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Recensie 
 
Holger Böning, Der Musiker und Komponist 
Johann Mattheson als Hamburger Publizist. Stu-
die zu den Anfängen der Moralischen Wochen-
schriften und der deutschen Musikpublizistik. 
Bremen: Edition Lumière, 2010. 524 p. 
ISBN 978-3-934686-75-5, € 44,80. 
 
Geen componist wordt zo vaak geciteerd 
als Johann Mattheson (1681-1764), want 
geen componist heeft een zo omvangrijk 
oeuvre geschriften op zijn naam staan. Zijn 
Grundlage einer Ehren-Porte (1740) is niet 
alleen een van de eerste grote biografische 
lexica, maar dankt zijn reputatie ook aan 
het feit dat Mattheson daarin autobio-
grafieën van contemporaine componisten 
opnam. Werken als Das neu-eröffnete Or-
chestre (1713) en vooral Der vollkommene 
Capellmeister (1739) gelden als een Fundgrube 
waar het gaat om informatie over de Duitse 
muziekpraktijk van de vroege achttiende 
eeuw. Het is dan ook niet meer dan ver-
diend dat de Duitse historicus en mediawe-
tenschapper Holger Böning uitgebreid 
aandacht aan Mattheson besteedt, want 
zoveel er uit Matthesons werken geciteerd 
wordt, zo weinig wordt er over hem en 
over zijn oeuvre gepubliceerd. 
  Böning begint zijn boek met een 
uitgebreid biografisch overzicht, dat hij 
bescheiden als een ‘Skizze’ aanduidt. We 
volgen hier de stadia van Matthesons carriè-

re. Hij leerde als kind al verschillende 
instrumenten bespelen, maar maakte aan-
vankelijk vooral furore als operazanger in 
de opera van zijn vaderstad Hamburg. In 
1703 leert hij Händel kennen en met hem 
zou hij in de drie daarop volgende jaren een 
hechte vriendschap ontwikkelen, ondanks 
een duel tussen hen beiden waarbij Händel 
bijna het leven zou hebben gelaten. Maar 
waar Händel een internationale carrière 
nastreefde, bleef Mattheson zijn leven lang 
in Hamburg wonen. In 1704 trad hij in 
dienst van John Wich, de Engelse ambas-
sadeur in Hamburg, een positie die hij vanaf 
1715 combineerde met de functie van 
muziekdirecteur aan de kathedraal van 
Hamburg. Laatstgenoemde positie moest 
hij echter in 1728 weer opgeven, omdat hij 
in toenemende mate doof werd. In de 
laatste vijfentwintig jaar van zijn leven 
leefde Mattheson steeds meer in isolement, 
maar hij bleef onvermoeibaar doorgaan met 
publiceren en vertalen. 
  Vervolgens richt Böning de blik op de 
Hamburgse samenleving en de periodieken 
die daar gepubliceerd werden. Dit vormt 
de inleiding op zijn bespreking van Matthe-
son’s bemoeienis met Der Vernünfftler, 
Duitslands eerste moralische Wochenschrift, 
een naar Engels voorbeeld ingericht week-
blad in de spectatoriale traditie dat hij van 
1713 tot 1714 uitgaf. Vervolgens wordt 



TS •> MMXII # 31 

 

75 
 

aandacht besteed aan Duitslands eerste 
muziektijdschrift, de Critica Musica, waar-
van in totaal 24 nummers uitkwamen in de 
periode 1722–1725. Dit blad werd even-
eens door Mattheson uitgegeven en groten-
deels door hem gevuld. Der musikalische 
Patriot (1728) staat in een volgend hoofd-
stuk centraal en besloten wordt met een 
overzicht van Matthesons late en groten-
deels onbekende geschriften. De auteur 
heeft niet alleen al deze publicaties maar 
ook een groot aantal manuscripten uit 
Hamburger archieven doorgenomen. 
  Over het belang van dit boek kan 
men kort zijn: het is bijzonder verheugend 
dat Matthesons publicaties eindelijk eens 
onderwerp aan een systematische studie 
onderworpen worden, want zo gretig als 
musici en musicologen uit Mattheson cite-
ren, zo weinig oog hebben zij voor diens 
drijfveren. Wat Böning goed duidelijk 
maakt is dat Mattheson met zijn publicaties 
een einde wilde maken aan verouderde 
muziekpedagogische tradities die zijns 
inziens niet meer bij de actuele ontwikke-
lingen in de muziek pasten en tevens pro-
beerde duidelijk te maken, welke bescha-
vende en opvoedende rol muziek kon 
vervullen. Böning licht dit toe met gedetail-
leerde besprekingen van de inhoud van de 
genoemde publicaties, maar onduidelijk 
blijft in welke mate Matthesons publicaties 
werkelijk deel van een nieuw discours 
waren dat ook elders in Europa waarneem-
baar was. Het beeld dat het boek oproept is 
vooral dat van een lichtelijk bezeten man 
die alles op alles zette om te doen wat hem 
als praktiserend musicus niet meer mogelijk 

was: de wereld overtuigen van de kwalitei-
ten van de contemporaine muziek en haar 
superioriteit ten opzichte van de verouder-
de tradities uit vorige eeuwen.  
 Daarmee komen we bij het voor-
naamste probleem bij de beoordeling van 
Matthesons publicistische ijver. Bij de 
bestudering van tijdschriften vormt de 
uitwisseling van ideeën een centraal thema. 
Dat veronderstelt aandacht voor netwer-
ken, correspondenties, gedachtewisselingen 
en debatten, maar daarover wordt in dit 
boek niet veel duidelijk. Weliswaar nam 
Mattheson in de Critica Musica ook Franse 
en Italiaanse teksten op, die hij zelf ver-
taalde, maar hoe die in zijn handen kwamen 
blijft onduidelijk. Daarbij komt ook dat 
Mattheson met zijn scherpe pen allerminst 
een platform voor beleefde discussie 
creëerde. De controverses die aan de orde 
komen waren meestal op nogal bokkige 
toon gevoerde polemieken, die vooral 
lokale aangelegenheden betroffen. Deze 
lacune kan men overigens niet de auteur 
verwijten, die juist beklemtoont dat Mat-
thesons beweringen over de honderden 
brieven die hij naar aanleiding van zijn 
publicaties ontvangen zou hebben niet 
geverifieerd konden worden. Desondanks 
maakt het gebrek aan aandacht voor 
uitwisseling en netwerken dat het beeld van 
Mattheson als een geïsoleerde veelschrijver 
overeind blijft, en dat is, alle verdere 
verdiensten van het boek ten spijt, toch een 
beetje jammer. 
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