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VOORWOORD 

 

In dit boekje ontmoet u mensen uit de achttiende 

eeuw met hun geschiedenissen en 

eigenaardigheden. U zult getuige zijn van 

schandalen, waarvan zij veroorzaker of slachtoffer 

zijn. Het is een bont gezelschap. Allerlei types 

passeren de revue: van componisten, oplichters, 

naïevelingen, hovelingen tot zelfs het Franse 

koningspaar toe. 

Er staan drie personen centraal: een Franse 

muzikale mecenas en een liefdespaar uit Venetië. 

Deze drie kruisen elkaars levenspad en komen 

met bekende en minder bekende personen uit de 

achttiende eeuw in aanraking. 

Zij waren kinderen van hun tijd: door hun 

avonturen wordt duidelijk dat de eeuw waarin zij 

leefden heel bijzonder was en aan veel 

veranderingen onderhevig is geweest. 

Bij voorbeeld in de muziek hebben zich heel wat 

veranderingen voltrokken. In het eerste deel van 

de achttiende eeuw beleefde de barokmuziek 

7



hoogtijdagen (wij denken hierbij aan Bach, 

Händel, Vivaldi), maar dat ging veranderen. Een 

nieuwe stijl kwam op, in Frankrijk de style galant, 

in Duitsland der empfindsame Stil geheten. Men 

wilde in plaats van het pompeuze en ingewikkelde 

van de barokmuziek een eenvoudigere stijl 

gebruiken om daarmee de luisteraar tot 

ontroering te brengen. Onder invloed van het 

Mannheimer hoforkest – in die tijd een toporkest -

waar de klarinet zijn intrede deed en de 

blazersgroep werd uitgebreid, kwam o.a. de 

symfonie tot ontwikkeling en zo ontstond het 

moderne orkest. Deze ontwikkelingsfase leidde 

tot het Weense classicisme met bijvoorbeeld de 

componisten Mozart en Haydn. Tevens verloor 

het klavecimbel de strijd met de fortepiano. 

Verder maakten de privé-ensembles van de elite 

plaats voor openbare muziekuitvoeringen door de 

opkomst van de burgerij. 

Het was vooral de eeuw van de Verlichting, de 

eeuw van de Rede met belangrijke filosofen, 

onder wie Rousseau, die bij de muzikale Franse 

mecenas over de vloer kwam. Maar het was ook 

een eeuw met een onderstroom van bijgeloof, van 

occultisme, een tegenpool van de rede, met 
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daarin vreemde figuren, avonturiers en oplichters, 

zoals Casanova e.a.; zij hebben van de 

lichtgelovigheid van rijke en invloedrijke personen 

tot in de hoogste kringen gebruik gemaakt en hun 

voordeel daarmee gedaan.  

En als laatste verandering kwam er in Frankrijk in 

1789 de gigantische maatschappelijke uitbarsting, 

de Franse Revolutie, die aan deze merkwaardige 

eeuw voorgoed een einde heeft gemaakt. 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Maak dan kennis 

met een paar vertegenwoordigers van de 

belangwekkende achttiende eeuw. 

 

Amsterdam. Maart 2019 

De auteur  
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