quemdam a natura habet vultum et sonum et gestum; [...]' (Cicero 1968, 
boekk 3, LVII : 172). Cicero beschrijft de tonen waarmee de verschillende emoties door de re 
denaarr moeten worden uitgedrukt. Woede moet bijvoorbeeld worden verklankt door scher-
pee tonen, bezorgdheid door warme, sombere en vrees door lage, wanhopige tonen. De mate 
enn de aard van de geëmotioneerdheid bepalen de stemtonen en het stemtimbre van de re-
denaar. . 
2944 Lustig 1751: 265. Volgens de classicistische opvatting van Gottsched - die impliceert, 
datt muziek, zoals elke kunst, beschouwd moet worden als een nabootsing der natuur (Gott-
schedd 19625: 691-755) - hoeft de musicus alleen maar de toonhoogte vast te stellen van de 
affectgeladenn taal, bijvoorbeeld de schreeuw van vreugde, smart, vrees of bewondering 
(idem:: 717-730). 
2955 Zie o.a. Lustig 1756: 330-331, 421, 446-447. Zie ook 4.2.2. en het vervolg van dit hoofd-
stuk. . 
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brengenn van een stichtelijke boodschap. De muzikale tonen versterken 
'alss regelregt doordringende wapenen' de aandoening die de woorden 
oproepen.. Zo heeft de muziek in samenspel met de dichtkunst een op-
timaall  educatief effect op de luisteraar (Lustig 1756: 445-446). 

Hiermeee presenteert Lustig een Frans-classicistische visie, die 
wordtt uitgedragen in de door hem geraadpleegde werken van Boileau, 
Crousazz en Gottsched. Zij beschouwen duidelijkheid en bepaaldheid 
alss de belangrijkste kenmerken van ware kunst. Dat doet ook Krause 
enn weer drukt Lustig zich uit in diens woorden, terwijl hij hem - in 
tegenstellingg tot Boileau, Crousaz en Gottsched - nooit als bron heeft 
opgevoerd.. Om nog eenmaal de frappante overeenkomst in formule-
ringg te demonstreren, laat ik beide passages volgen: 

Onss verstand wil medewerken; duidelyke begrippen wen-
schenn deel te hebben aan de Muziek:296 daarom verbindt 
menn woorden en toonen met elkander. Leerryke, vierige 
woorden,, door bevallig maatgezang nog meer verheven, 
konnenn waarlyk van groote nuttigheid weezen. Klaaren 
geene,, het verstand reeds op, en roeren het hart, zo koo-
menn deeze, met hun verrukkende kracht, hun nog tot be 
hulpp (Lustig 1756: 445). 

Weill  aber unser Verstand bey den Bewegungen der Seele 
immerr mitarbeiten will , und also die deutlichen Gedan-
kenn auch in der Musik Theil haben wollen, so verbindet 
mann Worte und Töne miteinander. Lehrreiche, feuriche 
Worte,, durch eine einnehmende Melodie noch mehr er-
haben,, sind von grossem Nutzen, und von unvergleichli-
cherr Würkung. Klaren jene den Verstand auf, und greifen 
siee das Herz schon far sich an, so kömmt diese mit ihrer 
entzückendee Kraft ihnen zu Hülfe; [...] (Krause 1753: 44). 

Inn de Twaalf Redeneeringen geeft Lustig aan debuterende componisten 
enn dichters richtlijnen voor de uitdrukking van hartstochten in vocale 
muziek.. Hij volgt daarbij - zoals ik zal laten zien - ten dele Mattheson, 
maarr hoofdzakelijk Krause, die trouwens enkele van Matthesons 

2966 Daarmee bedoelt Lustig dat de muziek - 'zelfs ieder instrumentaal stuk' - iets bepaalds 
moett uitdrukken (Lustig 1756:418). Op een andere plaats in de Twaalf Redeneeringen schrijft 
hijj  dat de muziek geen 'ledig harmonisch-melodisch' geklank mag zijn. De componist 
moett aan de luisteraar duidelijk maken wat zijn muziek precies uitdrukt. Anders gaat hij 
naarr huis 'zonder te weeten, wat hy gehoord heeft. De speelkonstenaar bragt iets voort, 
maarr wat het was, wist hy zelf niet' (idem: 438). 
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richtlijnenn heeft overgenomen. 
Lustigg houdt componisten en dichters twee uitgangspunten 

voor.. In de eerste plaats gaat hij ervan uit, overeenkomstig het Horati-
aansee 'si vis me fiere' (zie 4.2.2), dat zij alleen emoties kunnen losma-
kenn in hun publiek als zij deze eerst in zichzelf oproepen.297 In de 
tweedee plaats acht hij het voor een optimale samenwerking noodzake-
lij kk dat van tevoren wordt bepaald of de prioriteit bij de muziek of bij 
dee tekst ligt. Gaat het bijvoorbeeld om een recitatief, dan vindt hij het 
vanzelfsprekendd dat de tekst centraal staat en dat de muziek een on-
dersteunendee functie heeft. Gaat het echter om een aria - door hem 
gekarakteriseerdd als 'een zangstuk in een' eigentlyken zin' - dan moet 
dee muziek 'den ryksstaf zwaayen' (Lustig 1756: 454, 456). 

Naarr aanleiding van dit tweede uitgangspunt refereert hij 
aann de 'eeuwige' discussie over de verhouding tussen tekst en mu-
ziek.2988 Wie meent dat in vocale muziek de dichtkunst slachtoffer 
wordtt van de toonkunst, dient zich volgens Lustig goed te realiseren 
datt de dichtkunst 'alleenlyk om 's gezangs wille [isj uitgevonden, en dat de 
oudsteoudste Poëzy, by alle natiën, lyrisch, of tot zingen bestemd, geweest zy' 
(idem:: 451). Verder noemt hij het niet meer dan billij k dat de dicht-
kunstt haar 'oudste zuster, aan welke zy haare opkomst alleen te dan-
kenn heeft, de behulpzaame hand biede' (idem: 454), een opvatting die 
ikk in min of meer dezelfde bewoordingen terugvond bij Krause (Krause 
1753:: 205-206). Ten slotte verwijst Lustig onder meer naar een uit-
spraakk van Boileau: 'Qui va a 1'Opera seulement pour Ie vers?'299 De 
Fransee schrijver wil daarmee volgens Lustig zeggen, dat luisteraars 
zichh niet om de tekst bekommeren als een aria hun behaagt. In die 
visievisie hebben tonen en woorden dezelfde betekenis, dus draagt de tekst 
niett wezenlijk bij aan een goed begrip van de beluisterde muziek. 

Ditt laatste argument sluit meer aan bij de visie van Matthe-

2977 Lustig 1756: 326-327. Zie ook 4.2.2. 
2988 Tot op de dag van vandaag zal de kwestie van de prioriteit librettoschrijvers en compo-
nistenn wel eens voor dilemma's plaatsen. Zolang de opera bestaat, blijken de meningen 
overr de verhouding tussen tekst en muziek nogal verdeeld. In de late achttiende eeuw stel-
denn bijvoorbeeld Gluck en Mozart zich op een tegengesteld standpunt. Terwijl Gluck in 
17699 vaststelt, dat de muziek in dienst moet staan van de dramatische expressie (zie 2.2.4), 
beweertt Mozart enkele jaren later precies het tegenovergestelde. Op 13 oktober 1781 be-
schrijftt hij namelijk in een brief aan zijn vader hoe hij Stephani ertoe brengt het opera-
librettoo van Die Entführung aus dem Serail te veranderen, zodat de dramatische handeling 
wordtt aangepast aan de muzikale karakterschildering. Naar aanleiding daarvan doet hij de 
uitspraak:: 'bey einer opera musz schlechterdings die Poesie der Musick gehorsame tochter 
seyn'' (Mozart 1914 (dl. 2): 127-129). 
2999 Lustig noemt de plaats niet. Ik heb het betreffende zinnetje niet kunnen traceren. 
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sonn dan bij die van Krause, die veel waarde hecht aan een nauwkeuri-
gee omschrijving van het bedoelde affect ten behoeve van de duidelijk-
heidd in de muzikale nabootsing. Doordat Lustig nu eens de classicisti-
schee criteria van Krause en dan weer de zintuiglijke benadering van 
Matthesonn overneemt, sluipen er tegenstrijdigheden in zijn betoog. Ik 
hebb de indruk dat hij voor Krause kiest als hij in de huid van de dich-
terr kruipt en voor Mattheson als hij vanuit de musicus redeneert. Veel 
meerr dan Mattheson ziet Krause de onbestemdheid van instrumentale 
muziekk als een gebrek. Krause wil de regels voor de dichtkunst toepas-
senn op de toonkunst. Hij wenst een muzikale taal met bepaalde frasen 
enn motieven die net als beelden in de taal een bepaalde betekenis krij-
genn (Krause 1753:101). 

Conformm de contemporaine opvatting noemt Lustig de aria 
eenn volmaakte dichtvorm voor de muzikale uitdrukking van harts-
tochten.. Hij trekt die conclusie uit een vergelijking van aria en ode. 
Terwijll  de aria geschapen lijk t voor de muziek, krijgt de componist bij 
dede toonzetting van de ode volgens Lustig te maken met technische pro-
blemen.. In tegenstelling namelijk tot de aria die een beperkte tekst 
heeft,, waarin één hartstocht wordt uitgedrukt, telt de ode verschillen-
dee strofen, waarin de hartstochten per strofe kunnen wisselen, omdat 
inn de ode een onderwerp van alle kanten wordt belicht. 

Inn Lustigs tijd kende men nog geen doorgecomponeerde lie-
deren.. Componisten behandelden een ode doorgaans als een couplet-
lied,, dat wil zeggen dat alle strofen op dezelfde melodie werden ge-
zongen.. Dat betekent in de visie van Lustig dat een componist zich 
voorr de onmogelijke taak gesteld ziet een multifunctionele melodie te 
schrijven,, geschikt voor de uitdrukking van verschillende, zelfs aan el-
kaarr tegengestelde hartstochten, zoals vreugde en verdriet. Verder 
dientt hij in de eerste strofe alle beklemtoonde lettergrepen en woor-
denn 'door hooger of door langer toonen [te] onderscheiden', met als ge-
volgg dat deze 'in alle volgende vaarzen juist op de eigenste plaatsen 
wederr [dienen] aan te koomen', hetgeen onmogelijk is.300 Eigenlijk 
komtt het erop neer, zo schrijft Lustig, dat een componist van een ode 
zeldenn een goed zangstuk kan maken, welke moeite hij ook doet, 'en 
ditt gebrek heeft gelegenheid gegeeven tot het uitvinden en invoeren 
derr Cantaten' met hun afwisseling van recitatieven en aria's. In de re 

3000 Zie Lustig 1756: 478. Zie ook Krause 1753:112-120. Krause gaat zeer uitvoerig in op de 
discrepantiee tussen tekst en muziek bij de toonzetting van de ode. Hij suggereert als oplos-
singg dat de componist dan maar voor elke strofe een aparte melodie moet schrijven. Dat im-
pliceertt zijns inziens echter, dat de ode een aaneenschakeling van verschillende kleine 
aria'ss wordt. 
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citatievenn wordt de handeling beschreven en wordt de luisteraar voor-
bereidd op de hartstochten die in de aria's worden uitgedrukt. 

Mett vele tijdgenoten, onder wie Mattheson en Krause, stelt 
Lustigg zich op het standpunt dat een ariatekst de componist de gele-
genheidd moet bieden optimaal gebruik te maken van muzikale mid-
delenn om de verwoorde hartstocht versterkt over te dragen op de luis-
teraar.. Daartoe heeft hij voor de dichter een aantal richtlijnen 
opgesteld,, die betrekking hebben op de omvang en de stijl van de aria-
tekst,, op de versvoeten en op de muzikaliteit van woorden en harts-
tochten.. Voor die richtlijnen steunt Lustig kennelijk op Krause, want 
inn diens Von der Musïkalischen Poesie vond ik ze grotendeels terug in een 
minn of meer identieke formulering. In de hoofdstukken vier tot en 
mett acht van dit werk wijdt Krause zeer uitvoerige beschouwingen 
aann allerlei aspecten van de aria. Daaruit heeft Lustig onmiskenbaar 
dee volgende dichtkundige adviezen gedestilleerd. 

Inn de eerste plaats, zo schrijft hij, moet een ariatekst een afge-
rondd geheel vormen, zonder verwijzingen naar voorafgaande en vol-
gendee delen van de cantate of de opera. De tekst moet aan één harts-
tochtt zijn gewijd en een universeel karakter hebben. Bovendien moet 
dee dichter versierende omschrijvingen achterwege laten, want die lei-
denn de luisteraar af van de hoofdzaak. Verder moet de dichter ontken-
ningenn zoveel mogelijk vermijden, omdat een componist het woord 
'niet'' muzikaal onvoldoende tot zijn recht kan laten komen, waardoor 
dee betekenis van de zin niet overkomt. Krause licht het toonzettings-
probleemm van 'vernemende' zinnen toe met verschillende voorbeelden 
(Krausee 1753: 262-266). Daarvan neemt Lustig er twee over (Lustig 1756: 
484-485),, waaronder het volgende voorbeeld: 

Inn plaats van: myn hart is niet bedroefd, zegge hy liever: myn 
harthart is vol blydschap', in stede van: myn geest is zonder vreugd, 

liever,, myn geest is vol droefheid (idem: 485).301 

Volgenss Lustig/Krause valt het muzikale accent in 'niet bedroefd' en 
'zonderr vreugd' op respectievelijk 'bedroefd' en 'vreugd'. Dat heeft tot 
gevolg,, dat de muzikale uitdrukking niet correspondeert met de bete-
keniss van de tekst, terwijl de muziek de betekenis juist zou moeten 
versterken. . 

Tenn slotte beveelt Lustig een zo kort mogelijke tekst aan, die 
dee luisteraar snel in zich kan opnemen, zodat de componist woorden 

3011 Lustig vertaalt Krause letterlijk: 'Also an statt: Mein Herz ist nicht betrübt, sage er lie-
ber:: Mein Herz ist voller Freuden; an statt: Mein Geist ist ohne Freuden; setze er: Mein Geist 
istt voller Trauren' (Krause 1753: 264). 
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enn lettergrepen kan herhalen ter will e van muzikale versieringen zon-
derr dat de luisteraar het zinsverband uit het oog verliest. In navolging 
vann Krause - die zich op Aristoteles beroept - hanteert hij als criteri-
umm voor een vrolijke aria vier of vijf niet te lange regels en voor een 
ernstigee of droevige aria twee of drie regels.302 Lustig verklaart dit ver-
schill  in lengte niet, maar Krause wel. Volgens de Berlijner moeten 
droevigee en ernstige aria's 'adagio' worden uitgevoerd, dus langzaam. 
Alss zo'n langzame aria veel tekst heeft, worden luisteraars ongeduldig. 
Eenn vrolijke aria wordt 'allegro' uitgevoerd en heeft dus een hoger 
tempoo (Krause 1753: 304). 

Lustigg karakteriseert de stijl van de aria als vloeiend, duide-
lijk ,, natuurlijk en teder. Uit zijn toelichting blijkt, dat hij met deze 
enigszinss vage begrippen het tegenovergestelde bedoelt van hoogdra-
vendheid,, geleerdheid en gekunsteldheid. Hij benadrukt dat in een 
ariaa geen begrippen maar gevoelens centraal moeten staan. Daarom 
moett de dichter, aldus Lustig, 'by de TAAL DER HARTSTOGTEN blyven', 
datt wil zeggen dat hij 'natuurlyke dingen [moet] verhandelen; dingen, 
diee weinig moeite en nadenken kosten'. Dat impliceert zijns inziens 
matigheidd in het gebruik van vergelijkingen en metaforen. De dichter 
moett deze in de eerste plaats reserveren voor heftige hartstochten. Zo 
adviseertt Lustig een formulering als 'gy zyt wreed' te vervangen door: 
'gy'gy tyger, van medelyden ontbloot'. Bovendien kan de dichter beeldspraak 
gebruikenn voor de uitdrukking van hartstochten die niet van nature 
inspirerenn tot zingen, wat bijvoorbeeld geldt voor twyfelmoedigheid'. 
Lustigg stelt voor deze hartstocht uit te beelden als een 'waggelend 
schip'.schip'.303 303 

Metrumm en ritme bepalen grotendeels de uitdrukkingskracht 
vann een hartstocht in een aria. Daarom geeft Lustig naast algemene 
richtlijnenn een korte karakteristiek van achttien versvoeten. Met be-
hulpp hiervan moet de dichter versvoeten kunnen selecteren, waarvan 
hett karakter correspondeert met de aard van de hartstocht, zoals in 
hett klassieke Griekse drama. Dat staat in de achttiende-eeuwse optiek 
modell  voor de muzikale dichtkunde, omdat het aanleunt tegen de 
oertaall  (zie 4.3). Richtlijnen en karakteristiek blijken een letterlijke 

3022 Zie Lustig 1756: 481-487. Krause besteedt op verschillende plaatsen in Von der Musikali-
schenschen Poesie aandacht aan de lengte van de aria (Krause 1753: 129-130, 187-189, 269-275 en 
301-305).. Lustig heeft daaruit de belangrijkste passages geselecteerd. In tegenstelling tot 
Lustigg en Krause behandelt Mattheson de aria niet tekstueel, maar louter muzikaal. Zie 
Matthesonn 19692: 212. 
3033 Zie Lustig 1756: 470-471 en vergelijk Krause 1753:101,174-175. Lustig verwerkt hier pas-
sagess die verspreid staan in Krauses Von der Musïkalischen Poesie tot een eigen betoog. 
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vertalingg van Krause, die op zijn beurt Matthesons uitvoerige exposé 
overr klankvoeten heeft samengevat.304 

Mattheson,, die zich richt tot de componist, demonstreert hoe 
dee verschillende versvoeten in klanken of noten kunnen worden voor-
gesteld.. Een melodische regel is volgens hem opgebouwd uit klankvoe-
ten,, zoals een versregel uit versvoeten. Een groepje noten dat een rit-
mischee eenheid vormt, noemt hij een klankvoet.305 De verhouding 
kort-langg geeft in de muziek talloze metrische en ritmische mogelijk-
heden.. Veel beperkter daarentegen zijn de variaties in de dichtkunst. 
Daarinn ziet Mattheson een bewijs dat de muziek de dichtkunst heeft 
gegenereerd.. Lustig en Krause trekken hieruit de conclusie, dat de oor-
sprongg van de versvoeten gezocht moet worden in de klankvoeten.306 

Inn de Twaalf Redeneeringen gaat Lustig niet verder op de klank-
voetenn in. Hij beperkt zich tot de versvoeten, omdat hij zich in het be-
trokkenn fragment, net als Krause, richt tot de dichters. Dat het in de 
Nederlandsee versleer in eerste instantie gaat om sterktemetra en niet 
omm lengtemetra - in tegenstelling tot de toonkunst en het antieke 
Griekss - negeert hij. Krause gaat daarentegen wel in op verschillen in 
dee verhouding kort-lang tussen de Duitse, Griekse en Latijnse proso-
die.. Uiteindelijk concludeert de Berlijnse advocaat, dat een dichter op 
zijnn gehoor moet afgaan bij de keuze van de versvoeten. Evenals Vergi-
liuss altijd heeft gedaan, moet hij zijn verzen scanderen en op grond 
daarvann een keuze maken. Hij kan het zonder richtlijnen stellen, mits 
hijj  een goed ontwikkeld gevoel voor metrum en ritme heeft (Krause 
1753:: 222-226). 

Desondankss geeft Krause richtlijnen, die Lustig van hem over-
neemt.. In het algemeen achten zij verzen van één voet en van meer 

3044 zie Lustig 1756: 476-477 en Krause 1753: 207, 211, 220-221. Mattheson geeft van elke 
klankvoet/versvoett onder meer een woordverklaring, het imago ervan volgens klassieke of 
contemporainee schrijvers en het gebruik ervan in bepaalde muziekgenres (Mattheson 
19692:160-170).. In tegenstell ing tot Lustig vermeldt Krause wel zijn bron. Hij schrijft dat hij 
veell  te danken heeft aan de geleerde geschriften van Mattheson. 
3055 Lustig licht het begrip 'klankvoet' toe in zijn Inleiding (Lustig 1751:194) en hij stelt het 
uitvoerigg aan de orde in zijn Muzykaale Spraakkonst (idem 1754:101-105). In dat werk, waarin 
hijj  Mattheson op de voet volgt, definieert hij een klankvoet aldus: 'Een klankvoet (Rhytmus) 
bestaatt uit een bepaald getal van lange en korte toonen, staande dienvolgens evenredig aan 
'tt geene, dat men in de dichtkonst eenen voet noemt, doordien Muzyk en Poëzy op zulke 
voetenn als gaan' (p. 101). In 1952 introduceert Casper Höweler de term 'toonvoet' in Rhythme 
inin vers en muziek. Hij schrijft, dat hij deze term heeft bedacht naar analogie van het begrip 
'versvoet',, omdat 'veel muziek is opgebouwd als een gedicht' (Höweler 1952: 159). Zijn be-
gripp 'toonvoet' dekt volledig het achttiende-eeuwse begrip 'klankvoet'. Nergens blijkt ech-
ter,, dat hij de achttiende-eeuwse term kent. 
3066 Mattheson 19692:170, Lustig 1754:103 en Krause 1753: 220. 
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dann vier of vijf voeten ongeschikt voor een aria. Lustig motiveert dit 
standpuntt niet, terwijl Krause zich beroept op de koren in de Griekse 
tragediess die alle uit viervoetige jamben bestaan. Verder adviseren Lus-
tigg en Krause 'korte voeten' te gebruiken voor levendige en aangename 
hartstochtenn en 'lange voeten' voor ernstige en droevige onderwer-
pen.307 7 

Vervolgenss noemen zij van een achttiental versvoeten een 
kenmerkendee eigenschap. Van de tweeledige metra noemen zij de 
'Spondaeus''Spondaeus' (—) ernstig en eerbiedig, de 'Pyrrhichius' (w) snel, de 'Jam-
bus'bus' (v-) gematigd vrolijk en de 'Trochaeus' (-v) aandoenlijk eenvoudig. 
Vann de drieledige metra past de 'Dactylus' (-w) volgens hen in de mu-
ziekk bij zowel ernstige als grappige onderwerpen, terwijl de 'Molossus' 
(( ) alleen bij ernstige en zwaarmoedige onderwerpen hoort. De 
'Bacchius''Bacchius' (v—) past bij drinkliederen en de 'Tribachys' (vw) bij schertse 
rij .. De 'Amphïbrachis' (v-v) impliceert iets driftigs en de 'Palymbacchius' 
(—v)) 'iets tuimelends'. 

Lustigg en Krause geven geen toelichting bij deze laatste, wel 
ergg vage omschrijving. Dat doet Mattheson wel. Hij kent trouwens dat 
tuimelendee karakter expliciet toe aan het omgekeerde van de 'Palym-
bacchius':bacchius': de 'Bacchius'. Het tuimelende relateert hij aan de wijngod 
Bacchus,, waaraan de 'Bacchius' zijn naam dankt. Het metrum van de 
'Bacchius''Bacchius' symboliseert, aldus Mattheson, de onvaste beweging van i e 
mandd die te veel aan Bacchus heeft geofferd. 

Dee 'Amphimacer' (-v-) noemen Lustig en Krause geschikt voor 
vrolijkee onderwerpen en voor krijgsmuziek en de 'Anapaestus' (w-) kan 
zowell  voor luchtige als voor stemmige liederen worden gebruikt. Zij 
adviserenn deze versvoet te vermengen met andere. Van de vierledige 
versvoetenn ten slotte horen de vier 'Paeons' (-vw; v-w; w-v; vw-) vol-
genss hen traditiegetrouw thuis in lofzangen. De 'Jonicus a majori' (—w) 
hoortt bij dansstukken en de 'Proceleusmaticus' (ww) bij bevelen. 

Kortom,, zo vatten Lustig en Krause deze wel wat vage karak-
teristiekk samen, de jambische verzen drukken iets vrolijks en onge-
dwongensdwongens uit, de trocheïsche iets ernstigs en beweeglijks en de dacty-
lischee iets heftigs en vurigs. Overigens dekt deze samenvatting niet 
helemaall  hun karakteristiek van de betreffende versvoeten.308 

3077 Lustig 1756: 476-477 en Krause 1753: 207. 
3088 Krause heeft uit Matthesons uitvoerige beschrijving van de klankvoeten in de Capell-
meistermeister per versvoet steeds één kenmerk geselecteerd. Zijn keuze vind ik wat arbitrair, 
omdatt Mattheson per klankvoet vaak meer eigenschappen noemt. Mattheson laat zien, dat 
hett karakter van een klankvoet per muziekgenre, waarin deze voorkomt, enigszins kan va-
riërenn (Mattheson 19692:160-170). 
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Geschiktee onderwerpen voor een aria vindt Lustig: 'Vierige, 
beweeglykebeweeglyke uitroepingen (exclamationes)' en 'Twyfelingen, eedzweeringen, 
wenschenwenschen en Echo's' (Lustig 1756: 484). Voor de uitwerking van deze on-
derwerpenn dient de dichter zoveel mogelijk muzikale woorden te kie-
zen.. In die categorie vallen voor Lustig onder meer alle woorden die 
zichh lenen voor toonschildering. De dichter wordt echter gewaar-
schuwdd - anders dan in het recitatief- geen woorden te kiezen die de 
componistt verleiden tot toonschildering die 'de verbeelding bekooren, 
maar,, het hart niet raaken [kan]', zoals in de volgende dichtregels: 

HetHet trillende blinken der schuimende golven, 

bepeereltbepeerelt den oever, verzilvert den strand. 
'Menigg winderig Componist' zal hier een overvloed aan 16e en 32e 

notenn gebruiken om het beeld van zee en strand dat de dichter op-
roept,, te versterken. Deze, weliswaar prachtige, versregels deugen, vol-
genss Lustig, evenwel niet voor een aria, omdat ze niet ontroeren in te-
genstellingg tot bijvoorbeeld onderstaande regels die worden uit-
gesprokenn 'door een' droefgeestigen tegens den strand' (idem: 481): 

KlaareKlaare spiegel van myn lydenl 
neemneem ook myne traanen aan! 

Dezelfdee dichtregels gebruikt Krause, maar dan ter illustratie van wat 
hijj  de muzikaliteit van 'anmuthige, wohlklingende, sonorische Wör-
ter'' noemt.309 

Evenalss Krause rekent Lustig tot de categorie muzikale woor-
denn ook de woorden waarin de klinkers 'a', 'e*  en 'o' overheersen, 
omdatt deze bij uitstek geschikt worden bevonden voor coloratuur en 
cadensen,, waarmee gevoelens, bijvoorbeeld van vrolijkheid en teder-
heid,, goed kunnen worden uitgedrukt. Naar het voorbeeld van Itali-
aansee aria's adviseert hij de dichter woorden met deze klinkers bij 
voorkeurr te plaatsen in de laatste versregel van een aria en in de ande-
ree versregels op die plaatsen waar het accent valt. In slepende versre-
gelss komt zijns inziens de 'a' het beste tot zijn recht in de voorlaatste 
lettergreep.. Zo kunnen in het woord 'verlangen' op de lettergreep 'lan' 
cadenss en triller worden uitgevoerd. De zanger krijgt dan de gelegen-
heidd voor een mooie afronding met een zachte slotnoot op de onbe-
klemtoondee lettergreep 'gen'. In verzen met staand, mannelijk rijm 
prefereertt Lustig de 'a' in de lettergreep die voorafgaat aan de voor-
laatste,, zoals op 'val*  in 'vallen kan'. De lettergreep 'val' vindt hij het 
meestt geschikt voor triller en cadens. Van de drie bovengenoemde 

3099 Zie Krause 1753:200. Krause stelt, dat hij 'Zahren' muzikaler vindt dan 'Thranen', 'klar' 
muzikalerr dan 'helle' en 'Leiden' muzikaler dan 'Schmerzen'. 
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klinkerss achten Lustig en Krause de 'a' de muzikaalste, omdat op die 
klinkerr triller en cadens het beste tot hun recht komen. De 'o' noemen 
zijj  vooral geschikt voor de trillers, terwijl zij de 'i' en de 'u' onmuzi-
kaall  noemen.310 

Uitt het bovenstaande valt af te leiden, dat de ariatekst voor 
Lustigg een meer expressieve dan inhoudelijke waarde heeft. Ook voor 
Krause,, Mattheson en vele tijdgenoten geldt dat de woordkeus wordt 
bepaaldd door de muzikaliteit en emotionaliteit van de klank. Zo laat 
Doganaa in een artikel zien, hoe in Italiaanse aria's optimaal gebruik 
wordtt gemaakt van expressieve, fonetische eigenschappen van klin-
kerss en medeklinkers, die gerelateerd worden aan de betekenis van 
eenn woord. De T bijvoorbeeld staat op zintuiglijk gebied voor alles wat 
klein,, licht en aangescherpt is, in tegenstelling tot de brede, ronde 'a' 
enn 'o'. Op het emotionele vlak komt de 'i' overeen met gespannen, 
scherpe,, indringende gevoelens, zoals in de volgende Italiaanse woor-
den:: ira (woede), stizza (drift), bistico (twist), malazia (list), furbizia 
(slimheid)) en spirito (geest). Neusklanken worden in veel talen verbon-
denn met ontkennende en afwerende uitdrukkingen en de combinatie 
'st'' wordt verbonden met de betekenis stilstand, stabiliteit, eigenwijs-
heidd en onwrikbaarheid. De 'r' drukt opwinding, vrolijkheid, angst en 
boosheidd uit en de vloeiende '1' het smachtende en zoete.311 

Dee aandacht voor de muzikaliteit van de woordkeus mag ech-
ter,, aldus Lustig, niet afleiden van de hoofdzaak in de aria: de uitdruk-
kingg van hartstochten. Net als de woordkeus verdeelt hij de hartstoch-
tenn in muzikaal en onmuzikaal. Hij doet dat weer in navolging van 
Krause.. Lustig en Krause definiëren muzikale hartstochten als harts-
tochtenn die edele gevoelens opwekken en daardoor corresponderen 
mett de oorspronkelijke bestemming van de muziek. Evenals Matthe-
sonn propageren zij de muzikale nabootsing of uitdrukking daarvan, 
maarr anders dan hun illustere voorganger bestempelen zij de harts-
tochtenn die 'geen verhevene aandoeningen insluiten' als onmuzikaal, 
datt wil zeggen als ongeschikt voor de muzikale dichtkunst. In exact 
dezelfdee woorden als Krause schrijft Lustig: 

3100 Zie Lustig 1756: 488-489 en Krause 1753: 308-309 en 319-320. Ook Mattheson noemt de 
'a',, 'e' en 'o' geschikter voor muzikale versieringen dan de T en *u' (Mattheson 19692: 203). 
Ziee ook 4.4.2 en 4.4.4. 
3111 Zie Dogana 1991. Zie bovendien Krol 1993, waarin aandacht wordt besteed aan de rela-
tiee tussen hartstocht, expressie en klankwerking. Dat vele achttiende-eeuwers een gevoels-
waardee toekennen aan klinkers en medeklinkers blijkt eveneens in Kinker [1810]b. In dit 
werkk bespreekt Kinker in de 'Toonkunde der letters [...]' zeer uitvoerig de emotionele klank-
kleurvann klinkers. 
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hoehoe verder eene hartstogt afgelegen is van 't oorsprongelyke ge-
bruikbruik der Muziek, [...]; hoe minder verhevene aandoeningen zy in-
sluit,sluit, [...]; des te minder dientze in muzïkaale Poëzy voor te koo-
menmen (Lustig 1756: 465).312 

Matthesonn benadrukt echter, dat juist heftige, onedele hartstochten, 
alss 'den Zorn, den Eifer, die Rache, die Wut den Grimm' - door Krause 
enn Lustig onmuzikaal genoemd - zich zeer goed in muziek laten uit-
drukkenn en dus als onderwerp in de muzikale dichtkunst zeker niet 
gemedenn hoeven te worden (Mattheson 19692: 18). Met name Krause 
verengtt het terrein van de muzikale expressie tot aangename affecten. 
Inn zijn visie bestaan er drie soorten hartstochten: 'angenehme, unan-
genehmee und gemischte Affecten' (Krause 1753: 81). Hij beperkt de 
muziekk tot het zoete en tedere. Hij toont zich een kind van zijn tijd in 
zijnn advies iedere hartstocht om te buigen naar het lieflijk e en aange-
namee (Krause 1753: 75, 101). Sterke emoties passen volgens hem niet 
inn de kunst. Hij bewondert dan ook de muziek van Hasse en Graun, de 
navolgerss van de Napolitaanse school (zie 2.2.1), die in het Berlijn van 
Frederikk de Grote de toon aangaven. Ook Lustig lijk t te pleiten 'voor 
enkell  zagte, aanminnige Muziek-texten' (Lustig 1756: 466). 

Tochh blijken Krause en Lustig deze theorie niet strikt te willen 
doorvoerenn in de praktijk. Heftige en onaangename emoties smokke-
lenn ze door de achterdeur weer binnen. Lustig meent namelijk dat 
dezee ter afwisseling van tedere gevoelens wel dienst kunnen doen in 
dee cantate en de opera (Lustig 1756:466-467) en Krause schrijft: 

Ichh wil l hiemit alle Arien, deren Gegenstand eine Rachbe-
gier,, ein heftiger Zorn und dergleichen ist, nicht verwer-
fen.. Sie mussen nur nicht haüfïg vorkommen; [...] (Krause 
1753:: 76). 

Naastt alle instructies voor de dichter geeft Lustig in de Twaalf Redenee-
ringenringen ook aan de componist nog enkele richtlijnen voor de uitdruk-
kingg van hartstochten in vocale muziek. Je zou verwachten, dat hij 
hiervoorr Mattheson als bron heeft gebruikt, want Krause is geen musi-
cus.. Gezien de overeenkomst in formulering moet Lustig evenwel de 
richtlijnenn hebben ontleend aan Krause. Indirect heeft Mattheson 
trouwenss wel gediend als Lustigs bron, omdat Krause zich op Matthe-
sonn baseert. Overigens laat de Berlijnse advocaat dit keer de bronver-
meldingg achterwege.313 

3i22 Vergelijk deze regels met de volgende van Krause: '[...], je weiter ein Affect von dem 
ursprünglichenn Gebrauch der Musik entfernt ist, je seltener musz derselbe in der musika-
lischenn Poesie vorkommen' (Krause 1753:72). 

3133 vergelijk Lustig 1756: 461-465, Krause 1753: 92-98 en Mattheson 19692:15-19. 
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Dee muzikale adviezen van alledrie de schrijvers wedijveren in 
vaagheid.. Zo stelt Lustig vast in navolging van Krause - en dus ook van 
Matthesonn - dat de componist met de muzikale uitdrukking van 'wan-
kelmoedigheid'kelmoedigheid' geen moeite zal hebben. Verder beweert hij, dat de com-
ponistt die zich in de hartstochten 'moed, dapperheid, vrees, kleinzeerig- en 
vertsaagdheid,vertsaagdheid, wantrouw, schrik en ontroering' inleeft, vanzelf weet hoe hij 
dezee moet uitdrukken. Voor de 'wanhoop' adviseert hij 'bizarre toon-
mengelingen'' te gebruiken, voor de 'nydig- en afgunstigheid' 'ruuwe en 
knarssende'' tonen, voor de 'haat' 'straffende, morrende toonzwieren' 
enn voor de hardnekkigheid' 'eigenzinnige zangleidingen' met instru-
mentalee ondersteuning. De 'hoogmoed' en de 'demoedigheid' kunnen vol-
genss hem 'ieder met byzondere koleuren worden afgemaaid' en de 
'hoop''hoop' 'geeft gelegenheid tot allerhande fraaie muzikaale invallen'. Mij 
dunktt dat deze adviezen de componist weinig soelaas bieden. 

Ietss meer houvast bieden de aanwijzingen voor de uitdruk-
kingvann 'blydschap', 'vrolykheid', 'berouw' en 'schaamte'. De 'blydschap' kan 
volgenss Lustig uitgedrukt worden met opgewekte, vlugge en vloeiende 
tonenn en de 'vrolykheid' met dissonanten, omdat deze hartstocht het 
'eindee van gevreesde rampen' impliceert. De componist kan klagende 
tonenn gebruiken voor de uitdrukking van berouw' en 'waggelende' 
tonen,, dat wil zeggen 'nu eens kort afgebroken dan weder beweeglyk 
aangehouden',, voor de 'schaamte'. Of achttiende-eeuwse componisten 
zichh inderdaad in de praktijk met deze richtlijnen hebben bezigge-
houden,, blijf t een vraag. Veel steun zullen ze er in ieder geval niet aan 
gehadd hebben. 

Zowell  in de twee drukken van zijn Inleiding als in zijn Twaalf Redeneerin-
gengen formuleert Lustig uiteenlopende gedachten over de uitdrukking 
enn opwekking van hartstochten in instrumentale muziek.314 Afgezien 
vann een enkele verwijzing naar Mattheson, beroept hij zich voor deze 
gedachtenn niet op een bron. Inderdaad vaart hij in zijn beschouwing 
overr instrumentale muziek meer op eigen kompas dan in zijn instruc-
tiess voor de uitdrukking van hartstochten in vocale muziek. Toch zal 
ikk laten zien, dat ook zijn visie op instrumentale muziek zowel het 
stempell  draagt van Krauses classicistische muziekbeschouwing als 
vann Matthesons zintuiglijke benadering van de muziek. Lustig drukt 
zichh dit keer echter niet in de bewoordingen van zijn Duitse voorbeel-

3144 Zie o.a. Lustig 1751: 269-277; idem 1756: 221-226, 231, 330-331, 420-422, 437-438, 443, 
446-449,, 503 en idem 17712: 51-67. 



320 320 II  DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

denn uit. Hij kiest een eigen formulering.315 

Tussenn 1751 en 1771 hebben Lustigs opvattingen over instru-
mentalee muziek geen wezenlijke veranderingen ondergaan. Hij bena-
dertt haar voornamelijk vanuit classicistisch perspectief, maar in al 
zijnn werken hanteert hij ook normen uit de expressietheorie. Boven-
dienn onderkent hij in sommige passages de eigen aard van instrumen-
talee muziek. Zijn gedachtegang komt op het volgende neer. 

Evenalss Mattheson en Krause benadert Lustig instrumentale 
muziekk als een taal. Dat Lustig de term 'toonspraak' bij voorkeur ge-
bruikt,, wijst daar onder andere op. Hij vindt dit een geschikte term, 
omdatt de tonen door letters worden aangeduid (c-d-e-f-g-a-b) en omdat 
'aaneengeschakelde'' tonen net als in een taal 'iets bepaalds' uitdruk-
kenn (Lustig 1751: 266-267). Als hij de inhoud van dit vage begrip pro-
beertt te duiden, hinkt hij op verschillende gedachten. 

Zoo stelt hij conform de classicistische muziekbeschouwing 
vast,, dat tonen net als woorden denkbeelden en hartstochten kunnen 
uitdrukkenn en opwekken. De ervaren muziekluisteraar hoort in iedere 
toonn een gedachte.316 Vanuit dit perspectief verdient vocale muziek 
echterr de voorkeur boven instrumentale muziek, omdat de 'toon-
spraak'' achterblijft bij de taal in woorden. Tonen kunnen immers 
nooit,, aldus Lustig, 'verschillende byzonderheden' van een hartstocht 
uitdrukken,, bijvoorbeeld 'wel, begeerte en hoop in 't gemeen, maar 
niet,, die van een hoogmoedige of van een gierigaard in 't byzonder'.317 

Bijj  de uitdrukking van denkbeelden en hartstochten in in-
strumentalee muziek speelt volgens hem de verbeelding een grote rol. 
Inn dit verband spreekt Lustig over de 'REGEL DER VERBEELDING, be-
staandee in deeze onveranderlyke haar voorgeschreeven wet,' dat de in-
strumentalee muziek 'in oplettende, scherpzinnige toehoorderen, allerhande 

3155 Zie voor de opvattingen van Krause over instrumentale muziek vooral Krause 1753: 29-
455 en voor die van Mattheson o.a. Mattheson 19692: 203-210, een werk dat overigens, anders 
dann zijn Orchestre-trilogie, classicistische tendensen bevat (zie 2.1.1). 
3166 Zie Lustig 1751: 264; idem 1756: 331 en idem 17712: 52. Zie ook Krause 1753: 26. Daar 
staat:: 'Zur Musik gehöret ein denkendes Wesen. Jeglicher Ton ist ein Gedanke, [...].' Mat-
thesonss beschrijving van de muzikale taal is eveneens rationalistisch gekleurd:'[...] so musz 
err wahrhafftig alle Neigungen des Herzens, duren blosse ausgesuchte Klange und deren ge 
schicktee Zusammenfugung, ohne Worte dergestalt auszudrucken wissen, dasz der Zuhörer 
daraus,, als ob es eine wirckliche Rede ware, den Trieb, den Sinn, die Meinung und den 
Nachdruck,, mit alle dazu gehörigen Ein- und Abschnitten, völlig begreiffen und deutlich 
verstehenn moge* (Mattheson 19692: 208). 
3177 Zie Lustig 1756: 223 en vergelijk Krause 1753: 41, waar min of meer hetzelfde staat. Zie 
voorr Lustigs voorkeur voor vocale muziek ook: Lustig 1751: 277-279; idem 1756: 221-223 en 
idemm 17712: 65. 
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eertydseertyds gevoelde hartstogten in haare volle kracht weer [kan] doen herleven'.318 

Datt houdt zijns inziens in, dat wij de muziek die wij in een 
emotionelee situatie hebben gehoord altijd zullen associëren zowel 
mett alle gevoelens als met alle gedachten die toen in ons opkwamen. 
Volgenss Lustig gaat dat zelfs zover, dat muziek die eigenlijk vrolijk 
klinkt,, ons altijd treurig zal stemmen, als wij haar bijvoorbeeld voor 
hett eerst tijdens een begrafenis hebben gehoord (Lustig 1751:272). Dat 
impliceertt dus, dat 'een componist, al zo weinig als een predikant en 
hoogleeraar,, nooit volstrekt konne bepaalen, wat werking zyne opstel-
lenn in alle toehoorderen zullen veroorzaaken' (idem: 273). Een componist 
kann niet beletten, dat de gedachten van zijn gehoor afdwalen. Wat hij 
heeftt willen uitdrukken, komt niet bij iedereen over. Het effect van 
zijnn muziek kan per luisteraar verschillen, omdat de verbeelding in 
hett luisterproces zo'n grote rol speelt (ibidem). Het lijk t erop, dat Lus-
tigg hier het geloof in het classicistische ideaal van duidelijkheid en be 
paaldheidd in de muzikale uitdrukking laat varen. 

Datt doet hij ook in andere passages, waarin hij zich reali-
seert,, dat muziek in wezen alleen algemene stemmingen van droef-
heidd of blijdschap in allerlei gradaties kan uitdrukken en opwekken. 
Hijj  beschouwt het echter in deze passages als een nadeel, dat niemand 
vann instrumentale muziek geleerder of verstandiger zal worden, 
omdatt zij geen beroep doet op het verstand maar op het gevoel. Daar-
omm pleit hij hier voor een bundeling van de uitdrukkingskracht van 
dee muziek met die der poëzie. In samenspel met de dichtkunst heeft 
muziekk wel een educatief effect.319 

Inn dit verband gaat hij kort in op de intervallen, waarmee een 
componistt vreugde en verdriet kan uitdrukken: volgens algemeen ge-
bruikk beveelt hij de grote terts aan voor vrolijke en de kleine terts voor 
treurigee gevoelens. Voor de emotionele waarden van toonsoorten ver-
wijstt hij naar zijn Muzykaale Spraakkonst, waar hij, enigszins in tegen-
spraakk met het bovenstaande, een overzicht geeft van buitenmuzikale 
karakteristieken.. Als bron noemt hij het eerste deel van Matthesons Or-
chestre-trilogie.chestre-trilogie. Zo reserveren Lustig/Mattheson f-klein voor een met ver-
twijfelingg gepaard gaande doodsangst. Zij noemen C-groot vrijpostig 
enn geschikt voor vreugdegevoelens, terwijl zij c-klein verbinden met 
gevoelenss van treurigheid en liefde. D-groot hoort bij vrolijke taferelen 

3188 Zie Lustig 1751: 154. Zie ook p. 266 en 271-273 en idem 17712: 53 en 57. 
3199 Lustig 1751: 267-268; idem 1756: 224-227 en idem 17712: 66. Ook Krause vindt, dat in-
strumentalee muziek de luisteraar niet geleerder of verstandiger maakt. Daarom pleit hij 
voorr de vereniging van toon- en dichtkunst in vocale muziek (Krause 1753: 41-44 en 80-88). 
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enn bij oorlogssituaties en d-klein bij devote rust en verhevenheid. Zij 
bevelenn b-klein aan voor gevoelens van onlust en melancholie. In to-
taall  geeft Lustig zestien toonaardkarakteristieken (Lustig 1754: 71-73 
enn Mattheson 1993: 231-251). Mattheson neemt in zijn Capellmeister 
evenwell  afstand van de toekenning van emotionele waarden aan toon-
soorten.. Hij schrijft daar: 

daszz von solchen Eigenschafften nichts unumstöszliches 
zuu sagen sey, weil keine Ton-Art an und fur sich selbst so 
traurigg oder lustig sein kann, daraus man nicht das 
Gegentheill  setzen mögte (Mattheson 19692: 68). 

Inn weer andere passages ten slotte redeneert Lustig vanuit empirisch 
perspectief.. Dat wil zeggen dat hij muziek benadert als een zintuiglij-
kee gewaarwording. Daar benadrukt hij, dat luisteren naar instrumen-
talee muziek impliceert het meegesleept worden door tooncombinaties 
diee via de gehoorzenuwen binnendringen in 'de diepste ziel' van de 
luisteraarr en zo de uitgedrukte gevoelens in hem oproepen. Het ver-
standd kan bekoord worden door de structuur van de compositie, maar 
speeltt verder in dit luisterproces geen rol, omdat de luisteraar de 
'toonspraak'' direct begrijpt. Hij heeft geen woorden nodig. Vanuit dit 
perspectieff  acht Lustig instrumentale muziek juist superieur aan de 
taal,, omdat zij als universele taal, voor iedereen verstaanbaar, geen be-
perkingenn kent. Zij drukt uit, wat niet in woorden kan worden 
gevat.320 0 

Datt Lustig in zijn affectenleer zwaar op Krause steunt, moge inmiddels 
zijnn gebleken. In 1756, slechts driejaar na de verschijning van Krauses 
VonVon der Musikalischen Poesie, heeft de Groningse musicoloog van dit werk 
grondigg kennisgenomen. Deze omvangrijke studie (484 pagina's) over 
dee relatie tussen dichtkunst en muziek, met name in opera en cantate, 
zall  meer dan een halve eeuw in Europa fungeren als standaardwerk. 
Doorr Krauses studie als bron te kiezen voor zijn eigen verhandeling 
overr de muzikale dichtkunde in de Twaalf Redeneeringen bewijst Lustig 
opnieuw,, dat hij oog heeft voor de belangrijke contemporaine litera-
tuur.. Dat hij, tegen zijn gewoonte in, deze bron niet vermeldt, terwijl 
hijj  er zoveel uit overneemt, kan ik niet verklaren. 

Evenminn als de affectenleer van Krause en Mattheson is die 
vann Lustig consistent. Hij suggereert bijvoorbeeld enerzijds dat mu-
ziekk beperkt moet blijven tot de uitdrukking van tedere, aangename 
hartstochten,, terwijl hij anderzijds juist heftige emoties bij uitstek ge-

3200 Zie Lustig 1756: 330-331, 221 en 447; idem 17712: 62. Zie ook 4.2.2. 
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schiktt vindt voor de muzikale nabootsing. Verder waardeert hij meest-
all  duidelijkheid en bepaaldheid in de muzikale uitdrukking, maar in 
zijnn pleidooi voor instrumentale muziek laat hij dit classicistisch ide-
aall  weer varen. Vooral in vocale muziek pleit hij, als kind van zijn tijd, 
voorr een nauwkeurige muzikale nabootsing van edele hartstochten, 
omdatt hij gelooft in het educatieve effect daarvan op de luisteraar. 
Hoee de componist te werk moet gaan, maakt Lustig met zijn vage 
richtlijnenn niet duidelijk. De dichter biedt hij daarentegen wel enig 
houvastt met richtlijnen die veel concreter zijn. 

Mett Krause en Mattheson hanteert Lustig standaardaffecten 
enn houdt hij zich over het algemeen aan de traditionele opvatting dat 
inn elk afgerond deel van opera, cantate of instrumentale compositie 
éénn hartstocht moet domineren, omdat variatie ondergeschikt moet 
zijnn aan de principes van eenheid en eenvoud. 

Tochh anticipeert Lustig in zijn affectenleer ook op de laat-
achttiende-eeuwsee expressietheorie. Hij benadrukt namelijk het sub-
jectievee element in de nabootsing van affecten in zijn uitgangspunt, 
datt componisten en dichters alleen emoties kunnen losmaken in hun 
publiek,, als zij deze eerst in zichzelf oproepen. Verder anticipeert hij 
opp de expressietheorie in zijn benadering van de instrumentale mu-
ziekk als universele gevoelstaal die superieur is aan de taal in woorden. 

4.5.33 Van Alphen over de affectenleer 

Inn 1783 schrijft Van Alphen in zijn 'Aanmerkingen': 
Ikk had ook gaarne met KRAUSE321 geraadpleegd; maar 
daarr ik deszelfs verhandeling uber die muzikdlische poësie tot 
hiertoee niet ter leen heb kunnen bekomen, en dezelve in 
Duitschlandd geheel is uitverkogt, is het mij onmogelijk ge-
weest,, met de aanmerkingen van dien kunstkenner mijn 
voordeell  te doen; dan slegts322 in zo ver ik er bij SULZER 
hett een en ander uit heb aangehaald gevonden (Van Al-
phenn 18023: 311).323 

Voorr de erudiete Van Alphen blijkt Krauses Von der Musïkalischen Poesie 
duss dertig jaar na publicatie nog toonaangevend. Hij had trouwens in 

3211 Later heeft hij Krauses werk toch nog kunnen aanschaffen. Zie noot 144. 
3222 Lees: behalve dan. 
3233 Uit de veilingcatalogus van Van Alphens bibliotheek mag ik afleiden, dat hij dit werk 
naa het verschijnen van de 'Aanmerkingen' alsnog heeft kunnen bemachtigen. Zie Bïbliothe-
caca 1806: 86, no. 1106. 
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dezee verhandeling een bevestiging kunnen vinden van zijn eigen op-
vattingenn over de uitdrukking en opwekking van hartstochten in 
dichtkunstt en muziek. 

Dezee opvattingen zet hij uiteen in de 'Aanmerkingen'. Zoals 
uitt bovenstaand citaat al op te maken valt, beroept hij zich onder 
meerr op de Aïïgemeine Theorie van Sulzer, zijn huisfilosoof, die veel uit 
Krausess Von der Musïkalischen Poesie citeert. Verder beschrijft Van Alphen 
zijnn opvattingen over affecten en de uitdrukking daarvan - afgezien 
vann een aantal passages verspreid in zijn Digtkundige Verhandelingen - in 
Riedelss Theorie, in de hoofdstukken 'OVER HET HARTSTOGTELIJKE' en 
'EENIGEE AANMERKINGEN OVER DE UITDRUKKING EN HET MECHA-
NIEKE'' (Van Alphen 1780: 45-178, 239-273). 

Inn laatstgenoemd hoofdstuk heeft Van Alphen een lange pas-
sagee ingevoegd met richtlijnen voor de uitdrukking van gewaarwor-
dingenn en hartstochten in de schone kunsten, waarvan dichtkunst en 
muziekk de meeste aandacht krijgen. Het is de enige keer dat hij ook 
enkelee alinea's wijdt aan instrumentale muziek. De hele passage heeft 
hijj  wederom ontleend aan Sulzer. In eerstgenoemd hoofdstuk baseert 
Vann Alphen zich echter hoofdzakelijk op de Elements of Criticism van 
Kames.. Van Alphen/Riedel beginnen met een uitputtende beschrijving 
vann het fenomeen 'hartstochten' en een analyse van de belangrijkste 
hartstochten.. Vervolgens passen zij hun 'psychologie' toe op de schone 
kunsten.. Zij bespreken het effect van en de middelen voor de uitdruk-
kingg en opwekking van hartstochten in de dichtkunst, in de welspre-
kendheid,, in de muziek en in de 'afbeeldende' kunsten. In de 'Aan-
merkingen'' houdt Van Alphen zich evenwel uitsluitend bezig met de 
uitdrukkingg en opwekking van hartstochten in de dichtkunst in sa-
menspell  met de muziek. 

Achtereenvolgenss bespreek ik Van Alphens opvattingen over: 
-- hartstochten en de relatie tussen hartstochten en muziek 
-- de uitdrukking en opwekking van hartstochten in vocale muziek 
Uiteraardd bespreek ik ook de enkele alinea's over instrumentale mu-
ziekk die hij van Sulzer heeft overgenomen. 

Gewaarwordingen,, (gemoeds-)bewegingen en hartstochten zijn com-
plexee begrippen in Van Alphens affectenleer. Definities daarvan, ont-
leendd aan Kames324, geeft hij in zijn vertaling/bewerking van Riedels 
Theorie.Theorie. Van Alphen/Riedel onderscheiden uitwendige gewaarwordin-

3244 Zie Kames 17694 (dl. 1): 33-52. 
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genn (zintuiglijke indrukken)325 en inwendige gewaarwordingen (ge-
moedsaandoeningen).. Volgens hen maken de inwendige gewaarwor-
dingenn ons bewust 'van het geen in onze ziele omgaat' (Van Alphen 
1778:: 23). Zij verdelen de inwendige gewaarwordingen in 'intellectuee-
le'' (abstract denkvermogen) en 'imaginative' (verbeeldingskracht) (ibi-
dem). . 

Dee intellectuele gewaarwording of het abstracte denkvermo-
genn definiëren zij als 'de bewustheid van verhevener denkbeelden, die 
doorr aftrekking gevormd worden' (ibidem). Met die denkbeelden be 
doelenn zij abstracte begrippen, zoals orde, zedelijkheid en verheven-
heid.. Dergelijke begrippen zijn 'meer gegrond op redeneeringen, wel-
kenn door ons gevoel slegts geholpen worden' (idem: 21). Van 
Alphen/Riedell  denken aan een redenaar wiens denkbeelden via het 
hartt doordringen in de geest. Deze denkbeelden 'laaten ook hunne 
spoorenn in het vernuft over' (idem: 40). Het zal duidelijk zijn, dat het 
abstractee denkvermogen geen grote rol speelt bij de uitdrukking en 
opwekkingg van hartstochten in dichtkunst en muziek. Daarbij staat 
juistt de 'imaginative' gewaarwording centraal. 

Dee 'imaginative' gewaarwording of de verbeeldingskracht is 
voorr Van Alphen/Riedel een tweeledig begrip. Enerzijds is er 'het ge-
voell  der zinnelijke begeerten, hartstogten, bewegingen, driften' en an-
derzijdss het gevoel van 'denkbeelden der uitwendige zinnen' (idem: 
23).. Begeerten, hartstochten en driften - voor Van Alphen synoniem -
wordenn getypeerd als sterke neigingen van het hart. Elke begeerte, of 
hartstocht,, of drift heeft een verlangen in zich. Zo gauw dat ontbreekt 
hebbenn we, aldus Van Alphen/Riedel, te maken met een (gemoedsbe-
wegingg (Van Alphen 1780: 53). Op deze begrippen kom ik straks uit-
voerigg terug. Zij noemen hartstochten en bewegingen zinnelijk, 
omdatt via uitwendige gewaarwordingen (zintuiglijke indrukken) ge-
voelenss worden opgewekt.326 

'Denkbeeldenn der uitwendige zinnen' zijn aanschouwelijke 
voorstellingenn van zintuiglijke indrukken. Van Alphen/Riedel maken 
hierr dus een onderscheid tussen gemoedsaandoeningen als gevolg van 
zintuiglijkee indrukken en gemoedsaandoeningen als gevolg van een 
aanschouwelijkee voorstelling van zintuiglijke indrukken, zoals een 
dichterr met woorden kan geven. Wie bijvoorbeeld Van Alphens canta-
tee 'De Starrenhemel' leest, ziet als het ware een prachtige sterrenhe-

3255 i n e en voetnoot stelt Van Alphen vast, dat het woord 'zintuiglijk' alleen betrekking 
heeftt op de uitwendige gewaarwordingen (Van Alphen 1778: 4). 

3266 z ie 4.4.3 over Van Alphens begr ip 'z innel i jk '. 
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meii  voor zich en wie de cantate 'De Doggersbank*  leest, beleeft een 
zeeslag,, ziet helden voor zich die dapper strijden op de Doggersbank. 

Dergelijkee voorstellingen die we in gedachten zien, roepen 
duss volgens Van Alphen dezelfde gemoedsaandoeningen op als opge 
roepenn zouden worden bij het zien van een echte sterrenhemel of bij 
hett werkelijk meemaken van een zeeslag. Hij presenteert hier de voor 
zijnn tijd zeer gangbare opvatting, dat wij door onze verbeeldings-
krachtt ons situaties zo levendig kunnen voorstellen, alsof ze werkelijk 
onzee zintuigen hebben geraakt. Hieruit spreekt de invloed van 
Locke.3277 In al zijn werken beschrijft Van Alphen de zintuigen als de 
eerstee kanalen, waardoor de denkbeelden in de ziel komen.328 Voor 
zijnn opvatting over de dichterlijke verbeeldingskracht baseert hij zich 
opp het lemma 'Einbildungskraft' en 'Dichtungskraft' in Sulzers Allge-
meinemeine Theorie. Van Alphen sluit zich aan bij de Duitse en Engelse empi-
rischh georiënteerde filosofen, zoals Mattheson en tot op zekere hoogte 
Lustigg vóór hem hadden gedaan. In Van Alphens tijd had echter de ra-
tionalistischee kunsttheorie, zeker buiten Frankrijk, al afgedaan. 

Terugg naar de begrippen 'hartstocht en beweging'. Ter verdui-
delijkingg van hun definities geven Van Alphen/Riedel een voorbeeld: 

Hett welgevallen, dat ons een schoon uitzigt geeft, is eene 
beweging,, die ingevolge hare natuur geen dadelijk verlan-
genn bevat. De begeerte tot genieting is natuurdrift, verlan-
genn naar de bezitting van een geliefd voorwerp, om het al-
tooss te genieten, is hartstogt (Van Alphen 1780: 54). 

Kortom,, zo gauw gestreefd wordt naar bezit, naar bevrediging van ver-
langens,, is geen sprake meer van een beweging, maar van een begeer-
tee of hartstocht. Elke hartstocht houdt op als het verlangen bevredigd 
is.. De hartstocht verandert eerst in 'eene bloote beweging', wordt dan 
onverschilligheidd en verdwijnt ten slotte (idem: 65). 

Inn het citaat wordt onderscheid gemaakt tussen natuurdrif-
tenn en hartstochten. Als voorbeelden van natuurdriften noemen Van 
Alphen/Riedell  het gevoel van honger en dorst, een algemeen gevoel 
vann liefde, niet gericht op een bepaald individu, en het zedelijk gevoel. 
Dee oorzaak van natuurdriften is, in tegenstelling tot de oorzaak van 
hartstochten,, in de mens zelf gelegen.329 Alle bewegingen, natuurdrif-

3277 Van Alphen schrijft in zijn Digtkundige Verhandelingen 'en LOCKE verdient in dit stuk vrij 
meerr geloof dan DES CARTES' (Van Alphen 1782: 59). 
3288 Zie ook 4.2.3 en 4.3.3. Voor Van Alphen vormt de verbeeldingskracht een aspect van de 
dichterlijkee genie. Zie vooral Van Alphen 1782:129-189. 
3299 Zij beroepen zich hier op Kames. Zie Van Alphen 1780: 51, 53-55, 59. 
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tenn en begeerten in de zin van hartstochten zijn in de optiek van Van 
Alphen/Riedell  te herleiden tot grondneigingen. Voorbeelden van 
grondneigingenn zijn de neiging naar rust, naar geluk, naar liefde en 
naarr het volmaakte. Alles wat met deze grondneigingen overeenkomt, 
iss aangenaam en wat met deze grondneigingen strijdt, is onaange-
naam.. De natuurdriften zijn rechtstreeks afgestemd op de grondnei-
gingen.. De hartstochten richten zich daarentegen op middelen om 
hett doel van de grondneiging te bereiken. Zo moet bijvoorbeeld het 
verlangenn om de geliefde te zien (hartstocht), bevredigd worden om 
gelukkigg te kunnen zijn (grondneiging).330 

Inn de schone kunsten, met name in de muzikale dichtkunde, 
staann gemoedsbewegingen en hartstochten centraal. Evenals Lustig 
verdelenn Van Alphen/Riedel op morele gronden de hartstochten in ca-
tegorieën.. Zij onderscheiden vier categorieën, terwijl Lustig tot een 
driedelingg komt. Van Alphen/Riedel spreken over 'eigenbatige, gezellige, 
ongezelligeongezellige en algemeene hartstogten' (idem: 62). Onder 'eigenbatige' harts-
tochtenn verstaan zij alle hartstochten die zich richten op onszelf, ons 
eigenn geluk, zonder echter een ander te benadelen. Als voorbeelden 
noemenn ze de eigenliefde, de moed en de schaamte. Met 'gezellige' 
hartstochtenn bedoelen zij hartstochten die gericht zijn op het geluk 
vann een ander, zoals de liefde, de eerbied en het medelijden. De 'onge-
zellige'' hartstochten zijn daarentegen juist gericht op het ongeluk van 
eenn ander, bijvoorbeeld de wraak, de toorn en de jaloezie. De 'alge-
meene'' hartstochten ten slotte kunnen zowel 'eigenbatig, als gezellig 
off  ongezellig' zijn, bijvoorbeeld het verlangen, de schrik en de wal-
ging. . 

Naastt deze categorieën hanteren Van Alphen/Riedel nog een 
anderee 'classificatie der begeertens'. Net als Krause onderscheiden zij 
aangenamee hartstochten, onaangename hartstochten en hartstochten 
'vann eene tweeërlei natuur*. Aangenaam noemen zij de hartstochten 
diee ontstaan 'uit de ware of ingebeelde bevrediging van eene zekere 
begeerte'' en onaangenaam de hartstochten die ontstaan 'uit de tegen-
strijdigheidd tusschen een voorwerp en onze grondneigingen'. Van Al-
phenn noemt in de 'Aanmerkingen' de volgende voorbeelden van aan-
genamee hartstochten: liefde, tederheid, bezorgdheid, angst, smart, 
hoop,, vrees, dankbaarheid, verwondering en aanbidding (Van Alphen 
18023:: 320). De hartstochten van 'tweeërlei natuur' laten ons in onze-

3300 2ie Van Alphen 1780: 48-61. Van Alphen/Riedel volgen de gedachtegang van Kames, 
maarr in een voetnoot delen zij mee diens denkbeelden iets te hebben bijgesteld, omdat 'de 
schrijverr al te subtiel scheen om nuttig te zijn' (p. 54). 
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kerheidd of wij het doel van de grondneiging bereiken. Ook kan het bij 
dezee groep gaan om hartstochten die zowel aangename als onaange-
namee elementen bevatten {Van Alphen 1780: 62-63). Het zal duidelijk 
zijn,, dat de 'gezellige' hartstochten geassocieerd kunnen worden met 
dee aangename en de 'ongezellige' met de onaangename hartstochten, 
terwijll  'eigenbatige' en 'algemeene' hartstochten gerangschikt kun-
nenn worden onder de categorie 'tweeërlei natuur'. 

Vervolgenss geven Van Alphen/Riedel een zeer uitvoerige psy-
chologischee analyse van diverse hartstochten.331 In dit vertoog last Van 
Alphenn een lange beschouwing in over 'het eigenlijke pathetieke' 
(idem:: 103-120). Hij noemt 'pathetiek' 'alles wat de ziel met vrees, 
schrik,, en somberheid' vervult. Het meest kenmerkende van het pa-
thetiekee vindt hij, dat 'daar bij altoos iets komt dat verschrikkend is' 
(104).. Wat de muziek betreft, ziet Van Alphen het pathetieke vooral in 
dee tragische opera en in kerkmuziek. Als voorbeelden noemt hij onder 
meerr Grauns Iphigenia, Glucks Alceste, Niemeyers Abraham aufMoria en 
dee stichtelijke liederen van Schutte. In de dichtkunst kent hij het toe 
aann het treurspel, de klaagzang, het heldendicht en de ode (106). In 
hett algemeen ziet hij deze bijzondere vorm van hartstocht in kunst-
werken,, 'wanneer dezelve van dien aart zijn, dat zij de ziel vervullen 
mett ernst, ontroering, somberheid, en dergelijke bewegingen, wan-
neerr zij de weltevredenheid, de kalmte verdrijven, en tegenovergestel-
dee hartstochten verwekken' (105). Hoewel er een zekere voorkeur be-
staatt voor het behaaglijke als doel van de kunst, wordt hier 
gezinspeeldd - aldus Buijnsters - op een 'griezellust'. Het verhevene en 
aandoenlijke,, zo nauw met het pathetieke verbonden, lijk t alleen te 
wordenn opgewekt door schildering van angst en schrik (Buijnsters 
1973:131). . 

Datt geeft Van Alphen/Riedel aanleiding zichzelf de vraag te 
stellen,, waarom 'hartstogten, die in de natuur onaangenaam zijn, in de 
kunst,kunst, door eene geschikte nabootsing, bevallen, en aangenaam worden'. In hun 
uitvoerigee antwoord betrekken zij de opvattingen van onder anderen 
Aristoteles,, Batteux, Campbell, Curtius, Dubos, Fontenelle, Gerard, 
Hurd,, Lessing, Mendelssohn en Schlegel (Van Alphen 1780: 120-144). 

3311 Zie Van Alphen 1780:64-103. Conform de contemporaine visie op de uitbeelding van de 
hartstochtenn in de schone kunsten beschrijven Van Alphen/Riedel voor elke hartstocht een 
bepaaldee mimiek en lichaamshouding. De achttiende-eeuwse theorie der hartstochten 
geeftt hiervoor richtlijnen aan schilders, beeldhouwers en toneelspelers. Van Alphen/Riedel 
verwijzenn naar gezaghebbende studies op dit gebied, van onder anderen Charles Le Brun. 
Verderr ontlenen zij richtlijnen aan Mendelssohn, Hutcheson, Pouilly, Lessing, Kames en 
Sulzerr (p. 64). 
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Zijj  komen tot dezelfde conclusie als Mattheson, Krause en Lustig: de 
meestee mensen hebben een voorkeur voor droevige hartstochten, 
omdatt smart medelijden oproept en medelijden heeft 'in zig reeds 
eenn zagt gevoel, en is altoos met eenige aangename bewegingen ge-
mengd'.. Zo ontstaat in de kunst een paradoxale betrekking tussen ver-
maakk en smart. Wij scheppen genoegen in de nabootsing en wij reali-
serenn ons 

datt wij slegts de nabootsing, en niet het lijdend onder-
werpp zelf zien; en daar het slegts van ons afhangt, om de 
oogenn van dat treurig tooneel aftewenden, zo zijn wij in 
staat,, ons met iets te vermaken, dat wij in de natuur niet 
zoudenn willen zien, en dat wij juist daarom alleen in de 
kunstt zien willen (idem: 138). 

Inn de 'Aanmerkingen' blijk t Van Alphen de hartstochten nog op een 
derdee manier te classificeren. Op gezag van Kames332 verdeelt hij ze 
namelijkk in muzikaal en onmuzikaal. Dat ook Krause dit onderscheid 
maakt,, is hem onbekend, omdat Sulzer Krause hierin niet volgt. Van 
Alphen/Kamess noemen onaangename hartstochten onmuzikaal, 
omdatt 'de toon derzelven, onaangenaam voor het gehoor zijnde, niet 
muzikaall  kan uitgedrukt worden; dewijl niets, dat onaangenaam voor 
hett gehoor is, muziek kan heeten'. Net als Krause vinden Van Al-
phen/Kamess daarom 'gevoelens van wreedheid, boosaartigheid, blo-
hartigheid,, nijd, of eene andere ongezellige hartstogt' ongeschikt voor 
dee uitdrukking in muziek (Van Alphen 18023: 319). 

Doorr de associatie van onaangename hartstochten met on-
aangenamee klanken lijk t Van Alphen in navolging van Kames het ter-
reinn van de muzikale expressie te beperken tot het lieflijk e en aange-
name,, conform de kunstopvatting van velen in het midden van de 
achttiendee eeuw, onder wie Krause. In een ingevoegde passage in Rie-
delss Theorie laat Van Alphen echter een heel ander geluid horen, omdat 
hijj  daar een andere zegsman heeft: Sulzer. Op gezag van deze Zwitser-
see filosoof noemt Van Alphen muziek juist bij uitstek geschikt voor de 
uitdrukkingg van heftige emoties 

omm dat, zij het ligchamelijk gevoel en het zenuwgestel het 
allersterkstt aandoet. Wat kan vreeslijker zijn dan een we-
zenlijkk angstgeschrei, het welk de vertwijfeling uit een 
menschh perst? Dit kan de muziek niet alleen volmaakt na-

3322 Zie Kames 17694 (dl. 1): 137-139. 'It must be premised, that no disagreeable combination 
off  sounds is intitled to the name of music: for all music is resolvable into melody and har-
mony,, which imply agreeableness in their very conception' (137). ] for music must be 
pleasant,, or it is not music' (139). Vergelijk Kames 17632:174. 
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bootsen,, maar zelfs nog versterken door de harmonie, en 
doorr toonen, die verschriklijk voor het gehoor zijn (Van 
Alphenn 1780:170).333 

Dee relatie tussen hartstochten en muziek is voor Van Alphen zo evi-
dent,, dat hij als dichter de muziek meent nodig te hebben. Hij kent 
namelijkk aan de muziek het vermogen toe om hartstochten 

tee schilderen, het welk woorden alleen in zulk een trap 
niett bezitten; daarom kunnen onze hartstogten, wanneer 
zijj  door de kunst in al hun kragt zullen worden voorge-
steld,, de muziek niet wel missen (Van Alphen 18023: 
302).334 4 

Dee verklaring van dit vermogen van de muziek moet naar zijn mening 
gezochtt worden in de menselijke natuur en wel in het verband dat er 
bestaatt 'tusschen het gehoor en ons hart'. Hij noemt het gehoor zelfs 
'hett geschiktste zintuig, om hartstogten te verwekken' en de oorzaak 
daarvann ligt in ons zenuwgestel. Zonder zijn bron te vermelden neemt 
Vann Alphen deze opvatting letterlijk van Sulzer over.335 Diens toelich-
tingg laat hij echter achterwege. 

Sulzerr legt uit dat auditieve gewaarwordingen veel sterker op 
hett zenuwgestel werken dan visuele. De oorzaak zoekt hij in het ver-
schill  in structuur van licht en lucht. De etherischee lichtelementen die 
opp onze ogen inwerken, hebben nauwelijks invloed op ons zenuwge-
stell  door hun ragfijne structuur. Daarentegen heeft lucht een grover, 
lichamelijkerr structuur. De gehoorzenuwen worden aangedaan door 
dee luchtstroom die met kracht wordt uitgestoten om klanken te vor-
men.. Deze uitstoot van lucht doet het hele zenuwgestel trillen (Sulzer 
1774:: 784).336 

Volgenss Van Alphen manifesteert het verband tussen ge-
moedsaandoeningenn en klanken (muziek) zich enerzijds, doordat 
klankenn en geluiden van nature gevoelens opwekken. Ook in zijn ge-
dichtenn geeft hij uitdrukking aan deze visie. Zo beschrijft hij in twee 
gedichtenn een intens gevoel van blijdschap, dat wordt opgeroepen 

3333 Van Alphen gebruikt de term niet, maar hij doelt hier kennelijk op dissonanten. Verge-
lij kk Sulzer 1771: 695. Hier staat letterlijk hetzelfde. 
3344 Zie ook Remond de Saint Mard 1749 (dl. 5): 151-152, waar letterlijk hetzelfde staat. 

3355 zie Van Alphen 18023: 302-303. Bij Sulzer staat: 'Die Natur hat eine ganz unmit telbare 
Verbindungg zwischen dem Gehör und dem Herzen gestiftet; [...]. Das Gehör ist also weit der 
taugl ichstee Sinn, Leidenschaft zu erweken' (Sulzer 1774: 781). 
3366 Zie ook 2.1.5 waar ik Sulzers toelichting citeer. 
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doorr het zingen van een nachtegaal.337 De muziek kan alle klanken en 
geluidenn uit de wereld om ons heen niet alleen volmaakt nabootsen, 
maarr zij roept daarbij ook dezelfde gemoedsaandoeningen op als deze 
klankenn en geluiden doen {Van Alphen 18023: 302-303). 

Anderzijdss blijkt het natuurlijk verband tussen gemoedsaan-
doeningenn en klanken uit het feit dat emoties zich meestal spontaan 
ontladenn in klanken, in muziek (ibidem). Dit aspect zie ik eveneens 
geïllustreerdd in enkele gedichten van Van Alphen. Een gedicht be-
schrijftt bijvoorbeeld, dat iemand zich zo blij voelt, dat hij spontaan 
gaatt zingen.338 Als aanhanger van de oertaaltheorie definieert Van Al-
phenn het zingen 'als eene natuurlijke opeenvolging van klanken, 
welkee uit hartstogtelijke gewaarwording ontstaan, en ook bijgevolg de-
zelfdee gewaarwording voorstellen'.339 

Inn Van Alphens affectenleer speelt instrumentale muziek 
nauwelijkss een rol. Afgezien van enkele aan Sulzer ontleende alinea's 
overr instrumentale muziek, schrijft hij uitsluitend over vocale mu-
ziek.. Hij gaat er namelijk van uit, dat gewaarwordingen en hartstoch-
tenn verwoord moeten zijn vóór ze in de muziek kunnen worden uitge-
drukt.. Hij beroept zich op Webb, als hij stelt dat dichtkunst en muziek 
niett zonder elkaar kunnen, zoals blijkt uit de onderlinge dienstverle-
ning:: de dichtkunst geeft de muziek de 'sentimenten' en de muziek 
geeftt de dichtkunst de 'bewegingen* (idem: 303).340 In navolging van 
Kamess gebruikt Van Alphen de term 'sentimenten' voor alle gedach-
tenn die een hartstocht in ons oproept (Van Alphen 1780:149). 

Vann Alphen beschouwt het gedicht als primair. De muziek 
kann 'de poëtische uitdrukking aangenamer maaken, dan het enkel 
lezenn of hooren lezen', omdat de harmonie en de melodie van de mu-
zikalee tonen (zie 4.2.3) 'op zig zelf eene aangename uitwerking op ons 

3377 Het gaat om de gedichten 'De kleine Zangster. Avondlied.' (Nepveu 1839 (dl. 3): 174-176) 
enn 'De Avondwandeling.' (idem: 242-244). 
3388 Zie 'De zingende Willem. Morgenlied.' (Nepveu 1839 (dl. 3): 172-173). 
3399 Zie Van Alphen 18023: 302. Deze definitie is weer een letterlijke vertaling van Sulzer 
(Sulzerr 1774: 782). Zie ook 4.2.3. 
3400 Van Alphen vertaalt Webb letterlijk: 'Music borrows sentiments from poetry, and lends 
herr movements' (Webb 1974:131). Webb besteedt in tegenstelling tot Van Alphen wel aan-
dachtt aan instrumentale muziek, die hij even subliem acht als vocale muziek. In vocale 
muziekk ligt voor Webb de prioriteit bij de muziek: 'music must, from its nature, be superi-
orr to verse' (130-131). Zie ook 4.2.3. Zie verder voor opvattingen over instrumentale muziek 
4.2.2.. Voor tijdgenoten getuigt de visie van Webb van een nieuw inzicht in het karakter van 
dee muziek. Ook Lustig benadrukt de betekenis van instrumentale muziek. In de relatie tus-
senn tekst en muziek acht hij, zoals Webb, de muziek dominant. Van Alphen daarentegen 
belichtt voornamelijk de ondersteunende functie van de muziek voor de dichtkunst. 
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gehoorr [hebben]' (Van Alphen 18023: 303). Muziek vergroot het plezier 
datt wij beleven aan 'de kunstige nabootsing' van gewaarwordingen en 
hartstochtenn door de dichtkunst. Daardoor wordt 'de voorstelling zin-
nelijker',, dat wil zeggen levendiger, aanschouwelijker, en dat bevor-
dertt de verrukking (ibidem). Daarmee bedoelt hij die toestand van de 
ziell  die zich openbaart in gelaatstrekken en in lichaamshouding.341 

Bovendienn is er een behoefte deze gewaarwording aan anderen mee te 
delenn (Van Alphen 1782:189-190). 

Vann Alphen streeft in zijn affectenleer - waarin hij voorna-
melijkk Sulzer volgt - een educatief doel na. Hij wenst dat dichtkunst en 
muziekk 'te samen vereenigd in de nationale opvoeding gebruikt wer-
den',, zoals bij de Grieken, 'om gevoelens van liefde tot het vaderland, 
enn deugd aan de jeugd inteboezemen' (Van Alphen 18023: 307; verge-
lij kk Sulzer 1774: 785, 787). Zijn opvattingen over de uitdrukking van 
hartstochtenn in vocale muziek moeten we zien in het licht van zijn 
religieuzee bezieling. In de 'Aanmerkingen' heeft hij vooral 'geestelijke 
zangstukken'' voor ogen (zie 3.2.1 en 3.2.2). Hij geeft dichters en com-
ponistenn richtlijnen voor het schrijven van cantates die 'het hart op-
wekkenn tot liefde, aanbidding, en bewondering' van God en 'van den 
eeuwiggezegendenn verlosser [...], Zijn eeniggeboren Zoon' (ibidem). 

Inn de Theorie schrijven Van Alphen/Riedel dat een dichter hartstochten 
opp twee manieren kan uitdrukken of nabootsen. De dichter kan zich 
volledigg verplaatsen in een hartstocht ('de Engelsche manier') of hij kan 
diee hartstocht als observator beschrijven ('de Fransche manier'). 'Onte-
genzeggelijk',, aldus Van Alphen/Riedel, 'heeft de eerste veel vooruit 
bovenn de laatste', want op de Franse manier wordt van de hartstocht 
slechtss een beeld gegeven en 'dan blijven wij te koel, om ze zelf te ge-
voelen'' (Van Alphen 1780: 146-147). Bovendien noemen zij het onna-
tuurlijk ,, als iemand zijn gemoedstoestand gaat beschrijven en analy-
seren: : 

Dee toornige zegt niet: ik ben toornig; de woedende niet: ik 
woede;; beide zijn ze alleen met de voorwerpen hunner 
hartstogtt bezig, en eerst dan, als de storm voorbij is, kan 
menn zeggen: ik was toornig; ik ben woedend geweest 
(idem:: 149). 

3411 Uit de mimiek, gesticulatie en lichaamshouding blijkt de aard van de hartstocht. Zie 
noott 331. Zie ook bijvoorbeeld Engel 1790: de Nederlandse vertaling van een Duitse verhan-
delingg in briefvorm over mimiek, gebaren en lichaamshouding als de 'uitwendige' tekenen 
vann 'de gevoelens en aandoeningen van het hart' (idem: I). 
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Dee Engelse manier bevelen Van Alphen/Riedel aan, want de dichter die 
zichh volledig in een hartstocht verplaatst, kan beschrijven wat hijzelf 
voelt.3422 Op die manier drukt hij 'zijne gewaarwordingen op de leven-
digstee wijze uit, en sleept daar door den lezer meê' (idem: 146). Van Al-
phen/Riedell  verwijzen in dit verband, net als Lustig, naar het Horati-
aansee 'si vis me fiere' (idem: 166). In Van Alphens affectenleer speelt de 
teergevoeligheidteergevoeligheid of sensibiliteit', dat wil zeggen de aangeboren ontvanke-
lijkheidd voor aandoeningen en gewaarwordingen, een belangrijke 
rol.343 3 

Watt voor de dichter geldt, geldt ook voor de componist. De 
toonkunstenaarr moet zich, zo schrijft Van Alphen in de 'Aanmerkin-
gen',, volledig verplaatsen in de gewaarwordingen en hartstochten die 
dee dichter uitdrukt. De componist 

moett in staat zijn, om de schoonheid van digterlijke voor-
stellingenn te gevoelen, om zo, door dezelve in verrukking 
geraakt,, ook aan zijne toonen de waare overeenkomst met 
dee woorden te geven,344 en de vereischte levendigheid aan 
zijnenn arbeid medetedeelen (Van Alphen 18023: 313). 

Dee door Van Alphen/Riedel gesignaleerde Frans-Engelse controverse 
getuigtt van inzicht in de ontwikkelingen in de kunsttheorie in de laat-
stee decennia van de achttiende eeuw. In die theorie krijgt de kunste-
naarr geleidelijk een centrale plaats en wordt het retorische 'docere', 
'movere'' en 'delectare' aan het eind van de eeuw vooral in Engeland en 
Duitslandd slechts beschouwd als een gelukkig nevenproduct van de 
uitdrukkingg van de gevoelens van de kunstenaar. In Frankrijk kon de 
imitatietraditiee zich echter door de invloed van Batteux nog lang 
handhaven.. In Duitsland en Engeland namen respectievelijk Sulzer en 
Joness afstand van Aristoteles' doctrine van de kunst als nabootsing van 
dee natuur. Volgens Abrams anticipeerde Sulzer trouwens sterker op de 

3422 Dat Van Alphen ook als dichter volgens de Engelse manier werkt, blijkt onder meer uit 
zijnn voorbericht bij de Nederlandsche Gezangen, een bundel vaderlandslievende gedichten 
overr hoofdmomenten uit de Tachtigjarige Oorlog, die in 1779 in Amsterdam verscheen. Hij 
schrijft,, dat hij zich in zijn verbeelding verplaatst heeft in die oorlog om aan zijn gedichten 
'meerr levendigheid en natuurlijkheid' te geven, dan hij had gekund, als hij 'die voorvallen 
slechtss op afstand beschouwd had' (Nepveu 1839 (dl. 3): 70). Van Alphen preludeert hier op 
dee methode van Van Deyssel (Knuvelder 19765 (dl. 4): 150-151). 
3433 Zie over dit begrip Van Alphen 1782: 89-128. Zie ook 4.3.3. 
3444 Van Alphen doelt hier op toonschildering: de muzikale nabootsing van de klank, de 'be-
weging'' (ritme) en de betekenis van woorden. Zie 2.1.2. Zie ook 4.2.3 en 4.4.3 over Van Al-
phenss begrip 'harmonie': de correspondentie van de woordklank en het woordritme met 
dee woordbetekenis. 
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romantischee expressietheorie dan Jones en vond de nieuwe theorie 
voorall  via Duitse schrijvers haar weg in Europa (Abrams 1971: 88-94). 
Wezenlijkk voor de ware kunstenaar acht Sulzer, dat hij genie paart aan 
eenn groot hart. Diens doel moet zijn het hart van zijn publiek te raken. 
Datt bereikt hij door individualisering van de hartstochten die hij wil 
uitdrukkenn (Sulzer 1771: 315-316; zie ook 2.1.5). 

Abramss constateert, dat in Engeland het lyrische gedicht de 
basiss vormt voor de nieuwe opvatting dat alle kunst emotionele ex-
pressiee is. Na 1750 wordt instrumentale muziek in Engelse geschriften 
meestall  niet meer beschreven als een imitatieve kunst (Avison, Beattie, 
Harris,, Webb). Engelse schrijvers beschouwen het overigens wel als een 
tekort,, dat zuiver instrumentale muziek geen bepaalde voorstelling 
kann weergeven. Daarom pleiten zij voor een vereniging van dichtkunst 
enn muziek. In hun opvatting zag Van Alphen zijn eigen visie dus be-
vestigd.. Daarentegen neigen de meeste Duitse schrijvers ertoe muziek 
tee verheffen tot de norm voor zuivere expressie van geest en gevoel, 
waartegenn de betrekkelijke expressiviteit van alle andere kunsten het 
moett afleggen. Zij prijzen instrumentale muziek juist om haar onbe-
paaldheidd als de kunst der kunsten (Herder, Hoffmann, Novalis, Schle-
gel,, Tieck, Wackenroder). 

Vann Alphen gaat ervan uit, dat de uitdrukking van hartstoch-
tenn geschiedt door nabootsing (Van Alphen 18023: 312). Volgens hem 
heeftt elke hartstocht 'haren toon'. Dichter en componist worden ge-
achtt 'den natuurlijken toon der hartstogt' te treffen (idem: 316). Even-
alss Lustig baseert Van Alphen zich voor het begrip 'toon der hartstogt' 
opp een bepaalde passage in De Oratore van Cicero, die inhoudt dat de 
toonn van de stem van een redenaar bepaald wordt door de hartstocht 
diee hij uitdrukt.345 

Dee toon van de respectieve hartstochten koppelt Van Alphen 
niett alleen aan de woordklank en zinsmelodie, maar ook aan het 
ritme,, want 'elke beweging der ziele [heeft] hare snelheid of traag-
heid'.. Zo kenmerkt een melancholieke stemming zich door een sle-
pendd ritme. Wat de klankkleur betreft, kunnen dichter en componist 
zichh bijvoorbeeld bedienen van 'zagte, harde, stootende, vloeiende, 
volle,, scherpe' klanken en wat het ritme betreft, kunnen zij onder an-
deree gebruik maken van 'rollende, sleepende, hortende, afgebrokene' 
bewegingenn (Van Alphen 1782: LXXIII-LXXIV) . Van Alphen huldigt de 
contemporainee opvatting, dat klinkers en medeklinkers een gevoels-
waardee hebben. Zo karakteriseert hij de lange 'i' als 'het akelige, het 

3455 Van Alphen 1782: LXXIII ; idem 1780:150. Zie voor deze passage van Cicero 4.5.2. 
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klagendee en meedogenwekkende der kinderlijke toonen' (idem: 
XLII). 34* * 

Inn de dichtkunst heeft het begrip 'toon der hartstogt' voor 
Vann Alphen echter een andere inhoud dan in de welsprekendheid en 
inn de muziek. Bij een gedicht gaat het zijns inziens niet om de beziel-
dee stem van de declamator, maar om de dichter die de 'toon der harts-
togt'' moet treffen door de klank en 'beweging' van woorden zorgvul-
digg af te stemmen op de betekenis (Van Alphen 1782: LVI-LVII). 347 

Tederheidd bijvoorbeeld moet 'in zagtvloeiende woorden gekleed wor-
den'' (Van Alphen 1780:165). In de muziek koppelt Van Alphen 'de toon 
derr hartstogt' dus wel aan de menselijke stem. Dat blijk t onder meer 
duidelijkk uit zijn advies aan de componist 

daarvann zijne studie [te] maken, dat hij den toon van alle 
hartstogtenn uitvinde. [...] Elke hartstogt heeft, niet alleen 
mett opzigt op de gedagten, maar ook op den toon der 
stemme,, op het hooge en lage, het schielijke en langsame, 
denn toonval der spraak, haar bijzonder karakter. [...] De 
toonn verraadt hem vreugd of droefheid; ja hij onder-
scheidtt zelfs in enkele toonen, een hooger of middelmati-
gerr smart, eene diep gevestigde tederheid, eene sterke of 
middelmatigee vreugd. [...] De vreugd spreekt met volle 
toonen;; met eene, niet buitensporige, snelheid, en gema-
tigdee afwisselingen van het zwakke en sterke, van het 
hoogee en lage in de toonen. De treurigheid vertoont zig in 
langsamee gesprekken, dieper uit de borst gehaald, maar 
minderr schelle toonen. En zo heeft elke gewaarwording in 
dee spraak iets eigenaardigs. Dit moet de muziekant op het 
nauwkeurigstt opmerken, en zig eigen maken, want daar-
doorr alleen verkrijgt hij eene juistheid in zijne uitdruk-
kingg (idem: 267-268).348 

Vann Alphen geeft zowel dichter als componist richtlijnen voor de na-
bootsingvann de toon der hartstochten. In de 'Aanmerkingen' spitst hij 
dezee toe op de cantate, omdat deze dichtvorm zich naar zijn mening 

3466 In Dogana 1991 wordt de 'i' geassocieerd met scherpe, indringende gevoelens. Zie 4.5.2. 
3477 Zie over verschillende interpretaties van het begrip 'toon' in de achttiende en negen-
tiendee eeuw Krol 1993. 
3488 Ook in de 'Aanmerkingen' schrijft Van Alphen, dat de componist 'den toon der harts-
togten'' behoort te kennen om kunstmatigheid en onnatuurlijkheid in de muzikale na-
bootsingg te kunnen vermijden. Dat wil zeggen dat de muzikale tonen moeten corresponde 
renn met de klankkleur en het ritme van de menselijke stem {Van Alphen 18023: 312-313). 



3366 I DE TAAL DER HARTSTOCHTEN 

bijj  uitstek leent voor de uitdrukking van gevoelens en hartstochten. 
Verwijzendd naar Sulzer349 definieert hij de cantate als een 

kleinn gedigt, voor de muziek gemaakt, en van eenen aan-
doenlijkenn inhoud, waarin350 verschillende voetmaten, op-
merkingen,, bespiegelingen, gewaarwordingen, en harts-
togtenn uitgedrukt worden, welke ontstaan bij gelegenheid 
vann een gewigtig onderwerp (Van Alphen 18023: 321-322). 

Dee cantate kan volgens Van Alphen bij de luisteraar aandoeningen op-
wekken,, 'welken hij door zijne eigene gevoeligheid niet kan gaande 
maken'' (Van Alphen 1782: 90-91). Ik ga nu over tot de bespreking van 
Vann Alphens visie op de werkwijze van respectievelijk de dichter en de 
componistt bij de uitdrukking van gewaarwordingen en hartstochten 
mett name in de cantate. 

Inn Van Alphens richtlijnen voor de dichter speelt de leer der sentimen-
tenn van Kames een belangrijke rol.351 Zijn interpretatie daarvan komt 
opp het volgende neer. Bij de nabootsing van hartstochten moet de 
dichterr de sentimenten (gedachten) afstemmen op de 'toon' van de 
hartstocht.. Zo kenmerken vrolijke hartstochten zich door hoge tonen, 
terwijll  lage tonen horen bij droevige hartstochten. Als gedachten en 
gemoedstoestandd niet corresponderen, 'gelijk wanneer men aan eene 
droevigee hartstogt vrolijke sentimenten geeft, of anders om', zullen de 
sentimentenn 'den toon der hartstogt overstijgen', of juist 'lager zijn' 
dann die toon (Van Alphen 1780:158-160). 

Niett alleen de sentimenten maar ook de 'spraak' of 'uitdruk-
king'' (woordklank, zinsmelodie en ritme) moet worden afgestemd op 
dee 'toon' van de hartstocht. De dichter dient hiervoor gebruik te 
makenn van 'den hartstogtelijken stijl', die zich kenmerkt door 'eene vuu-
rigerige uitdrukking, een snelle voordloopende toon naar de gesteldheid en naar 
dee mate van de hartstogt' (idem: 252-253).352 In dit verband associeert 

3499 Van Alphen neemt Sulzers definitie in een letterlijke vertaling over: 'Ein kleines fïir die 
Musikk gemachtes Gedicht von rührendem Inhalt, darin in verschiedenen Versarten, Beob-
achtungen,, Betrachtungen, Empfindungen und Leidenschaften ausgedrükt werden, wel-
enee bey Gelegenheit eines Wichtigen Gegenstandes entstehen' (Sulzer 1771: 191). Sulzer 
gaatt op het genre cantate veel dieper in dan Van Alphen. Sulzer onderscheidt soorten can-
tatess die hij kort karakteriseert. Voor richtlijnen voor het schrijven van een goede cantate 
verwijstt hij naar Krauses Von der Musikalischen Poesie. 
3500 Lees: 'opmerkingen, bespiegelingen, gewaarwordingen, en hartstogten worden uitge 
druktt in verschillende voetmaten'. Zie ook Sulzers definitie. 
3511 Zie Van Alphen 1780:149-167, waar Van Alphen/Riedel deze leer samenvatten. 
3522 Van Alphen/Riedel verwerpen de klassieke verdeling in drie stijlen (hoog, midden, laag), 
omdatt ze onderling niet voldoende afgebakend kunnen worden. In plaats daarvan onder-
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Vann Alphen de 'toon' van de hartstocht met de stem van de declama-
torr en van de zanger. De klank daarvan werkt in op de zintuigen en 
moett de dichterlijke harmonie ondersteunen (idem: 165). In zijn Digt-
kundigekundige Verhandelingen geeft hij lessen in het bereiken van deze harmo-
nie.353 3 

Opp gezag van Sulzer noemt Van Alphen de uitdrukking van 
hartstochtenn volmaakt, wanneer het juiste woord op de juiste plaats 
staat,, wanneer de beschrijving van de hartstocht aan duidelijkheid 
nietss te wensen overlaat en wanneer de gekozen formulering het hart 
raakt.. Dat impliceert volgens hem dat de dichter alle woorden van een 
taall  moet kennen en dat hij moet beschikken over 'eene wijsgeerige354 

kenniss van hunne beteekenis'. Die kennis verkrijgt hij door de beoefe-
ningg van de taalkunde en het lezen van goede schrijvers (idem: 256-
260)) en natuurlijk door de 'studie der natuur' (Van Alphen 1782: LXXI-
n-LXXVI) . . 

Vann Alphen prefereert 'de studie der natuur' boven de studie 
vann regels, omdat niet precies in regels kan worden vastgelegd welke 
klanken,, welk metrum en welk ritme passen bij de verschillende ge 
moedsbewegingenn en hartstochten. 

Hierr moet het gehoor en de geoefende smaak des digters 
inn plaats van regels zijn; daar tog de vorming van een vers-
trantt ter keuze van den digter staat; en hij, hier in, aan 
geenee wetten gebonden is, dan die welluidendheid en har-
moniee hem voorschrijven, [...] (idem: LXXVIII). 355 

Datt elke regel zijn uitzonderingen kent, illustreert Van Alphen met 
eenn regel van Kames die inhoudt dat 'eene moeilijke en afgebroken be-
weging'' uitgedrukt moet worden door een versregel die is samenge-
steldd uit woorden van één lettergreep. Onderstaande versregel van 
Vondell  lijkt , aldus Van Alphen, Kames' regel te bevestigen: 

Diee zorgt, en waakt, en slaaft, en ploegt, en zwoegt en 
[zweet; ; 

Maarr volgens Van Alphen zijn er vele andere versregels van ook uit-
sluitendd eenlettergrepige woorden die zeker niet het effect hebben 

scheidenn zij de volgende vier stijlen: schoon, verheven, komiek en hartstochtelijk (Van Al-
phenn 1780: 251-252). 
3533 Zie over Van Alphens uiteenzetting over 'harmonie' 4.4.3. Zie ook 4.2.3. 
3544 Van Alphen bedoelt wetenschappelijke kennis. 
3555 Bij Sulzer kon Van Alphen een bevestiging van deze opvatting vinden. Sulzer noemt re-
gelgevingg zelfs zinloos, zeker als de kunstenaar niet het vermogen heeft zich te verplaatsen 
inn de hartstocht die hij wil uitdrukken (Sulzer 1774: 699; zie ook 2.1.5). 
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vann 'eene moeilijke en afgebroken beweging'. Als voorbeeld geeft hij 
nogg een versregel van Vondel: 

Mijnn heer, ik heb u raad voor deez tijd niet van doen;356 

Daarinn ziet hij voldoende bewijs, dat bedoelde regel van Kames geen 
algemenee geldigheid heeft. Hij waarschuwt de dichter voor het star 
toepassenn van regels. Daarmee wordt meestal niet het effect bereikt 
datt wordt beoogd (idem: LXXV-LXXVI) . 

Opp grond van deze overwegingen houdt Van Alphen de dicht-
kundigee richtlijnen voor de cantate beperkt. Als de dichter 'binnen de 
aangewezenn oevers' blijft , kan hij 'den stroom van zijne genie357 den 
vollenn loop' geven (Van Alphen 18023: 323). Van Alphens richtlijnen 
blijkenn een collage uit Sulzers Allgemeine Theorie, hoewel hij in een in-
leidendee opmerking naast Sulzer nog een aantal Franse bronnen op-
geeft: : 

Ikk zal derhalven,, ook tot onderrigting van anderen, die re-
gelss opgeven, welken ik in het opstellen dezer cantaten 
onderr het oog gehouden heb, en welken ik voornamelijk 
geleerdd heb uit DU BOS, MARMONTEL, REMOND DE ST. 
MARD,, ROUSSEAU en SULZER (idem: 310-311). 

All ee genoemde Franse bronnen geven ongeveer dezelfde richtlijnen als 
Sulzer,, maar in een andere context. De Franse schrijvers reflecteren 
namelijkk op de operastrijd in hun land. Van Alphen gaat aan die pole-
miekk voorbij. Hem interesseert vooral de cantate als muzikaal gedicht. 
Omdatt zijn formulering naadloos aansluit bij die van Sulzer, ga ik 
ervann uit dat hij de richtlijnen van Sulzer heeft overgenomen. Ik heb 
err meermalen op gewezen (zie 3.2.3 en 4.2.3), dat Van Alphen vaak een 
aantall  werken noemt als bron, terwijl hij in feite slechts een van die 
werkenn als bron gebruikt. Aan de fragmenten die Van Alphen - meest-
all  zonder verwijzing - van Sulzer overneemt, voegt hij enkele regels 
toe.. Zijn richtlijnen illustreert hij verder met een of meer strofen uit 
cantatess van Ramler en één keer uit een cantate van Metastasio.358 

3566 Dat deze versregel bedoeld effect niet heeft, hangt waarschijnlijk samen met de keuze 
vann vóór in de mond gevormde klinkers ('e' en 'i'). In de eerste geciteerde versregel daaren-
tegenn overheersen achter in de mond gevormde klinkers ('a', 'o' en 'oe'). Volgens Wellek & 
Warrenn moeten vóór in de mond gevormde klinkers geassocieerd worden met alles wat dun, 
vlug,, duidelijk en helder is, terwijl achter in de mond gevormde klinkers associaties geven 
mett alles wat lomp, langzaam, vervelend en donker is (Wellek & Warren 19743: 229-230). 
3577 Zie over dit begrip 4.2.3. 
3588 Van Alphen geeft de citaten uit Ramlers cantates soms in het Duits en soms in een Ne-
derlandsee vertaling (Van Alphen 18023: 324-326, 328, 329, 332-336). Hij citeert van Metasta-
sioo in het Italiaans een aria uit 'eene cantate op den jaardag van den keizer'. De Nederland-
see vertaling van deze regels voegt hij erbij (idem: 327). 
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Inn de cantate - zo blijkt uit Van Alphens, aan Sulzer ontleen-
de,, definitie - moet de dichter een heel scala aan gewaarwordingen en 
hartstochtenn voelbaar maken. Daarbij hechten Van Alphen/Sulzer aan 
eenn 'natuurlijke' afwisseling van de respectieve emoties. Dat wil zeg-
genn dat deze logisch moeten voortvloeien uit het voorafgaande en dus 
niett geforceerd mogen worden. Het koor en de aria zien Van 
Alphen/Sulzerr als de delen van de cantate die bij uitstek dienen voor 
dee uitdrukking van hartstochten. 

Hett 'Choof definieert Van Alphen - zonder verwijzing in een 
letterlijkee vertaling van Sulzer - als een gezang van vier of meer stem-
men,, dat de luisteraars direct treft door zijn prachtige harmonie en 
melodie.. Hij kiest uit het lemma 'Chor' in Sulzers Allgemeine Theorie en-
kelee passages die hij samenvoegt tot een korte karakteristiek:359 Het 
koorr moet gedachten uitdrukken 'welke natuurlijkerwijze van het 
gantschee volk kunnen voorgesteld worden: een blijde uitroep, of eer-
biedigee aanbidding'. De dichter moet zorgen voor een korte, wellui-
dendee en vooral eenvoudige, begrijpelijke tekst, want diepzinnighe-
denn lenen zich niet Voor de groote menigte'. 

Vann Alphen postuleert, 'dat eene gewaarwording, welke wij 
bijj  veele menschen te gelijk zien, op ons uittermate sterk werkt'. Hij 
adviseertt de dichter in een cantate niet teveel koren op te nemen, 
omdatt teveel sterke emoties in een kort tijdsbestek een onwaarschijn-
lijke3600 indruk maken. Een koor past volgens hem goed aan het einde 
vann een cantate. Dat geeft een climax. Hij wijst erop, dat de cantates 
vann Ramler twee koren en een slotkoor hebben. Deze zijn in proza ge-
steld.. Hoewel hij Ramler die keuze laat, stelt hij op gezag van Sulzer 
vast,, dat de dichtvorm tot het wezen van het koor behoort. 

Terwijll  Van Alphen in zijn bespreking van het koor de bron-
vermeldingg achterwege laat, begint hij zijn betoog over de aria met 
eenn verwijzing naar Sulzer en diens bron Krause:361 

3599 Zie Van Alphen 18023: 323-324 en Sulzer 1771: 202-204. 

3600 Van Alphen hanteert hier het classicistische cr i ter ium van 'vraisemblance*. Datzelfde 
cr i ter iumm speelt in Van Alphens tij d een belangrijke rol bij de keuze van schrijvers als Ri-
chardson,, Rousseau en Wolff en Deken voor de briefvorm van h un romans. Immers, het 
maaktt een onwaarschijnlijke indruk, als een romanfiguur achteraf, vanuit zijn herinne-
ring,, gedetailleerd vertelt over zijn gemoedsbewegingen en hartstochten in het verleden, 
terwijll  hartstochtelijke situaties in een brief op een natuurlijke manier gedetailleerd be-
schrevenn kunnen worden (Brandt Corstius 1954:15-16). 
3611 Sulzer destilleert zijn beschrijving van de aria uit Krauses uitputtend betoog. Zie Sulzer 
1771:: 77-80; Krause 1753:129-132, 245-321 en Van Alphen 18023: 327-329. 
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Dee Aria wordt, volgens KRAUSE, zo als ik bij SULZER 
gezienn heb, dan gebezigd, wanneer de gewaarwordingen 
zoo sterk en de gemoedsbewegingen zo groot worden, dat 
wijj  niet eer te vreden zijn, voor dat wij dezelve geheel 
openbaren,, en ons hart geheel hebben uitgestort.362 

Ookk Van Alphens uitwerking van de definitie blijk t een letterlijke ver-
talingg van Sulzer. Uit diens lemma 'Arie' in de AUgemeine Theorie stelt 
Vann Alphen de volgende kleine collage samen. 

Alss een cantate met een aria begint, wordt de aanleiding be-
kendd verondersteld. Zo begint een cantate van Metastasio ter gelegen-
heidd van de verjaardag van de keizer met een aria waarin jubelend het 
opgaann van de zon wordt beschreven: het zal een prachtige dag worden. 

Evenalss het koor behoort de aria in dichtvorm te zijn gesteld. 
Dee dichter moet 'de hartstogt in een klein bestek schilderen'. De be-
perktee omvang van een aria laat geen complexe gewaarwording toe 
zoalss in de ode of elegie, 'om dat de eenheid der gewaarwording dan 
niett genoegsaam kan bewaard worden' (Van Alphen 18023: 328). Met 
zijnn eis dat de aria 'eene korte en zagtvloeiende uitdrukking' moet 
hebben,, lijk t Van Alphen de muzikale expressie weer te willen beper-
kenn tot het lieflijk e en aangename. 

Dee aria bestaat doorgaans uit twee delen. Het eerste deel bevat 
'dee algemeene uitdrukking der gewaarwording' en het tweede deel een 
toepassingg hiervan. Het omgekeerde kan ook. Als voorbeeld citeert Van 
Alphenn een aria van Ramler, waarin de toepassing in het eerste deel staat 
enn de 'algemeene uitdrukking der gewaarwording' in het tweede deel. 
Inn de toepassing in het eerste deel wordt 'de held uit Kanaan' vergeleken 
mett 'een heuvel Godes' die met de voet 'in donderwolken' staat en met 
dee top 'in zonnestralen'. In het tweede deel wordt de gewaarwording 
vann een 'wijze' beschreven die zich niet laat intimideren door de dood. 
Opp gezag van Sulzer noemt Van Alphen de tweedeling in de aria het 
meestt volmaakt, als de delen een tegenstelling vormen (idem: 329).363 

Ookk voor de componist364 heeft Van Alphen zowel in de 'Aanmerkin-

3622 vergelijk Van Alphen 18023: 327 met Sulzer 1771: 77 en Krause 1753:129. 
3633 Deze opvatting over de aria correspondeert met de indeling in octaaf en sextet van het 
renaissancistischee sonnet. Noch Sulzer noch Van Alphen verwijzen daar overigens naar. 
3644 Van Alphen gebruikt de term 'muziekant' (zie o. a. Van Alphen 18023: 300, 301, 306, 
315,, 316 en Van Alphen 1780: 266, 270, 271 en 272). Uit zijn betoog blijkt dat hij daarmee de 
componistt bedoelt en niet de uitvoerende musicus. Graun en Hasse noemt hij de meest be-
wonderdee 'muziekanten' in Duitsland (Van Alphen 1780: 266). Sulzer gebruikt consequent 
dee eenduidige term Tonsetzer'. 
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gen'' als in Riedels Theorie enkele richtlijnen in petto voor de uitdruk-
kingg van hartstochten. In de 'Aanmerkingen' redeneert hij vanuit zijn 
standpuntt als dichter, dat de toonzetting de verwoorde gevoelens 
moett ondersteunen en versterken. Dat impliceert, aldus Van Alphen, 
datt de toonkunstenaar over dichtkundige kennis moet beschikken. Bo-
vendienn moet hij gevoel hebben voor de stijl, de dichtkundige harmo-
niee en melodie en het metrum en ritme in het te toonzetten gedicht. 
Vann Alphen gaat ervan uit, dat de componist geraakt wordt door de 
schoonheidd van het gedicht en de beschreven gevoelens in zichzelf op-
roeptt (Van Alphen 18023: 312). 

Inn een adequate muzikale ondersteuning corresponderen de 
muzikalee tonen volgens Van Alphen 'met den aart der digterlijke voor-
stellingen'' (ibidem) en met de tonen die de hartstochten en gevoelens 
'inn de natuur aannemen' (idem: 318). Hij bedoelt daarmee de klanken 
vann de bezielde sprekersstem. Op de werkwijze van de componist wil 
Vann Alphen in de 'Aanmerkingen' niet ingaan. Daarvoor verwijst hij 
naarr het Essai van Chastellux. Ter verdieping van het inzicht in de re-
latiee tussen muziek en hartstochten beveelt hij de Observations aan van 
Webbb (idem: 301).365 

Inn Riedels Theorie besteedt Van Alphen in een ingevoegde pas-
sagee wel aandacht aan de werkwijze van de componist. Hij doet dat 
niett op eigen gezag, want de behandeling van muzikale onderwerpen 
rekentt hij niet tot zijn competentie (zie 4.2.3). Zoals meestal, steunt hij 
ookk nu op Sulzer. Hij geeft een letterlijke vertaling van een fragment 
uitt het lemma 'Ausdruk' in diens Allgemeine Theorie. Het is de enige keer 
datt hij zich ook uitlaat over instrumentale muziek.366 Na een analyse 
vann het effect van de muziek op ons gemoed en een opsomming van 
dede middelen waarmee de componist gewaarwordingen en hartstoch-
tenn kan uitdrukken, beschrijft Van Alphen zeer in het kort de werk-
wijzee voor zowel instrumentale als vocale muziek. Hij sluit zijn betoog 
aff  met een bespreking van twee ernstige fouten tegen de muzikale uit-
drukking: : 

Eenn 'volkomen muziekstuk' houdt ons hart bezig. Als 'eene 
nadrukkelijkee taal' werkt het onweerstaanbaar op ons gemoed. Het 
dwingtt ons nu eens tot tederheid, dan weer tot hardheid, standvastig-
heid,, medelijden en verwondering. De harmonie trekt onze aandacht 
enn 'lokt het oor aan' om vervolgens door te dringen tot 'de vermogens 
derr ziel' (Van Alphen 1780: 266-267). Volgens Van Alphen roepen al die 

3655 Zie over deze verhandelingen 4.2.3. 

3666 Vergelijk Van Alphen 1780: 265-273 en Sulzer 1771:109-112. 
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hartstochtenn een reeks voorstellingen op die gepaard gaan met bewe-
gingenn als van stromend water. Sommige hartstochten vloeien als een 
zachtstromendd beekje. Andere bruisen onstuimig als een beek die 
doorr zware regenval is opgezwollen en alles meesleept wat in de weg 
ligt.. Weer andere klotsen als een holle zee tegen de oever (idem: 268). 

All  die bewegingen kan de toonkunstenaar nabootsen, mits 
hijj  'theorie genoeg bezit' en 'het hem maar niet aan kunst ont-
breekt'.3677 Daarvoor kan hij - zo schrijft Van Alphen - de volgende zes 
middelenn benutten {Van Alphen 1780: 269-270).368 Hij kan gebruik 
makenn van de harmonie, dus van het samenklinken van muzikale 
tonen.. Voor 'zagte en aangename hartstogten' moet de harmonie 
luchtigg en ongedwongen zijn en in geen geval te ingewikkeld. Onaan-
gename,, hevige hartstochten moet de componist uitdrukken 'met vele 
enn ongewoone dissonanten' en met een 'afgebroken' harmonie, 'met 
herhaaldee uitwijdingen', 'sterker ingewikkeld' en 'met snelle ont-
knoopingen'.. Van Alphen licht deze terminologie niet toe, maar zijn 
woordkeuss suggereert stroefheid. In ieder geval zal het gaan om een 
harmoniee die niet gemakkelijk in het gehoor ligt. 

Alss tweede middel noemt hij de 'takt', dat wil zeggen de 
maatsoort.. Daarmee kan de componist het algemene karakter van al-
lerleii  gemoedsbewegingen uitdrukken. Het derde middel, melodie en 
ritme,, ziet Van Alphen als de eigenlijke 'taal der hartstogten'. Hoe 
hiermeee de respectieve hartstochten moeten worden uitgedrukt, laat 
hijj  evenwel in het midden. Het vierde middel, de afwisseling van ster-
keke en zwakke tonen, vindt hij in sterke mate bepalend voor de uit-
drukking.. Dat geldt ook voor de keuze en de afwisseling van de bege-
leidendee instrumenten. Als zesde middel kan de componist nog 
'uitwijdenn en blijven in andere toonen'. Daarmee zal Van Alphen het 
transponerenn naar een andere toonsoort bedoelen. 

Hett effect van al deze middelen moet de componist 'met een 
scherpzinnigg oordeel naspeuren', zodat elke hartstocht juist en krach-

3677 Zie in dit verband Van Alphens uitspraak in het kader van de Horatiaanse tweedeling 
'natura'' en 'ars': 'De Natuur vormt den grooten kunstenaar; oefening en vlij t volmaken 
hem'' (Van Alphen 1780: 263). Zie hierover ook 4.2.3. Over het kunstenaarschap van de com-
ponistt schrijft hij: 'De natuur moet den grond van deeze heerschappij (= het vermogen 'om 
zoo geweldig over ons hart te heerschen') in zijne ziel gelegd hebben'. Als de natuur hem 
'meerr of min verlaat', moet hij 'zig door vlij t en oefening zoeken te helpen' (idem: 266-267). 
Ziee verder 4.2.3 over Van Alphens geniebegrip. 

3688 Vergelijk het lemma 'Musik' i n Sulzers Allgemeine Theorie waarin vier middelen staan op-
gesomd:: interval, toonsoort, maatsoort/r i tme en harmon ie (Sulzer 1774: 784). De ingevoeg-
dee passage over de werkwijze van de componist ont leent Van Alphen echter in zijn geheel 
aann het lemma 'Ausdruk in der Musik' (Sulzer 1771:109-111). 
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tigg wordt uitgedrukt. Als voorbeeld van de voortreffelijke muzikale 
uitdrukkingg van tederheid noemt Van Alphen de aria 'Dalle lablore del 
miomio bene' uit 'Europa Galante' van Graun. Deze componist excelleert, 
alduss Van Alphen, in 'tedere en bevallige' muziek, doordat hijzelf een 
tederr en zachtmoedig karakter heeft. Hasse zal daarentegen volgens 
Vann Alphen uitblinken in de muzikale uitdrukking van 'het stoute, 
hett trotsche'. Aan hem heeft de natuur namelijk 'grooter moed, stou-
terr gewaarwordingen, vuriger begeertens gegeven'. Van Alphen vindt 
hett 'van veel belang, dat de kunstenaar zig zelf kenne; en, wanneer het 
aann hem staat, niets onderneme, dat tegen zijn karakter strijdt' (Van 
Alphenn 1780: 266-267). 

Vervolgenss analyseert Van Alphen de werkwijze bij de uit-
drukkingg van hartstochten in instrumentale muziek. De componist 
moett vooraf het karakter van zijn stuk bepalen. 

Hijj  moet weten, of de taal, die hij voeren wil, de taal van 
eenenn trotsaart of van eenen ootmoedigen, van eenen 
stoutmoedigenn of vreesagtigen, van eenen smekeling of 
gebieder,, van eenen tederhartigen of eenen toornigen zij 
(idem:: 271). 

Alss hij de emotionele inhoud van zijn compositie heeft vastgesteld, 
moett hij de hartstochten en gewaarwordingen die hij 'in anderen ver-
wekkenwekken wil ' in zichzelf oproepen. Dat kan hij het beste doen door zich 
inn een situatie te verplaatsen waarmee deze emoties van nature ver-
bondenn zijn. Als zijn verbeeldingskracht hem in vuur en vlam heeft 
gezet,, moet hij aan het werk gaan. Hij mag zich niet laten verleiden tot 
hett al te dikwijl s herhalen van aangenaam klinkende passages. Zijn 
toonzettingg mag niet strijden met het karakter van de compositie. 

Inn vocale muziek dient de strekking van de tekst het karakter 
vann de compositie te bepalen. Toonzetting, maatsoort en ritme moe-
tenn passen bij de hartstochten die in de tekst worden uitgedrukt. De 
componistt moet zich in die hartstochten verplaatsen en ervoor zorgen 
datt de voor de tekst meest karakteristieke hartstocht in zijn muziek 
overheerst.. Dat geldt bij uitstek voor de passages 'waarin de woorden 
eenenn meer dan gewoonen nadruk hebben' (idem: 272). 

Tenn slotte vraagt Van Alphen aandacht voor twee ernstige fou-
tenn tegen de muzikale uitdrukking van hartstochten. Als eerste fout 
noemtt hij de muzikale uitbeelding van woorden die 'buiten den sa-
menhang'' vallen. Hij doelt hier op de toonschildering van geïsoleerde 
woordbetekenissen.. Daardoor worden volgens hem gewaarwordingen 
opgewektt die in strijd zijn met de 'hoofdgewaarwording'. Hij denkt 
hierbijj  vooral aan ontkennende zinnen. Zo maken in een formulering 
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alss 'treurt niet meer', aldus Van Alphen, zelfs 'groote meesters' de fout 
hett woord 'treurt' muzikaal uit te beelden. Daardoor wordt het tegen-
deell  van wat bedoeld is muzikaal vormgegeven.369 De tweede fout die 
hijj  noemt, heeft betrekking op de toonschildering van bijkomstighe-
den,, waardoor 'de aandagt van de hoofdzaak afgetrokken en op min-
deree dingen gevestigd wordt' (idem: 273). 

Mett de signalering van deze fouten sluit Van Alphen zich aan 
bijj  de groeiende kritiek in zijn tijd op de muzikale nabootsing van af-
zonderlijkee woorden (zie 2.1.2). In de laatste decennia van de achttien-
dee eeuw domineert de opvatting, dat de componist in vocale muziek 
dee hartstochten moet nabootsen die in verband staan met het thema 
vann de tekst. Hij moet de intentie van de tekst muzikaal ondersteunen. 
Dee nabootsing mag nooit doel worden. Ze dient slechts als middel. 

Hett moge nu duidelijk zijn, dat in Van Alphens affectenleer Karnes' Ele-
mentsments of Criticism en Sulzers Allgemeine Theorie een hoofdrol spelen. Aan 
Kamess ontleent hij de leer der sentimenten en definities van sleutel-
begrippenn als 'gewaarwording', 'beweging', 'hartstocht' en 'senti-
ment'.. Aan Sulzer ontleent hij opvattingen over en richtlijnen voor de 
uitdrukkingg van gewaarwordingen en hartstochten in de muziek. 
Daaraann besteedt Kames nauwelijks aandacht.370 Hij heeft vooral on-
derzochtt hoe emoties in poëzie kunnen worden uitgedrukt. 

Mett Kames en Sulzer kiest Van Alphen voor de Engels/Duitse 
expressievee kunsttheorie van de empirisch georiënteerde filosofen. In 
zijnn affectenleer gaat het Van Alphen dan ook om de expressie van de 
innerlijkee belevingswereld, de expressie van geïndividualiseerde emo-
ties.. Immers, dichter en componist moeten zich, aldus Van Alphen, op 
Horatiaansee wijze verplaatsen in de hartstochten die zij willen uit-
drukkenn en opwekken in hun publiek. Die uitdrukking geschiedt ech-
terr door nabootsing van de 'toon' der hartstochten, waarvoor Van 
Alphenn enkele richtlijnen heeft opgesteld. 

Evenalss zijn tijdgenoten blijkt Van Alphen in die regelgeving 
vaagg en inconsistent. Enerzijds pleit hij voor een nauwkeurige naboot-
singg van de toon der hartstochten. Daarvoor moeten dichter en com-
ponistt hun model zoeken in de natuur. Anderzijds relativeert hij de re-
gelgevingg en vindt hij dat dichter en componist moeten afgaan op hun 

3699 Ook Lustig en Krause hebben het probleem van de ontkennende zin aan de orde gesteld 
(ziee 4.5.2). 
3700 Pas na de derde druk van zijn Elements of Criticism voegt Kames in enkele hoofdstukken 
passagess in over muziek (dl. 1, hfdst. 2; dl. 2, hfdst. 23 en hfdst. 24). Zie ook 3.2.3. 
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gehoorr en 'geoefende smaak'. Verder volgt hij enerzijds Sulzers opvat-
tingg dat juist heftige en onaangename hartstochten zich bij uitstek 
lenenn voor muzikale uitdrukking, terwijl hij anderzijds, net als 
Kames,, de muzikale nabootsing wil beperken tot het lieflijk e en aan-
gename. . 

Conformm de contemporaine opvatting streeft Van Alphen met 
zijnn affectenleer een educatief doel na: de troost en verheffing van de 
'ziel'.. In vocale muziek, waarin toon- en dichtkunst zijn verenigd, kan 
ditt doel zijns inziens het beste worden gerealiseerd. 

Kortom,, Van Alphens opvattingen over affecten zijn represen-
tatieff  voor de late achttiende eeuw. 

4.5.44 Robbers over de affectenleer 

Robbers'' publicaties verschijnen in een tijd dat in Europa de Roman-
tiekk begint door te breken. Rond 1825 domineren immers niet alleen 
inn Duitsland en Engeland maar geleidelijk ook in Frankrijk en in ons 
landd nieuwe esthetische normen. Voor de contemporaine visie op 
dichtkunstt en muziek betekent dit, dat de meeste esthetici de acht-
tiende-eeuwsee affectenleer hebben ingeruild voor de romantische ex-
pressietheorie.. Of dat ook voor Robbers geldt, zal uit het vervolg blij-
ken. . 

Zijnn opvattingen over de uitdrukking en opwekking van ge-
moedsaandoeningenn en hartstochten in dichtkunst en muziek venti-
leertt hij in alledrie zijn publicaties. In zijn Verhandeling over het Natio-
naalnaal Nederlandsch Gezang van 1820 komen zij slechts terloops ter 
sprake,3711 Maar in 1818 wijdt hij de 'Vergelijking der oude en heden-
daagschee muzijk' in zijn geheel aan de grondslag van de affectenleer: 
dee invloed die muziek van oudsher heeft gehad op de gemoedsaan-
doeningenn en de lichamelijke gesteldheid van de mens. Tien jaar later 
tenn slotte gaat hij op diverse plaatsen in Tweetal Proeven uitvoerig in op 
dede uitdrukking en opwekking van gewaarwordingen en hartstochten 
inn vocale muziek. Die uiteenzettingen culmineren in richtlijnen voor 
dede componist.372 

Anderss dan Lustig en Van Alphen houdt Robbers noch over 
hett fenomeen hartstocht, noch over de relatie tussen hartstochten en 
muziekk een filosofische beschouwing. Wel tracht hij het bestaan van 
diee relatie aan te tonen met voorbeelden uit de bijbel en de klassieke 

3711 Zie Robbers 1820: XVI, 13, 39-40, 42 en 96-99. 
3722 Zie Robbers [1828]: 9-18, 29-32, 50-51 en 103-127. 
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mythologie.. Ook anders dan Lustig en Van Alphen verwijst Robbers 
niett naar buitenlandse publicaties over de affectenleer. Bijbel en my-
thologiee blijken zijn belangrijkste bronnen. Verder beroept hij zich 
nogg op Van Alphen. Kennelijk zag Robbers zijn eigen visie in diens 
'Aanmerkingen'' bevestigd, want daaruit parafraseert hij diverse passa-
ges.373 3 

Achtereenvolgenss bespreek ik de opvattingen van Robbers 
over: : 
-- de relatie tussen hartstochten en muziek 
-- de uitdrukking en opwekking van hartstochten in vocale muziek 

Evenalss voor Lustig en Van Alphen staat voor Robbers de invloed van 
dee muziek op het gemoedsleven van de mens buiten kijf . Bovendien 
benadruktt de Rotterdammer net als Lustig het geneeskrachtige effect 
vann muziek op lichamelijke kwalen. Om zijn publiek te overtuigen 
vann de heilzame werking van muziek op lichaam en geest, haalt hij in 
dede 'Vergelijking der oude en hedendaagsche muzijk' - ik zei het reeds -
verschillendee voorbeelden aan uit het Oude Testament en de klassieke 
mythologie. . 

Hijj  verwijst onder meer naar koning Saul die door het harp-
spell  van David werd genezen van een vlaag van hypochondrie. Een an-
deree oudtestamentische geschiedenis waaraan hij refereert, is de drift-
aanvall  van de profeet Elisa tijdens zijn ontmoeting met Joram. Alleen 
snarenspell  kon Elisa kalmeren (Robbers 1818:11). Verder haalt Robbers 
mythenn aan over onder anderen Apollo, Amphion en Orpheus, waarin 
dee wonderbare kracht van de muziek in allerlei situaties wordt ge-
schilderdd (idem: 14-17). Illustratief voor het medicinale effect van mu-
ziekk acht Robbers vooral de spraakmakende geschiedenis over de do-
delijkee beet van een tarantula (giftige spin). Het slachtoffer kwam 
weerr tot leven na het toedienen van zweetafdrijvende middelen onder 
muzikalee begeleiding. Zonder muziek bleken die middelen geen effect 
tee hebben.374 

Vervolgenss relativeert de Rotterdamse organist zijn bewijsvoe 

3733 Vergelijk Robbers [1828]: 29-32, 51,103 en Van Alphen 18023: 311-313. Vergelijk ook Rob-
berss [1828]: 12 en Van Alphen 18023: 302, waar Robbers overigens niet naar Van Alphen ver-
wijst. . 
3744 Zie Robbers 1818: 17. Robbers noemt het verhaal alleen. Hij gaat niet in op de inhoud 
ervan,, omdat hij die overbekend veronderstelt. Inderdaad is deze historie al eeuwen in om-
loop.. Zij is door verschillende achttiende-eeuwse schrijvers naverteld, onder wie Lustig die 
Kircherr noemt als bron (Lustig 1751:275). 
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ring:: al die geschiedenissen moeten worden opgevat als allegorieën. Ze 
zijnn bedoeld om ons in te prenten, dat 'de muzijk der ouden' een ge-
weldigee invloed had op de 'gemoederen en hartstogten' van de mens 
enn zelfs in de geneeskunst met vrucht werd aangewend. Voor Robbers 
staatt in ieder geval vast, dat 'de ouden' 'door het vermogen hunner 
zang-zang- en speelkunst, woeste, in bosschen omdwalende volken getemd, 
beschaafd,, onderwezen, en voor de menschelijke zamenleving ge-
schiktt gemaakt hebben' (idem: 75-78). In zijn Verhandeling over het Natio-
naalnaal Nederlandsch Gezang licht hij deze stelling als volgt toe. Met name 
vocalee muziek maakt 'onbeschaafde harten' ontvankelijk voor onder-
wijs,, omdat zang geen inspanning vereist en met vrolijkheid gepaard 
gaat.. Bovendien zingt de mens van nature (Robbers 1820: 42). Deze ar-
gumentenn stammen uit de oertaaltheorie (zie 4.3). 

Diee wonderbaarlijke invloed op lichaam en geest kenmerkt 
volgenss Robbers het wezen van de muziek. God heeft, zo schrijft hij, 
eenn verband gelegd tussen de muziek en het menselijk hart.375 Daar-
doorr kunnen de goddelijke tonen van de muziek 'den droefgeestigen 
bemoedigen,, den vermoeiden verkwikken, den bedwelmden opwek-
ken,, den schijndooden in het leven terug roepen' (Robbers 1818: 87-
88).. Hij meent echter, dat in zijn tijd de meeste muziek haar diepste 
wezenn verloochent, want zij blijkt niet in staat verdriet te verdrijven of 
zelfss maar de aandacht vast te houden.376 Hij noemt opera's en con-
certenn 'praatpartijtjes' en bijeenkomsten waar men gezellig met el-
kaarr bezig is, terwijl de musici de aandacht vergeefs proberen te trek-
kenn (idem: 80). 

Zijnn kritiek op de concertgangers en operabezoekers sluit aan 
bijj  die in de achttiende-eeuwse tijdschriften. Daarin wordt dit publiek 
nogall  eens door de mangel gehaald, getuige de volgende beschrijving: 

Eenn oud heer viel in slaap, een vrijend paar zat hinderlijk 
tee fluisteren, terwijl een galant jong heer de dames rond 
ging,, om complimenten af te steken en gesprekken te hou-
denn over hun toilet. Een heer, die met zijn familie uit was, 
zatt voortdurend op zijn horloge te kijken, twee anderen, 
bekendd als onmuzikaal, kwamen er rond voor uit, het 

3755 Vergelijk de empirisch georiënteerde stelling van Lustig/Mattheson en Van Alphen/Sul-
zerr dat er een verband bestaat tussen het gehoor en het hart (zie 4.5.2 en 4.5.3). 
3766 Robbers noemt geen voorbeelden, maar in geen geval slaat deze kritiek op Die Schöpfung 
vann Haydn en Die Zaüberfïöte van Mozart. Deze muziek kwalificeert hij namelijk op ver-
schillendee plaatsen in zijn werk als meesterstukken van onsterfelijke componisten (zie o.a. 
Robberss 1820: 27). Zie ook 4.2.4. 
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concertt slechts te bezoeken om den avond klein te krij-
gen,, en omdat het tot den bon ton behoorde (Scheurleer 
1909:108).377 7 

Scheurleerr ziet als belangrijke oorzaak van de desinteresse van het au-
ditoriumm de 'te koelen aard der Hollanders' (idem: 109). Elke chroni-
queurr van het muziekleven in de achttiende-eeuwse Nederlanden 
heeftt evenwel zijn eigen verklaring. Zo zoekt Burney de oorzaak vooral 
inn de Hollandse koopmansgeest. Hij constateert, dat de Hollander het 
gerinkell  van munten als muziek beschouwt,378 terwijl Grabner als oor-
zaakk noemt dat 'het muzijkaal vernuft, op een republikeinschen 
bodemm niet weelderig wil tieren'. Bovendien wij t deze Duitser die on-
muzikalee mentaliteit aan het ontbreken van een kerkmuzikale tradi-
tiee in Nederland door de invloed van het calvinisme (Grabner 1792: 
345-346). . 

Inderdaadd heeft de min of meer muziekvijandige gerefor-
meerdee kerk in het achttiende-eeuwse Nederland veel invloed op het 
culturelee klimaat. Orgelbegeleiding van gemeentezang wordt slechts 
oogluikendd toegestaan, terwijl van de katholieke muziektraditie in de 
schuilkerkenn weinig overblijft. Nederland kent in die tijd geen hofcul-
tuur,, zoals de omringende landen die kennen. Weliswaar bezit Willem 
VV een hofkapel, maar die heeft niet de publieke uitstraling van de or-
kestenn van de verschillende vorstenhoven. In Duitsland bijvoorbeeld 
vormenn de muzikale hofcultuur en het muzikale klimaat in de kerk 
dee basis voor een voortreffelijke infrastructuur (Mijnhardt 1992: 14-
15). . 

Robberss komt trouwens met weer een andere verklaring voor 
dee geringe muzikale belangstelling van het auditorium. Hij wijst de 
gecompliceerdheidd van de composities als oorzaak aan. De meeste luis-
teraarss kunnen volgens hem de muziek niet meer volgen, doordat de 
componistenn het principe van de nabootsing der natuur hebben losge-
latenn en zich teveel hebben beziggehouden met 'diepzinnige' harmo-
nieënn (Robbers 1818: 83).379 Dit standpunt correspondeert volledig met 

3777 Scheurleer heeft deze beschrijving overgenomen uit De Denker, Amsteldam 1769 (dl. 7): 
169.. Zie ook Beijer 1989: 127, waar staat dat het publiek tijdens de opera heel wat bier en 
notenn verorberde. Zie verder Van den Berg (2000: 25-29) die met een aantal fragmenten uit 
vroeg-negentiende-eeuwsee fictionele teksten het gebrek aan luisterdiscipline van het door-
sneee publiek illustreert. 
3788 '[Amsterdam is] a place where littl e other music is encouraged or attended to, than the 
jingingg of bells, and of ducats' (Burney 1969 (dl. 2): 290. Zie ook p. 286 en 303). 
3799 Ook in een anoniem artikel in het Magazijn voor Schilder- en Toonkunst wordt de te hoge 
moeilijkheidsgraadd van de uitgevoerde composities als oorzaak genoemd van de verveling 
enn onverschilligheid van de toehoorders. Volgens de schrijver houdt het bestuur van het 
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Rousseauss visie op contemporaine muzikale ontwikkelingen (zie 
2.1.7),, hoewel Robbers daaraan niet refereert. 

Inn Tweetal Proeven karakteriseert hij die werkwijze als 'eene za-
menvoegingg van onbeduidende klanken, wel aangenaam voor het ge-
oefend,, maar dikwerf hoogst onaangenaam voor het ongeoefend ge-
hoor'' (Robbers [1828]: 6). Dat onderscheid maakt Rousseau echter niet. 
Verderr vindt Robbers het tempo waarin de muziek meestal wordt uit-
gevoerdd veel te hoog voor een ongeschoold publiek. Hij prefereert voor 
lekenn in de muziek 'zieltreffende adagio's', omdat deze zich bij uitstek 
lenenn voor de opwekking van hartstochten (Robbers 1818: 81-82). Om 
datt doel te bereiken, kan de muziek het zijns inziens niet stellen zon-
derr de dichtkunst (idem: 84). 

Conformm de retorische traditie roept Robbers componisten en 
dichterss ten slotte op toon- en dichtkunst te verenigen om het volk te 
vermaken,, te onderwijzen en te 'veredelen' (idem: 85). In zijn visie 
komtt dat neer op het 'verdooven' van verkeerde en het opwekken van 
goedee en deugdzame hartstochten. Met zijn richtlijnen voor de com-
ponistt in Tweetal Proeven wil Robbers een bijdrage leveren aan de reali-
seringg van dit 'ware oogmerk' van toon- en dichtkunst. 

Alss basisvoorwaarde stelt de Rotterdamse organist, dat dichter en com-
ponistt de gewaarwordingen en hartstochten die zij willen uitdrukken, 
eerstt in zichzelf opwekken. Zij kunnen pas 'de taal der hartstogten' 
spreken,, als zij uitdrukken wat zijzelf voelen (Robbers [1828]: 51).380 

Hierr redeneert Robbers conform de laat-achttiende-eeuwse expressie-
theorie.. Overigens staat voor Robbers niet de expressie van het eigen 
gevoell  centraal, maar het effect daarvan op de luisteraar. Dat uit-
gangspuntt past evenwel in de retorische traditie en de oude affecten-
leer.381 1 

concertwezenn in de grote steden te weinig rekening met de smaak van het publiek. Zo zet-
tenn de organisatoren werken van voor die tijd moderne componisten als Beethoven, Weber 
(bedoeldd is C.M. von Weber, 1786-1826), Fesca (1789-1826) en Spohr (1784-1859) op het pro-
gramma,, terwijl de schrijver oudere meesters als Haydn, Mozart en nog oudere componis-
tenn als Handel, Bach, Graun en Hasse veel geschikter noemt voor ongeoefende oren (Maga-
zijnzijn voor Schilder- en Toonkunst 1828:127-129). 
3800 Ook de uitvoerende kunstenaars, zanger en organist, moeten het onderwerp van de ge 
zangenn in zichzelf voelbaar maken om diezelfde gevoelens bij de luisteraars te kunnen op-
wekkenn (Robbers 1820: 96-97). Op de uitvoering van vocale muziek gaat Robbers evenwel 
niett in, omdat zij 'aan natuurlijke regelen gebonden [is], en derhalve meer van het gevoel des 
uitvoerderss zelven afhankelijk is' (Robbers 11828]: 117). 
3811 Zie voor dat uitgangspunt ook de uiteenzetting van Abrams (1971:14-21) over 'Pragma-
ticc Theories'. 
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Inn tegenstelling tot Lustig en Van Alphen brengt Robbers de 
hartstochtenn niet onder in categorieën. Wel onderscheidt hij net als 
zijnn voorgangers hartstochten die opwekken tot een deugdzaam leven. 
Bovendienn ziet ook hij de uitdrukking van juist die hartstochten als de 
eigenlijkee taak van de muziek (idem: 12-13). 

Robberss houdt zich aan de achttiende-eeuwse opvatting, dat 
dee muzikale uitdrukking van hartstochten neerkomt op nabootsing. 
Dee componist moet met muzikale tonen de klanken van de gepassio-
neerdee stem nabootsen (idem: 12), want de 'ongearticuleerde toonen 
off  klanken' vormen de natuurlijke uitdrukking van de hartstochten 
(idem:: 16). Ter toelichting geeft hij een beschrijving van wat hij de 
'klanktrappen'' noemt (idem: 17-18). In achttiende- en negentiende-
eeuwsee werken wordt deze term wel gebruikt in de betekenis van 
'toontrappen'.3822 In die betekenis gebruikt Robbers de term echter 
niet.. Een definitie geeft hij niet, maar wat hij met 'klanktrappen' be-
doelt,, kan uit zijn, nu volgende, beschrijving worden afgeleid. 

Bijj  'gewone, niet hevige, menschelijke aandoeningen' klinkt 
dee stem gematigd. De tonen volgen elkaar niet gedwongen en niet te 
snell  op. Bovendien verwijderen ze zich niet te ver van het middelpunt. 
Dezee 'aandoeningen' worden in de muziek uitgedrukt 'door de niet te 
schielijkk elkander opvolgende toonen van het andante'. Bij hevige ge-
moedsbewegingen,, zoals schrik en opvliegendheid, heeft de stem 
meerr kracht en is hoog van toon. In de muziek worden deze emoties 
uitgedruktt door 'de meer schielijke toonen van het allegro'. Is de emo-
tiee zeer heftig en bruisend, dan komen in de muziek de 'sterke en al-
lee rvlugste toonen van het presto' te pas. 

Gaatt het om 'eenen staat van verzwakking' - Robbers denkt 
daarbijj  aan moedeloosheid en neerslachtigheid - dan klinkt de stem 
bedruktt en langzaam. In de muziek wordt deze 'kwijnende' stemming 
uitgedruktt door de 'allerlangzaamste toonen van het adagio'. Gaat het 
tenn slotte om de muzikale uitdrukking van een vrolijke stemming, 
dann kan de componist het beste kiezen voor 'de huppelende en ge-
makkelijkk te bevatten toonen van het allegretto'. 

Robberss associeert vrolijkheid dus niet alleen met een hoog 
tempo,, maar ook met tonen die gemakkelijk in het gehoor liggen. Hij 
bedoelt,, dat ze niet dissoneren. Gevoelens van vreugde uiten zich vol-
genss hem in aangename klanken in tegenstelling tot smartelijke ge-

3822 In de muziek staat de term 'toontrappen' voor de tonen van een toonladder, in het bij-
zonderr wanneer ze als grondtoon voor een drieklank worden gebruikt. Vanaf de tonica (eer-
stee trap) worden ze omhoog genummerd en aangegeven met Romeinse cijfers. 
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voelenss die zich ontladen in onaangename, snijdende of verscheuren-
dede klanken. Voor de muzikale nabootsing van smart moet de compo-
nistt dissonanten kiezen. Robbers verwijst naar Haydn die de chaos in 
zijnn Schöpfung zo meesterlijk heeft uitgebeeld door de overgang van de 
enee dissonant in de andere. 

Dezee beschrijving laat zien dat de term 'klanktrappen' voor 
Robberss een complexe inhoud heeft. Enerzijds doelt hij ermee op de 
verschillendee toonhoogtes van de gepassioneerde stem. Afhankelijk 
vann de emotie klinkt de stem lager of hoger. Ook betrekt hij het karak-
terr van de klank (aangenaam/onaangenaam) erbij. Anderzijds doelt hij 
voornamelijkk op het tempo waarin de klanken worden geuit. Zoals in 
dede affectenleer gebruikelijk is, verbindt hij met elk tempo (elke 'bewe-
ging'' of'mouvement') een bepaalde gemoedsbeweging. 

Robberss volgt in deze beschrijving de vijf tempogroepen uit 
dede muziek: de zeer langzame beweging (largo, lento, grave, adagio), de 
matigg langzame tempi (andantino, larghetto, adagietto), de gemiddel-
dede beweging (andante, moderato, allegretto) de snelle beweging (alle-
gro)) en de zeer snelle beweging (presto). Elke tempoaanduiding heeft 
haarr eigen muzikale karakter, dat min of meer uit de woordbetekenis 
kann worden afgeleid (allegro = vrolijk). Genoemde tempi krijgen ook 
well  toevoegingen die het karakter aangeven: allegro appassionato 
(== hartstochtelijk). 

Hett tempo (de 'beweging') vormt, aldus Robbers, in samen-
hangg met de maatsoort een belangrijk muzikaal middel voor de uit-
drukkingg van gewaarwordingen en hartstochten. Daarom geeft hij 
ookk van een aantal maatsoorten een korte karakteristiek (idem: 118-
123).. Als meest gebruikelijke maten voor vocale muziek noemt Rob-
bers:: 4/4, 3/4, 6/8, 3/8 en 2/4. De 4/4-maat gecombineerd met een zeer lang-
zaamm tempo (adagio) karakteriseert hij als treurig en droefgeestig. 
Wordtt deze maat gecombineerd met het iets minder langzame 'grave', 
dann noemt hij de uitdrukking 'ernstig'. In combinatie met 'allegro' ty-
peertt hij deze maat als eerbiedig. Wordt ten slotte de 4/4-maat gecom-
bineerdd met het tempo 'presto' of'prestissimo', dan kan de componist 
daarmeee driftige en onstuimige hartstochten nabootsen. 

Dee 3/4-maat karakteriseert Robbers als zacht en enigszins vro-
lijk .. In een langzaam tempo vindt hij deze maat geschikt voor de uit-
drukkingg van zachtmoedigheid en tederheid. Hoe hoger het tempo (al-
legroo of presto) hoe vrolijker deze maat klinkt. Hij ziet de 6/s-maat niet 
alss een samengestelde maat, maar als twee 'eenvoudige'' 3/s-maten.383 Als 

3833 Robbers doelt hier op het onderscheid tussen enkelvoudige en samengestelde maten. 
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vann triolen gebruik wordt gemaakt, interpreteert hij de 6/s-maat ook 
well  als 2/4-maat. De 6/s-maat leent zich volgens hem zeer goed voor de 
pastoralee vanwege het zachte, eenvoudige en bevallige karakter. Ge-
combineerdd met een hoog tempo vindt Robbers de 6/s-maat geschikt 
voorr de uitdrukking van vrolijke gemoedsaandoeningen. Maar ge-
schikterr nog voor de uitdrukking van vrolijkheid vindt hij de 3/s-maat, 
terwijll  hij geen wezenlijk onderscheid maakt tussen beide maten. Een 
toelichtingg geeft hij echter niet. 

Inn feite, zo schrijft Robbers, kunnen alle maatsoorten echter 
gereduceerdd worden tot twee typen: 'gelijke' (even) en 'ongelijke' (on-
even)) maten. Hij bedoelt tweedelige (binaire) en driedelige (ternaire) 
maten.. Welke type de componist in vocale muziek kiest, zal hij meest-
all  laten afhangen van het versmetrum. In de Nederlandse dichtkunst 
gaatt het volgens de Rotterdamse organist in hoofdzaak om drie metra: 
dede jambus, trocheus en dactylus. Naar zijn mening hoeft de componist 
voorr jambe en trochee van die keuze evenwel beslist geen halszaak te 
maken,, want hij kan voor deze metra zowel 'gelijke' (tweedelige) als 
'ongelijke'' (driedelige) maten gebruiken. Ter illustratie plaatst Robbers 
inn een bijlage de versregel 'Nu een avondlied gezongen' (trochee) eerst in 
eenn driekwarts- en vervolgens in een vierkwartsmaat. Het enige ver-
schill  bestaat hierin, dat voor de toonzetting van deze versregel in de 
driekwartss maat vier maten nodig zijn en in de vierkwartsmaat slechts 
tweee maten (idem: 105).384 

Robberss concludeert, dat de keuze van de muzikale maat in 
vocalee muziek toch minder afhangt van het versmetrum dan van de 
'stijll  en uitdrukking' van het gedicht (idem: 105). Zijn toelichting ver-
heldertt dit standpunt nauwelijks, want daarin overlappen de begrip-
penn 'metrum', 'stijl' en 'uitdrukking' elkaar. Zo komt hij tot de zeer 
vagee vaststelling, dat de stijl in overeenstemming met de uit te druk-
kenn gemoedsgesteldheid aan de syllaben de lengte en accentuatie 
geeftt (idem: 108). Daarmee bedoelt Robbers volgens mij, dat de dichter 
voorr de uitdrukking van bijvoorbeeld vrolijkheid een metrum zal kie-
zenn dat een vrolijk effect heeft. De stijl van het vers (te interpreteren 
alss het inhoudelijke karakter: een vrolijk vers, een droevig vers) be-
paaltt dan de keuze van het metrum. 

Enkelvoudigee maten hebben in de teller van de breuk 2 of 3. In deze maatsoort krijgt alleen 
dee eerste tel van de maat een accent. Alle andere maten zijn samengesteld. Daarin valt op 
dee eerste tel een hoofdaccent en op een of meer andere maatdelen een nevenaccent. 
3844 Zie in Robbers' bijlage figuur 12 (vierkwartsmaat) en 53 (driekwartsmaat). De vier-
kwartsmaatt begint met een opmaat. 
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Daaromm moet de componist meer letten op het karakter van 
dee versvoet dan op de versvoet zelf. De jambe karakteriseert Robbers 
alss gematigd vrolijk, de trochee als ernstig en aandoenlijk en de dacty-
luss of 'trippelmaat' als 'boertig' (grappig).385 De componist die dit 
weet,, zal het afstemmen van de muzikale maat op de stijl van het ge-
dichtt niet moeilijk vinden, mits hij een 'man van edele gevoelens en 
eenn verhevene denkwijze is' (idem: 109). Conform de klassieke retorica 
dichtt de Rotterdammer dus een hoogstaande persoonlijkheid vak-
manschapp toe. Tot concrete richtlijnen komt hij evenmin als zijn voor-
gangers. . 

Tempoo en maatsoort vormen uiteraardd niet de enige middelen 
waarmeee de componist gewaarwordingen en hartstochten uitdrukt. 
Dee melodie en de harmonie beschouwt Robbers als de belangrijkste 
middelen.. Bovendien vindt hij dat de begeleidende instrumenten een 
roll  hebben bij de uitdrukking en opwekking van hartstochten. Hij 
noemtt het de eerste taak van de componist 'eene gepaste melodie' vast 
tee stellen die de stembuigingen zoveel mogelijk nabootst 'overeenkom-
stigg met den aard en den zin der woorden' (idem: 117). De componist 
bepaaltt het karakter van de melodie door de keuze van de tonen (lage 
tonenn klinken ernstiger dan hoge), de keuze van de vaste voortekens 
(kruisenn of mollen) en de keuze van de grondtoon. 

Mett de grondtoon bedoelt Robbers de tonica, dat wil zeggen 
dede eerste trap van een grote of kleine tertstoonladder in de vorm van 
eenn grote of kleine drieklank op deze trap. Deze tonicadrieklank 
vormtt het centrum van de toonsoort, waarvan alle akkoorden afhan-
kelijkk zijn. Bovendien bepaalt die drieklank het toongeslacht: majeur 
(grotee terts) of mineur (kleine terts). De Rotterdammer sluit zich aan 
bijj  de algemene opvatting, dat majeurmuziek energiek en vrolijk 
klinktt en mineurmuziek week en droefgeestig. Daarom vindt hij dat 
dede grote terts gevoelens van vrolijkheid, ernst en toorn goed kan uit-
drukkenn en daarom noemt hij de kleine terts geschikt voor de uit-
drukkingg van 'eene zachte, teedere, droevige en aandoenlijke zielsge-
steldheid'' (idem: 124). 

Hijj  wijst er echter op, dat de componist met de vaste voorte-
kenss het algemene klankeffect kan nuanceren en wijzigen. Zo klinkt 
C-groott (stamtoonladder) anders dan E-groot (vier kruisen) en anders 
dann F-groot (één mol). De kruisen passen door hun helderheid en 
scherptee het beste bij 'vrolijke, opgeruimde gedachten', terwijl de mol-
lenn zich goed lenen 'ter mededeeling van zachte, aangename, teedere 

3855 Lustig/Krause karakteriseren de dactylus als heftig en vurig (zie 4.5.2). 
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gemoedsbewegingen'' (idem: 123). Het meest droefgeestig klinken de 
kleinee tertsen met mollen in de toonladder. Mollen in de grote terts 
matigenn het vrolijke karakter. Dat effect op de grote terts hebben, 
alduss Robbers, ook dissonanten. Mollen en dissonanten in een zeer 
langzaamm tempo doen de grote terts zelfs droevig klinken. 

Kortom,, de componist heeft veel mogelijkheden om het 
klankkarakterr te veranderen. Het lijk t Robbers zinloos die mogelijkhe-
denn in regels te vangen, omdat de smaak van zowel componist als toe-
hoorderr zeer kan verschillen. Zo komt hij tot de conclusie, dat de com-
ponistt 'het eigen hart' maar moet raadplegen, dat wil zeggen dat hij 
opp zijn gevoel moet afgaan. Het uitgangspunt moet echter 'de uit-
drukkingg der natuur' blijven (idem: 124). 

Vervolgenss bespreekt Robbers de "harmonie* of samenklank als 
middell  voor de uitdrukking van gewaarwordingen en hartstochten. In 
tegenstellingg tot de mimetische muziekopvatting van Mattheson, 
Krausee en Rousseau maar conform de mathematische muziekbenade 
ringg van Rameau (zie 2.1.1) kent de Rotterdammer aan de harmonie 
eenn grote affectieve betekenis toe. Zonder harmonie heeft de melodie 
volgenss hem minder gevoelskracht. Consonerende twee- of drieklan-
ken3866 noemt hij uitermate geschikt voor de begeleiding van een zach-
te,, aangename melodie en voor de uitdrukking van aangename, tede-
ree hartstochten. Dissonerende samenklanken maken daarentegen de 
muzikalee uitdrukking onaangenaam en onrustig. Zij dienen voor de 
uitdrukkingg van onaangename hartstochten.387 

Robberss constateert, dat de muzikale uitdrukking in het alge-
meenn onaangenamer en harder wordt naarmate de samenklank zich 
verderr 'van de volmaaktheid verwijdert', dus dissonanter klinkt (idem: 
126).. De minst onaangename dissonant vindt hij het klein septimeak-
koordd met zijn drie omkeringen.388 Daarmee kan een zachte droefheid 

3866 De klassieke harmonieleer erkent als volkomen consonanten de reine prime, kwart, 
kwintt en het reine octaaf en als onvolkomen consonanten de grote en kleine terts en sext. 
All ee andere intervallen worden als dissonanten beschouwd. Daarvan is de septime (en bij 
omkeringg de secunde) de belangrijkste. 
3877 Hoewel Robbers de hartstochten niet expliciet in categorieën verdeelt, maakt hij hier, 
nett als vele achttiende-eeuwers, onderscheid tussen aangename en onaangename harts-
tochten. . 

3888 j} e sept imeakkoorden zijn klassieke vierklanken die bestaan uit een stapeling van drie 
tertsen.. Afhankelijk van de toonafstand (grote of kleine terts) wordt het septimeakkoord 
groott of klein genoemd. De onderste toon heet grondtoon, de tweede heet terts, de derde 
kwintt en de vierde heet septime. De septime bepaalt de 'sfeer' van het akkoord. Een voor-
beeldd van een klein septimeakkoord is c-es-g-bes (kleine terts, reine kwint en kleine septi-
me). . 
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wordenn uitgedrukt. Veel onaangenamer van klank noemt hij het ver-
minderdd septimeakkoord.389 Dat akkoord beveelt hij aan voor de uit-
drukkingg van diepe droefheid en vertwijfeling. De hardste en onaan-
genaamstee dissonanten schrijft hij echter toe aan het overmatig 
sextakkoord.3900 Dit leent zich zeer goed voor de uitdrukking van 
'woeste,, onstuimige, bruisende hartstogten'. Reglementering lijk t 
hemm weer overbodig: elke bekwame componist kan de dissonerende 
akkoordenn zo gebruiken als hijzelf voor zijn doel noodzakelijk vindt 
(idem:: 125-126). 

Tenn slotte maakt Robbers nog enkele opmerkingen over het 
effectt van begeleidende instrumenten op de muzikale uitdrukking. 
Geenn instrument acht hij voor de begeleiding zo onmisbaar als de 
viool.. Hij noemt de viool 'den grond van het accompagnement'. Hij asso-
cieertt de viool niet met een bepaalde hartstocht. Dat doet hij wel met 
dee trompet die hij geschikt vindt voor de uitdrukking van moed. De 
waldhoornn en flui t associeert hij met het lieflijke, zachte en zangerige 
(idem:: 127). Meer instrumenten noemt hij niet. 

Alless overziend, stel ik vast dat Robbers in zijn affectenleer voorname 
lij kk vasthoudt aan traditionele opvattingen. Immers, de muzikale uit-
drukkingg van gewaarwordingen en hartstochten beschrijft hij onder 
meerr als muzikale nabootsing van de gepassioneerde stem. Bovendien 
prefereertt hij vocale boven instrumentale muziek, omdat de tekst het 
effectt van de muziek op de luisteraar kan vergroten. Het gaat hem na-
melijkk niet om zelfexpressie, maar om het educatieve effect op de luis-
teraar. . 

Inn zijn richtlijnen voor de componist volgt Robbers de con-
temporainee muziektheorie. Harmonie en melodie beschouwt hij als 
eenn eenheid. Aan beide elementen moet de componist recht doen. 
Stringentee regels geeft hij niet. Meestal adviseert hij de componist de 
diversee muzikale middelen naar eigen inzicht en gevoel te gebruiken 
voorr de uitdrukking van hartstochten. 

3899 ik geef als voorbeeld c-es-ges-beses (kleine terts, verminderde kwint en verminderde sep-
time).. Verminderd wi l zeggen een halve toonafstand kleiner door de bovenste toon een 
halvee te verlagen of de onderste toon een halve te verhogen. 
3900 Het overmatig sextakkoord is de eerste omkering van een dubbelverminderde drie-
klank.. Een voorbeeld is c-e-ais (grote terts en overmatige sext). Overmatig wil zeggen een 
halvee toonafstand groter door de bovenste toon een halve toon te verhogen of de onderste 
eenn halve toon te verlagen. Het overmatig sextakkoord klinkt melancholiek en heeft een 
dramatischh effect. Sinds 1750 wordt het wel gebruikt als harmonisch hoogtepunt in com-
positiess van enige omvang. Zie ook Willemze 1975 (dl. 2): 688. 
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Mett deze flexibele houding ten aanzien van de regels lijk t 
Robberss toch enigszins afstand te nemen van de rationalistische, nor-
matievee kunsttheorie. Zijn grotendeels verstandelijke, imitatieve be 
naderingg van dichtkunst en muziek laat hij door die flexibiliteit tot op 
zekeree hoogte los ten gunste van de expressieve kunstopvatting die in 
zijnn tijd gaat domineren. Ook het belang dat hij hecht aan de indivi-
dualiseringg van de hartstochten wijst daarop. Volgens hem kunnen 
dichterr en componist namelijk alleen gevoelens overbrengen op hun 
publiek,, als zij uitdrukken wat zij zelf voelen. Verder past in de ex-
pressietheorie,, dat Robbers niet werkt met categorieën standaardaf-
fecten.. De termen 'hartstochten', 'gemoedsbewegingen' en 'gevoelens' 
gebruiktt hij als synoniemen. Zo wordt de inhoud van het begrip 
'hartstocht'' vager. Dit proces van vervaging van de gevoelsinhoud leidt 
uiteindelijkk tot de opvatting, dat muziek slechts een beperkt aantal al-
gemenee gevoelens kan uitdrukken. 

4.5.55 Conclusies 

Tussenn 1750 en 1830 voltrekt zich in de affectenleer een verschuiving 
vann esthetische normen. Uit de vergelijking van opvattingen van Lus-
tigg met die van Van Alphen en Robbers blijkt, dat de overgang van de 
oudee affectenleer naar de nieuwe expressietheorie, althans wat hen 
betreft,, niet verloopt als een geleidelijk proces. Was dat wel het geval, 
dann zou Lustig zich, zeker in zijn publicaties van 1751 en 1756, veel 
meerr dan de andere twee moeten manifesteren als een aanhanger van 
dede oude affectenleer, terwijl Robbers met zijn vroeg-negentiende-
eeuwsee verhandelingen het dichtst bij de expressietheorie zou moeten 
staan.. Van Alphen zou dan in zijn laat-achttiende-eeuwse publicaties 
eenn soort middenpositie moeten innemen. 

Inn plaats van geleidelijk verloopt het proces echter met stap-
penn voorwaarts en stappen terug, want alledrie de schrijvers hebben 
oudee en nieuwe opvattingen met elkaar verweven. Daardoor komt Lus-
tigg soms progressief over en Robbers conservatief, terwijl Van Alphen 
zichh een kind van zijn tijd toont. Over het algemeen past de redene-
ringg van Van Alphen, vooral wat betreft de centrale rol van de 'teerge-
voeligheid'' bij de uitdrukking van hartstochten in de dichtkunst, 
meerr in de expressietheorie391 dan de redenering van Lustig en Rob-

3911 Van Alphens opvattingen over de 'teergevoeligheid' bij de uitdrukking van hartstoch-
tenn vertonen dus een 'typisch romantisch' trekje in tegenstelling tot zijn opvattingen over 
dee verbeeldingskracht. Johannes concludeert, dat Van Alphen de verbeelding niet ziet als 
eenn 'goddelijke scheppingsmacht' maar als 'een menselijk geestvermogen, gewaardeerd en 
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bers.. Maar in ieder geval corresponderen de esthetische normen van 
dede drie schrijvers sterk met elkaar. 

Diee conclusie verrast mij niet. We moeten haar namelijk be-
zienn in het licht van de bronnen die de drie schrijvers hebben geraad-
pleegd.. Immers, direct of indirect kan de kern van de affectenleer van 
zowell  Lustig, als van Van Alphen en Robbers herleid worden tot één en 
dezelfdee hoofdbron: Von der Musïkalischen Poesie van Krause. Terwijl Lus-
tigg een groot aantal fragmenten rechtstreeks uit dit werk overneemt, 
doett Van Alphen dat indirect via Sulzer die zwaar op Krause leunt. Op 
zijnn beurt baseert Robbers zich grotendeels op Van Alphens standpun-
tenn over de uitdrukking van hartstochten in dichtkunst en muziek. 

Krausess classicistische visie, gangbaar ten tijde van Lustig en 
achterhaaldd in Robbers' tijd, heeft dus de toon bepaald van de affec-
tenleerr van de drie Nederlandse schrijvers. Vanuit dat perspectief be-
schouwenn zij niet alleen de dichtkunst maar ook de muziek als een na-
bootsingg der natuur. Muziek bootst de uitingen van hartstochten na, 
datt wil zeggen de toon(hoogte) van affectgeladen taal. Als de taal ont-
breekt,, kunnen zij vanuit dit classicistische standpunt met de muziek 
weinigg beginnen. Daarom heeft vocale muziek als woordgebonden 
muziekk hun voorkeur. In deze benadering van dichtkunst en muziek 
speeltt bovendien de eeuwenoude retorische traditie een grote rol. Con-
formm die traditie onderwerpen zowel Lustig, als Van Alphen en Rob-
berss dichtkunst en muziek aan een didactisch doel. Zij willen met de 
uitdrukkingg van hartstochten in vocale muziek de zeden verbeteren. 

Dee drie schrijvers hebben echter niet alleen de classicistische 
visiee in hun affectenleer geïncorporeerd. Ze beschrijven het oogmerk 
vann dichtkunst en muziek ook vanuit empirisch perspectief. Lustig 
doett dat vooral in zijn uiteenzetting over de uitdrukking van gewaar-
wordingenn en hartstochten in instrumentale muziek, terwijl Van Al-
phenn zijn richtlijnen voor de dichter en Robbers zijn richtlijnen voor 
dede componist in hoofdzaak op empirische leest hebben geschoeid. Lus-
tigg en Van Alphen zochten daarvoor steun bij respectievelijk Matthe-
sonn en Sulzer. 

Vanuitt dit perspectief stellen Lustig, Van Alphen en Robbers 
niett de ratio maar de zintuiglijke gewaarwording centraal. Muziek 
streeltt het gehoor en bereikt daardoor volgens hen de 'ziel' van de luis-
teraar.. Deze opvatting uit de oude affectenleer verweven zij met de op-
gewantrouwdd tegelijk'. Zijn opvattingen over de verbeeldingskracht missen derhalve pre-

ciess die kenmerken 'die gewoonlijk worden beschouwd als typerend voor het romantisch 

verbeeldingsbegrip'' (Johannes 1992:134-135). 
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vattingg in de laat-achttiende-eeuwse expressietheorie, dat componist 
enn dichter zich de hartstochten moeten eigen maken en in samenspel 
mett elkaar moeten uitdrukken wat zij zelf voelen. Zo reduceren zij de 
nabootsingg tot middel voor de expressie. De drie Nederlandse schrij-
verss geven daarvoor geen duidelijke handgrepen. Zij relativeren daar-
entegenn het nut van regels. Wat de muziek betreft, neigen zij alledrie 
ertoee de normen van bepaaldheid en duidelijkheid los te laten. Daar-
doorr rijpt het inzicht in de eigen aard van de muziek die in feite alleen 
eenn grondstemming kan uitdrukken. Alleen Lustig geeft echter expli-
ciett blijk van dat inzicht. Hij beschrijft de onbepaaldheid van het 
gevoell  in instrumentale muziek niet als een tekort maar juist als type-
rendd voor de muziek. 


