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Hoofdstukk 5 Slotbeschouwing 

Muzijkk en dichtkunst toch zijn onafscheidelijke 
gezusters,, en schoon wij dezelve door eene 
verschillendee benaming van elkander 
onderscheiden,, beiden echter zijn muzijk. 

RobbersRobbers [1828]: 23 
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5.11 De taal der hartstochten 

Mijnn onderzoek naar de opvattingen van Lustig, Van Alphen en Rob-
berss over muziek en haar relatie met de dichtkunst heeft een amal-
gaamm van ideeën opgeleverd uit de muziektheorie, de affectenleer, de 
retorica,, de poëtica en de esthetica {zie 2.1 en 4). Dat vraagt om een 
synthesee in deze slotbeschouwing. Vervolgens wil ik in het licht van de 
nationalee en internationale context (zie respectievelijk 1, 3 en 2.2) in 
dezee beschouwing nog even stilstaan bij de betekenis die ieder van 
'mijn'' drie schrijvers heeft gehad voor de ontwikkeling van de muzie-
kestheticaa in Nederland (zie 5.2). 

Zowell  Lustig als Van Alphen en Robbers beschouwen dichtkunst en 
muziekk in wezen als een twee-eenheid die zij karakteriseren als 'de 
taall  der hartstogten'. Die formulering stamt uit de oertaaltheorie die 
inn de achttiende eeuw internationaal opgeld doet bij filosofen der 
schonee kunsten. Geïnspireerd door het geloof in de voortreffelijkheid 
vann de muzikaal-poëtische oertaal publiceren aanvankelijk vooral En-
gelsee en Franse, later eveneens verschillende Duitse - en ook mijn drie 
Nederlandsee - schrijvers verhandelingen over de relatie tussen dicht-
kunstt en muziek. Daarin typeren zij allen een optimaall  samenspel van 
beidee kunsten, waarin de oorspronkelijke twee-eenheid tot haar recht 
komt,, als 'taal der hartstochten'. 

Ikk heb in kaart gebracht hoe Lustig, Van Alphen en Robbers 
diee taal der hartstochten beschrijven en aan welke buitenlandse bron-
nenn zij voor hun beschrijving het meest schatplichtig zijn. Terwijl 
Robberss zich op een beperkt corpus teksten baseert dat vooral het tra-
ditionelee gedachtegoed representeert, manifesteren Lustig en Van Al-
phenn zich met hun rijk geannoteerde verhandelingen als erudiete 
schrijvers.. Op basis van bevindingen uit verschillende denkrichtingen, 
diee zij met elkaar in verband brengen, komen zij tot hun visie op mu-
ziekk en haar relatie met de dichtkunst. 

Zoo citeert Lustig frequent klassieke auteurs als Plato, Aristote-
les,, Cicero, Boethius en Quintilianus en verwijst Van Alphen onder an-
derenn herhaaldelijk naar Homerus, Vergilius en Horatius. Bovendien 
refereertt Lustig meer dan eens aan zeventiende-eeuwse standaardwer-
kenn over muziek van respectievelijk Praetorius, Descartes en Kircher. 
Verderr refereren Lustig en Van Alphen beiden aan contemporaine es-
thetischee geschriften, als de toonaangevende kunsttheorieën van 
Duboss en Batteux, de Lettre sur la Musique Francoise van Rousseau en Von 
derder Musikalischen Poesie, Krauses standaardwerk over de opera. Voorts 
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raadpleegtt Lustig, naast zijn meest geliefde bron Mattheson, graag 
tijdgenotenn als Scheibe, Mizler en Marpurg. Tot Van Alphens favoriete 
contemporainee bronnen behoort in de eerste plaats Sulzer. Verder ba-
seertt hij zich vaak op Marmontel en op verschillende Engelse schrij-
verss als de door hem zeer gewaardeerde Karnes, Brown en Webb. 

Ikk heb aangetoond, dat niet alleen Van Alphen maar ook Lus-
tigg zeer eclectisch omgaat met de vindplaatsen voor zijn argumenta-
tie.. Beiden kiezen uit al die uiteenlopende bronnen de redeneringen 
diee hen het meest aanspreken. In de muziekesthetische opvattingen 
vann Lustig klinken de stemmen van Mattheson en Krause het sterkste 
doorr en in die van Van Alphen overheerst de stem van Sulzer. Verder 
becommentariërenn beide Nederlandse auteurs de kunstopvatting van 
Batteuxx en toetsen alledrie de Nederlanders hun opvattingen over het 
recitatieff  en over muzikale en onmuzikale talen aan die van Rousseau. 

Uitt mijn analyse blijkt, dat Lustig, Van Alphen en Robbers al-
ledriee min of meer dezelfde redenering volgen over het ontstaan van 
dichtkunstt en muziek als taal der hartstochten en over het laten klin-
kenn van die taal in het samenspel van beide kunsten in de aria en het 
recitatieff  van opera en cantate. In hun gedachtegang verweven zij op-
vattingenn uit de klassieke retorica, de affectenleer en classicistische 
-- dus normatieve - kunsttheorieën met opvattingen uit de dan nieu-
wee expressietheorie. Terwijl dichtkunst en muziek volgens de classi-
cistischee kunstopvatting een ideale, logische werkelijkheid moeten na-
bootsen,, waarin verbeelding en hartstocht zijn onderworpen aan een 
logischee analyse, benadrukt de expressietheorie de individualiteit in 
dee uitdrukking van gewaarwordingen en hartstochten. 

Datt heeft tot gevolg, dat er uiteenlopende en tegenstrijdige 
standpuntenn in de redenering van de drie Nederlanders sluipen. Door 
dee compilerende werkwijze van menig achttiende-eeuws auteur 
komenn zij die combinatie van oude en nieuwe opvattingen trouwens 
inn nagenoeg al hun bronnen tegen, met dien verstande dat de ene 
schrijverr meer neigt naar een rationele, normatieve benadering van 
dichtkunstt en muziek en de ander sterker de individuele gevoels-
expressiee propageert. 

Dee versmelting van het classicistische gedachtegoed met 
ideeënn uit de achttiende-eeuwse expressietheorie maakt nog tot ver in 
dee negentiende eeuw deel uit van de muziekesthetische bagage van 
filosofen,, dichters en musici. De verschuiving van esthetische normen 
diee zich in de loop van de achttiende eeuw voltrekt, verloopt dus niet 
alss een rechtlijnig proces. Zo kan het gebeuren, dat het verschil in tijd-
stipp van publicatie niet heeft geleid tot wezenlijke verschillen tussen 
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dee opvattingen van Lustig, Van Alphen en Robbers over muziek en 
haarr relatie met de dichtkunst. Evenmin hebben de respectieve invals-
hoekenn essentiële verschillen in de kijk op beide kunsten gegeven. 

Alless overziend, stel ik vast, dat twee factoren een cruciale rol hebben 
gespeeldd bij de versmelting van oude en nieuwe normen in de mu-
ziekesthetischee opvattingen van de drie Nederlandse schrijvers en hun 
tijdgenoten:: de enorme invloed van de eeuwenoude retorische traditie 
enn het achttiende-eeuwse geloof in de voortreffelijkheid van de muzi-
kaal-poëtischee oertaal. Enerzijds doet de retorische traditie hen name-
lij kk vasthouden aan de universeel geachte normatieve kunsttheorie 
mett haar deductieve argumentatie en anderzijds dient het oertaal-
modell  als historisch argument voor de nieuwe waarden van de expres-
sietheorie. . 

Inn de traditionele, normatieve kunsttheorie heeft instrumentale muziek 
weinigg betekenis, doordat haar onbestemde karakter zich niet leent 
voorr de toepassing van het mimetische principe. Duidelijkheid en be-
paaldheidd in de muzikale nabootsing vormen immers zwaarwegende 
criteria.. Derhalve heeft alleen vocale muziek de status van ware kunst. 
Inn haar samenspel met de dichtkunst heeft muziek een ondersteunen-
dede functie, want de taal staat centraal. Retorisch gezien, is ook muziek 
eenn taal: een uit muzikaal-retorische figuren bestaande 'toonspraak' 
diee gewaarwordingen en hartstochten kan uitdrukken. Vanuit dat per-
spectieff  karakteriseren de schrijvers van de verhandelingen over mu-
ziekk en haar relatie met de dichtkunst het samenspel van beide kun-
stenn als een expressief en communicatief medium, dat een educatief 
doell  moet dienen. Componist en dichter moeten in eendrachtige 
samenwerkingg het verstand, de verbeelding en het gevoel van de luiste-
raarraar verhefïen door edele gevoelens in hem op te wekken. Om dat doel 
tee bereiken moeten ze bepaalde regels inachtnemen. Volgens de nor-
matievee kunsttheorie zorgt de 'ars', het systeem van regels, immers 
voorr de optimale ontplooiing van de 'natura', het talent van de kun-
stenaar. . 

Dee expressietheorie karakteriseert muziek daarentegen als 
gevoelskunstt bij uitstek. Instrumentale muziek krijgt in deze theorie 
juistt een modelstatus dankzij de universaliteit van de muzikale ge-
voelsexpressie,, waaraan de dichtkunst zich kan spiegelen. Deze visie 
leidtt tot relativering van de bestaande regelcanons en daardoor tot 
eenn toenemende belangstelling voor de 'natura' ten koste van de 'ars'. 
Hett mimetische principe blijf t echter in deze theorie uitgangspunt, 
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maarr is gereduceerd tot middel voor de uitdrukking van de innerlijke 
belevingswereld.. Door de enorme invloed van de retorica blijf t het ef-
fectt van dichtkunst en muziek op de luisteraar van belang en gaat het 
niett om de zelfexpressie. In de late achttiende en vroege negentiende 
eeuww huldigen alleen Duitse representanten van de vroege Roman-
tiek,, als Wackenroder, Tieck, Novalis en Hoffmann een antimimeti-
schee kunstopvatting. Zij zien als bron van de gevoelsexpressie niet de 
natuurr maar het scheppend beginsel in de kunstenaar zelf. De van 
naturee abstracte muziek belichaamt voor hen het ideaal van de auto-
nomee kunst. 

Mijj  is gebleken, dat zowel Lustig, als Van Alphen en Robbers traditio-
nelee normen hanteren als zij het samenspel van dichtkunst en muziek 
beschrijvenn vanuit het perspectief van de dichter. Zo pleiten alledrie de 
schrijverss voor een nauwkeurige dichtkundige nabootsing van de harts-
tochten.. Om die reden komen ze tot een aanzienlijk aantal richtlijnen 
voorr de woordkeus, het rijm, het ritme en het metrum in de aria en 
hett recitatief. 

Zodraa ze echter het wezen van de muziek trachten te definië-
ren,, redeneren ze in termen van de expressietheorie. Dat blijkt ook uit 
hunn regelgeving voor de muzikale nabootsing van hartstochten in de 
ariaa en het recitatief. Als basisvoorwaarde voor de componist geldt, 
datt hij de hartstochten die hij wil uitdrukken in zichzelf moet opwek-
ken.. Hij moet uitdrukken wat hijzelf voelt. Voor de toonzetting van de 
ariaa en het recitatief formuleren zowel Lustig als Van Alphen en Rob-
berss weliswaar richtlijnen, maar uiteindelijk komen ze tot de conclu-
sie,, dat de componist maar moet afgaan op eigen 'oordeel*  en 'smaak'. 
Duss flexibilitei t in de toepassing van de regels is troef en de individu-
aliteitt in de muzikale gevoelsexpressie staat hoog in het vaandel. Kort-
om,, ze presenteren hun richtlijnen voor de componist heel wat vrij-
blijvenderr dan die voor de dichter. 

Dee gedachtegang van de drie schrijvers over het samenspel van dicht-
kunstt en muziek als taal der hartstochten komt op het volgende neer. 

Componistt en dichter moeten, zoals in de oertaal, de gevoe-
lenss uitdrukken die gepaard gaan met de zintuiglijke indrukken van 
dede buitenwereld. Op Horatiaanse wijze benadrukken Lustig, Van Al-
phenn en Robbers evenwel, dat dichter en componist alleen emoties 
kunnenn losmaken in hun publiek, als zij eerst met hun eigen verbeel-
dingskrachtt - gecontroleerd door 'oordeel' en 'smaak' - de emoties die 
zijj  willen uitdrukken in zichzelf hebben opgeroepen. Daarbij gaan ze 
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err alledrie vanuit, dat een goede smaak altijd harmonieert met de 
'konstregels'.. In aansluiting op het Griekse schoonheidsideaal be-
schouwenn zij schoonheidservaring, verstandelijk inzicht en zedelijk 
normbeseff  als een eenheid. 

Samenhangendd met de contemporaine voorkeur voor vocale 
muziekk prefereren Lustig, Van Alphen en Robbers de menselijke stem 
bovenn de instrumenten. Noch Lustig noch Robbers delen evenwel de 
contemporainee opvatting over de superioriteit van de melodie ten op-
zichtee van de harmonie. Terwijl tijdgenoten harmonie typeren als lou-
terr een opeenstapeling van klanken, beschouwen Lustig en Robbers 
harmoniee en melodie als een eenheid. Van Alphen laat zich over deze 
kwestiee niet uit. 

Instrumentalee muziek is in de respectieve verhandelingen 
nauwelijkss onderwerp van reflectie vanwege de vaagheid van de mu-
zikalee taal. Van Alphen - zo zegt hijzelf - voelt zich niet competent 
zijnn visie te geven op instrumentale muziek. Robbers ventileert - wel-
iswaarr zeer impliciet en slechts op één plaats in zijn werk - de nieuwe 
visie,, namelijk dat de onbepaaldheid van instrumentale muziek juist 
haarr wezen typeert. Lustig besteedt als enige van de drie expliciet aan-
dachtt aan het wezen van instrumentale muziek. Hij komt echter tot 
uiteenlopendee uitspraken. Enerzijds ziet hij het gebrek aan duidelijk-
heidd en bepaaldheid in instrumentale muziek als een tekort, ander-
zijdss leidt zijn bezinning op het fenomeen van de instrumentale mu-
ziekk tot de karakterisering van muziek als een universele gevoelstaal, 
diee regelrecht het hart binnendringt en geen woordenboek nodig 
heeft. . 

Gezienn de gemeenschappelijke oorsprong van toon- en dicht-
kunstt beschouwen de Nederlandse auteurs het recitatief als een af-
spiegelingg van de eenheid die toon- en dichtkunst hebben gevormd bij 
dee oude Grieken, wier muzikale poëzie hun als ideaal voor ogen staat. 
Inn navolging van Rousseau beschouwen zij alledrie het Grieks en het 
Italiaanss als muzikale talen en prefereren zij het Italiaanse recitatief 
bovenn het Franse, niet alleen vanwege de muzikaliteit van de Italiaan-
see taal, maar ook vanwege het scherpe contrast tussen recitatief en 
ariaa in de Italiaanse opera. 

Anderss dan Rousseau echter menen zowel Lustig, als Van Al-
phenn en Robbers, dat de muzikaliteit van een taal niet afhangt van de 
aardd van de taal maar van het talent van de dichter. Het Nederlands 
achtenn ze weliswaar minder muzikaal dan het Italiaans doch geschikt 
genoegg voor de muzikale dichtkunde. Volgens hen kan een talentvolle 
dichterr in het Nederlands welluidende recitatieven schrijven. Ter be-
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vorderingg van een 'muzikaal' taalgebruik geven ze de dichter een 
reekss van richtlijnen, maar voor de toonzetting volstaan ze met enke-
lee algemene uitgangspunten. 

Dee aria karakteriseren de drie schrijvers als de ultieme muzi-
kalee dichtvorm voor de uitdrukking van hartstochten. Weer putten 
zee zich uit in de regelgeving voor de dichter die ze direct (Lustig) of 
indirectt (Van Alphen en Robbers) ontlenen aan Krause, terwijl ze de 
componistt naar eigen inzicht laten kiezen uit het door hen geboden 
overzichtt van muzikale middelen voor de uitdrukking van gewaar-
wordingenn en hartstochten. 

Vann de drie schrijvers doet Lustig de meest 'progressieve' uitspraken 
overr muziek. Dat hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat hij als 
enigee naast de mimetische ook - zoals ik heb laten zien - enkele keren 
komtt tot een mathematische benadering van de muziek, die ruimte 
biedtt aan instrumentale muziek. Zo definieert hij het wezen van instru-
mentalee muziek als een universele 'spraak des harten' die het zonder 
woordenn kan stellen. In deze typering laat hij de oude retorische rela-
tiee tussen muziek en taal los. Verder preludeert Lustig op de romanti-
schee geniecultus, doordat hij grote waarde toekent aan de verbeel-
dingskrachtt en de 'vatbaarheid des gemoeds' van de toonkunstenaar 
diee zijn muziek creëert vanuit de eigen innerlijke bewogenheid. Die 
bewogenheidd wordt opgeroepen door een inwendig visioen, dat Lustig 
echterr niet beschrijft als een schepping van binnenuit maar als het 
resultaatt van de natuurbeschouwing. 

Ookk Van Alphen schrijft in vervoering over het effect van de 
expressiviteitt van de muziek op de verbeeldingskracht en de 'teer-
gevoeligheid'' van de dichter. De muziek kan hem als dichter in een 
staatt van 'verrukking' brengen, waardoor hij een allesoverheersende 
behoeftee voelt zijn gewaarwordingen aan anderen mee te delen. 

Robberss ten slotte geeft evenals Lustig te kennen - echter 
slechtss in één passage - dat muziek door haar abstractie ontstijgt aan 
dee materiële buitenwereld. De consequentie daarvan - het loslaten 
vann het mimetische principe - ontkent hij, want hij ziet een meer-
waardee in de status van de muziek als nabootsende kunst. Daardoor 
toontt hij zich het meest 'conservatief van de drie. 
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5.22 De betekenis van Lustig, Van Alphen en Robbers voor 
dee ontwikkeling van de muziekesthetica in Nederland 

Dee achttiende-eeuwse muziekminnende vorstenhoven en de kerkelij-
kee muziekpraktijk in de ons omringende landen hebben een muzikaal 
klimaatt geschapen, waarin opera, cantate en lied tot grote bloei zijn 
gekomen.. Bovendien ontwikkelt zich in de loop van de achttiende 
eeuww in het Europese stedelijke milieu een netwerk van muzikale 
voorzieningenn - muziektijdschriften, muziekverenigingen, muziek-
opleidingen,, orkesten, vocale ensembles - zodat een groeiend publiek 
betrokkenn raakt bij het muzikale leven. Geïnspireerd door deze rijke 
muzikalee cultuur publiceren tal van Franse, Duitse en Engelse schrij-
verss hun opvattingen over muziek en haar relatie met de dichtkunst. 

Inn ons land daarentegen heeft het openbare muziekleven tot 
verr in de achttiende eeuw slechts een beperkte betekenis als gevolg 
vann de sociaal-politieke en vooral religieuze structuur van het acht-
tiende-eeuwsee Nederland. Zo heeft de hofkapel van Willem V nauwe-
lijk ss een publieke uitstraling en heeft de muziekvijandige houding 
vann de hervormde kerk de groei van de publieke muzikale belangstel-
lingg belemmerd. Verder zijn de Nederlandse steden, afgezien van Am-
sterdam,, te klein voor de ontwikkeling van bloeiende muzikale centra. 
Dee professionele muziekbeoefening beperkt zich in de meeste steden 
tott de organisten en enkele door de stad betaalde muzikanten, werk-
zaamm in de collegia musica. In tegenstelling tot de ons omringende 
landenn kent Nederland dus geen uitgebreide muzikale infrastructuur, 
waardoorr het podium ontbreekt voor een intensief openbaar debat 
overr nieuwe muziekesthetische inzichten. 

Zoo hebben Lustig, Van Alphen en Robbers vergeleken met hun 
Franse,, Duitse en Engelse tijdgenoten in een armzalig muzikaal mi-
lieuu hun visie gevormd op het samenspel van dichtkunst en muziek. 
Terwijll  de buitenlandse auteurs zich in hun muziekesthetische be-
schouwingenn vooral met de opera bezighouden, hebben de drie 
Nederlandsee schrijvers - hoe kan het ook anders - in de eerste plaats 
dee zangcultuur in de hervormde kerk voor ogen. Alledrie pionieren ze 
inn de Nederlanden op het terrein van de muziekesthetica, steun zoe-
kendd bij buitenlandse schrijvers. 

Dee kiem voor de ontwikkeling van de muziekesthetica te on-
zentt - gezaaid door Lustig - wordt nogmaals gezaaid door Van Alphen, 
wantt deze heeft geen weet van Lustigs muzikale activiteiten, waar-
schijnlijkk is hij niet eens op de hoogte geweest van diens bestaan. De 
eerstee vruchten werpt Lustigs pionierswerk evenwel al af in Van Al-
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phenss tijd, nog niet in engere zin voor de muziekesthetica maar wel 
voorr de muziektheorie in het algemeen, gezien het groeiend aantal ar-
tikelenn over muziektheoretische onderwerpen in de letterkundige 
tijdschriftenn en de muziektheoretische publicaties van enkele tijdge-
notenn van Van Alphen, die in hun werk lovend naar Lustig verwijzen. 

Inn Robbers' tijd begint de voedingsbodem voor de muziek-
theoriee in het algemeen en voor de muziekesthetica in het bijzonder 
echterr pas goed te rijpen. Zo komt in 1818 het eerste meerjarige mu-
ziektijdschrift,, Amphion, van de grond en kan Robbers nog net voor 
zijnn dood getuige zijn van de oprichting, in 1829, van de Maatschappij 
tott Bevordering der Toonkunst. Voor deze eerste grote mijlpaal in de 
Nederlandsee muziekgeschiedenis heeft zijn stadgenoot Vermeulen het 
initiatieff  genomen. 

Dee betekenis van Lustig voor de ontwikkeling van de muziek-
estheticaa spreekt inmiddels bijna voor zichzelf. Vóór ik die nogmaals 
belicht,, sta ik achtereenvolgens even stil bij de rol van Robbers en Van 
Alphenn op dit terrein van de muziekwetenschap in Nederland. 

Robberss speelt - zo heb ik laten zien - op het gebied van de muziek-
estheticaa een kleine rol. In de eerste plaats heeft hij betekenis gehad 
voorr de ontwikkeling van het muziekleven in Rotterdam, de stad die 
hijj  gedurende zestig jaar als veelzijdig musicus heeft gediend. Als or-
ganistt en klokkenist van de Maasstad en als componist en keurmeester 
vann orgels in Zuid-Holland en Zeeland is hij vooral een man van de 
muziekpraktijk. . 

Dee laatste vijftien jaar van zijn leven draagt hij echter met 
lezingenn en publicaties zijn steentje bij aan de theorievorming over 
muziek.. Zijn bijdragen zijn geen erudiete vertogen, maar beperken 
zichh tot een reflectie op de Nederlandse zangcultuur in het algemeen 
enn de muziekbeoefening in de hervormde kerk in het bijzonder. Met 
zijnn verhandelingen heeft Robbers zich ten doel gesteld overheden en 
burgerss te mobiliseren voor een verbetering van het muzikale klimaat 
inn kerk en maatschappij in Nederland. Als muziekestheticus pleit hij 
voorr verhoging van de status van de muziek. Men moet haar niet be 
schouwenn als amusement, maar als een der schone kunsten. Met die 
visiee zet hij zich af tegen de muziekopvatting van de hervormde kerk. 
Zijnn publiek tracht hij te overtuigen van de expressieve kracht van de 
muziekk en van haar functie voor de opvoeding. Als representant van 
hett verlichte gedachtegoed draagt hij de stelling uit, dat goede muziek 
zowell  de persoonlijke als de collectieve beschaving bevordert. 

Baanbrekendd werk heeft Robbers op het terrein van de mu-
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ziekestheticaa in Nederland dus niet verricht. Zijn betekenis ligt in het 
feit,, dat hij in de vroege negentiende eeuw als enige in ons land ver-
handelingenn publiceert over muziekfilosofïsche onderwerpen. 

Vann Alphens betekenis als estheticus is algemeen erkend. Hij publi-
ceertt in Nederland de eerste, systematische, wetenschappelijk opge-
zette,, filosofische literatuurbeschouwing, waarin hij - zij het beperkt -
ookk aandacht besteedt aan de muziek. Veel meer aandacht krijgt de 
muziekk in zijn 'Aanmerkingen'. Zijn betekenis als muziekestheticus is 
echterr nooit eerder onderzocht, hoewel de 'Aanmerkingen' als een 
belangrijkee muziekesthetische publicatie moet worden beschouwd. 

Vann Alphen heeft niet alleen zijn sporen als muziekestheticus 
verdiend.. Ook voor de Nederlandse muziekcultuur in algemene zin 
heeftt hij betekenis gehad door de cantate als genre in ons land te 
introduceren.. In de negentiende eeuw wordt dat genre hier zeer popu-
lair.. Verder heeft Van Alphen evenals Robbers de nodige inspanningen 
geleverdd voor de verbetering van het muzikale klimaat in de hervorm-
dee kerk onder andere door zijn bijdrage aan de bundel Evangelische 
Gezangen. Gezangen. 

Zijnn betekenis voor de ontwikkeling van de Nederlandse mu-
ziekestheticaa is dus vooral gelegen in zijn erudiete 'Aanmerkingen', de 
tweedee filosofische verhandeling over de relatie tussen dichtkunst en 
muziekk die te onzent verschijnt. In de 'Aanmerkingen' reflecteert Van 
Alphenn op het genre cantate en volgt hij de nieuwste ontwikkelingen 
inn het achttiende-eeuwse denken over muziek en dichtkunst door zich 
voornamelijkk aan te sluiten bij Engelse en Duitse filosofen die zich 
verzettenn tegen een overwegend verstandelijke benadering van dicht-
kunstt en muziek. 

Hoewell  hij in deze verhandeling de nieuwe visies op muziek 
niett bespreekt, heeft hij met de 'Aanmerkingen' toch een bijzondere 
bijdragee geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse muziekes-
thetica.. Ik geef daarvoor twee redenen. In de eerste plaats wijs ik op de 
uniciteitt van de 'Aanmerkingen': in kort bestek bespreekt Van Alphen 
alss enige in het laat-achttiende-eeuwse Nederland de belangrijkste on-
derwerpenn uit het Europese muziekesthetische debat in die tijd. In de 
tweedee plaats doel ik op de opmerkelijk grote verscheidenheid aan 
toonaangevendee buitenlandse studies met baanbrekende visies op mu-
ziekk waaruit hij heeft geput. Met Van Alphens 'Aanmerkingen' als gids 
vindtt de geïnteresseerde landgenoot zijn weg naar die studies. 
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Tenn slotte zet ik de schijnwerper op Lustig: de vader van de Nederland-
see musicologie. Met drie oorspronkelijke lijvige studies en tal van ver-
talingenn van gerenommeerde buitenlandse werken ontgint hij het in 
onss land nagenoeg braakliggend terrein van de muziekwetenschap. 
Hijj legt alhier met zijn Inleiding tot de Muzykkunde, zijn Muzykaale Spraak-
kunstkunst en zijn Twaalf Redeneeringen over nuttige Muzikaale Onderwerpen de 
basiss voor de muziektheorie, de muziekgeschiedenis, de muziekesthe 
ticaa en de muziekjournalistiek. In deze werken manifesteert hij zich 
alss een erudiet musicoloog met een grote theologische en filosofische 
belangstelling,, door tijdgenoten zeer gewaardeerd, maar na zijn dood 
nagenoegg vergeten. 

Mett name de muziekgeschiedenis en de muziekesthetica 
staann ook in de ons omringende landen nog in de kinderschoenen als 
Lustigg zijn eerste proeven op dit terrein publiceert. Toonaangevende 
recentee buitenlandse studies betrekt hij in zijn betoog. Hij belicht zijn 
onderwerpenn van alle kanten, zodat de lezer goed geïnformeerd raakt 
overr de stand van wetenschap op dat moment. 

Inn Nederland wordt pas een eeuw na Lustig de basis gelegd 
voorr muziekhistorisch onderzoek: in 1868 met de oprichting van de 
Vereenigingg voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis. Tot het midden 
vann de negentiende eeuw blijven muziekhistorische en muziekestheti-
schee publicaties tot een minimum beperkt. Dat Lustig al in het mid-
denn van de achttiende eeuw aan de bakermat van deze disciplines 
heeftt gestaan, is tot op heden niet onderkend. 

Tenn slotte vestig ik de aandacht op het belang van de Twaalf 
RedeneeringenRedeneeringen als eerste muziektijdschrift in ons land. Het wordt zo 
langzamerhandd tijd voor een heruitgave van dit werk, dat een goed 
beeldd geeft van muziekesthetische discussies in Europa rond het mid-
denn van de achttiende eeuw. 


