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De muziekwetenschappelijke tdschriften
van de Utrechtse Letterenbibliotheek

JOOST VAN G EM ERT

•
In de Letterenbibliotheek van de Universiteit
Utrecht is een omvangrijke collectie tijdschriften aanwezig op het gebied van de
muziek en de muziekwetenschap. Deze
collectie is de vrucht van een zorgvuldig
verzamelbeleid vanafca.1930, toen in
Utrecht de eerste Nederlandse hoogleraar in
de muziekwetenschap werd benoemd. Zij
etuigt van de gevarieerde en internationaal
g
gerichte belangstelling van de Nederlandse
musicologen.
De Nederlandse academische muziekwetenschap komt voort uit de Du itsOostenrijkse humaniorabeoefening. Albert
Smijers,
die in 193o in Utrecht als eerste
Nederlandse hoogleraar in de muziekwetenschap werd benoemd,
had gestudeerd
en zijn doctorsgraad behaald in Wenen; zijn
Amsterdamse collega Karel Philippus Bernet
Kempers, die vanafi929 privaatdocent was
aan de Universiteit van Amsterdam en daar
in1946 hoogleraarwerd, was opgeleid en
gepromoveerd in Munchen. Smijers en
Bernet Kempers waren opgeleid in het
strenge bronnenonderzoek en trainden hun
studenten in deze traditie. Eengoed voorziene bibliotheek was daarbij onmisbaar.
Het is met name de meesterleerling en opvolgervan Smijers, Eduard Reeser 0908)
gelukt om vanafde jaren vijftig ruime budettaire middelen to verwerven voor de
g
Utrechtse muziekwetenschappelijke collectie. Reeser werd in1947 tot tijzonder hoogleeraar in de cultuurgeschiedenis der
muziek' aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
benoemd. Hi' volgde Smijers na diens overlijden in 1957 op als hoogleraar-directeur
van het Utrechtse Instituut voor Muziekwetenschap en bleefdat tot-1973. In 1947
was Reeser al een bekendepersoonlijkheid:

hi' was voor de oorlog onder andere muziekredacteurvan de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en na de bevrijding lid van de
Eereraad voor Muziek en `Regeeringsadviseue voor de wederopbouw van het
muziekleven.
Reeser heeft het blikveld van de Utrechtse
muziekwetenschap zeerverbreed: zijn belangstelling strekte zich uit overveel meer
gebieden dan het geval was bij zijn voorganger Albert Smijers, die een (overigens internationaalgewaardeerd) specialist was op het
gebied van de muziekgeschiedenis tot 600.
Reeser hield zich vooral bezig met de muziek
van de achttiende, negentiende en vroege
twintigste eeuw, maarook met de cultu urgeschiedenis in brede zin: zijn oratie 'De muziek in degemeenschap der kunsten' uit
1947 is aan d it laatste thema gewijd. Reesers
achtergrond als muziekcriticus en beleidsmaker zal daaraan zeker niet vreemd zijn. H ij
verloochende hierbij de erfenis van zijn
voorganger niet: een belangrijke publicatie
van zijn hand uit 1936 is gewijd aan een
de muziekspecialistisch onderwerp uitde
geschiedenis van de zestiende eeuw, en hi'
zorgde er als hoogleraar-directeurvoor dat
de door Smijers gecreèerde onderzoekstraditie totgrote bloei kon komen. De diversiteit van het huidige Utrechtse muziekwetenschappelijke onderzoek en onderwijs
illustreert dat Reesersgevarieerde aanpak
tot op heden vruchten draagt.
Reesers beleid met betrekking tot zijn
instituutsbibliotheek(vanafi959 vooral
vormgegeven door zijn medewerkerdr.. A.F.J.
Anne am vloeide voort uit zijn ruime belangstel ling en uit zijn respect voor zijn
leermeester Smijers. Hi' wist daarbij de
aantrekkende welvaart to benutten en zoveel

fondsen to werven dat de bibliotheek ook
werkelijk veelo.mvattend kon zijn. Er werden
uitstekende collecties van bladmuziek,
literatuur ,
tijdschriften, microfilms en
geluidsdragers aangelegd op het gebied van
de Westerse muziekgeschiedenis in brede
zin. Onder Reesers opvolgers is dit collectievormingsbeleid gecontinueerd, ook nadat de
collectie in1988 werd opgenomen in de
Letterenbibliotheek van de Universiteit
Utrecht. De in 1987 opgerichte Eduard Reeser Stichtingwerft extra fondsen ten behoeve
van de collectie muziekwetenschap,
doet
daarvan bijzondere aankopen en geeft deze
in bruikleen aan de Letterenbibliotheek. Ik
neem de collectie muziekwetenschappelijke
tijdschriften van de Letterenbibliotheek
hieronderwat nader onder de loep.
n zoals bekend, naast
Voorde humaniora zij,
de strikt `wetenschappelijke' tijdschriften
(dat wil zeggen: tijdschriften waarin uitsluitend ofvrijwel uitsluitend verslagwordt
gedaan van wetenschappelijk onderzoek)
ook andere tijdschriften over kunst, literatuur, muziek, theater, film etc. van groot
belang, omdat zij een geheel eigen bronnenwaarde bezitten. In deze tijdschriften zijn
verslagen en opinies van tijdgenoten to lezen
en wordt nieuwe
over artistieke ontwikkeling,
poézie gepubliceerd en wordt geschreven
over het actuele muziek-, theater- en film!even. Voorde muzikale en theatrale kunsten
ndere mate, omdat muziek
eldt dit in bijzo
g
en theater afhankelijk zijn van opvoeringen.
Het muziekwetenschappelijke tijdschrift in
strikte zin is overigens vrij jong: het vanaf
1882 verschijnende Tijdschrift van de (Koninklijke)Vereniging uoor Nederlandse M uziekeschiedenis stelde zich als een van de eersten
g
bewust tot Joel om een muziekwetenschappelijk tijdschrift te zijn. Beroemde tijdschriften als het NeueZeitschriftfUr
Musik(begonnen in-1834 doorde componist
Robert Schumann) en de En else Musical
vertonen tot op de
Times(begonnen in i8
dag van vandaag een gemengd karakter,
waarin zowel het muziekleven als de muziekwetenschap een rol spelen. In Utrecht zijn
zowel muziekwetenschappelijke vaktijdschriften als algemeen georienteerde
tijdschriften over muziek ruim aanwezig: er

zijn in totaal ca. 65o tijdschriften op dit
gebied. De Eduard Reeser Stichting heeft de
aanschafvan bijzondere muziektijdschriften
vanaf de achttiende eeuw tot heden (onder
andere in de vorm van reprints en microfilms) tot een speerpunt gemaakt en levert
een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van dit collectie-onderdeel.
De muziekwetenschappelijke vaktijdschriften zijn algemeen ofgespecialiseerd van aard. Voorbeelden van algemene
tijdschriften zijn de Acta Musicologica, het
Journal ofthe American Musicological Society, het
, Notes
de Riuista
Duitse Die Musikforschung,
is het Spaanse Anuario
italiana di musicolog,
musical, het Dansk musiktidsskrift en het Belgisch
Tijdschrift uoor Muziekwetenschap. Zij fungeren
vaak als het muziekwetenschappelijke forum
van een bepaald land, zij het dat het prestige
van sommige bladen (bijvoorbeeld het
Journal ofthe American Musicological Society) zo
groot is dat ook niet-landgenoten ergraag in
publiceren. Een tweede groep wordt gevormd doorde bladen die min of meerop
een onderwerp of een periode zijn gespecialiseerd: voorbeelden zijn de Beitriige zur
Gregorianik, Early Music, Musiktheorie, de Rivista
internazionale di musica sacra, Contemporary
Music Review en Popular music. Deze tijdschriften zijn vaak prestigieus en recruteren hun
auteurs op wereldwijde schaal. Er zijn ook
grensgevallen, bijvoorbeeld het eerder genoemde Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging
uoor Nederlandse Muziekgeschiedenis. Dit tijdschrift is het(meertalige) blad van de Nederlandse nationale muziekwetenschappelijke
vereniging, maargeldt eveneens als internationaalgezaghebbend op bepaalde gespecialiseerde deelgebieden.
De Universiteit Utrecht ma g zich, naast
haar bezit aan muziekwetenschappelijke
vaktijdschriften, gelukkig prijzen met een
grote collectie van algemene muziektijdschriften. Het betreft niet alleen tijdschriften waarin we de hartenklop van het
huidige muziekleven kunnen voelen (bijvoorbeeld NeueZeitschriftfUr Musik, Musical
Times, Het Orgel, M ens en Melodie,Oor, Operntvelt,
Rassegna musicale Curci) maarook publicaties
uit het verleden. Dezepublicaties bieden een
uniekegelegenheid tot het bestuderen van
het muziekleven en de opvattingen over

aelpett 3441014.

Iturt)t, I 3..rij 1851.

no.

ALGEMEEN NUMMI TUISCHRIFT

NEDERLAND.
.12titesaaszaeLeeke Correeposedessiteasr

De HR. BECKER , BRENDEL , DEHN , DROBLSC1T , GASSNER , KUHMSTEDT,
LOBE, PHILOKALES , prrsat , RITTER , SCHILLING ,
ALOYS SCU', WIEGAND en vele anderen.
Redacteur: Dr. F. C. K I S T.
lien ARONMIT sick isq elkme
liden Rock- en linsijkhandelear eases

De GEABONWEERDEN sullen den
amen en eij/tie.dea ten tedere maned
ten simmer (*unseen fen red druks)
yen dit Mdsehrift manage., en deerenboveu jaarNke
bolero.
Verkendehugen Biegraplue., Be-

elle Postkantoren.
Prue von het Aissnements
Gels. jut f8.00, fretless per post f7.00
latfjear. a 3.50, e a la 4.00
Net uittondertng ems de gene.*
Correspondenten , ski de Munching
Irene* ender adres Yin de Uitgevers

serdedinges, Biisurbla.dsche ess BniSentandreAe Feuilieters ea
seeciedeeling von Nieves sritgeitcresets
Mussjkwerken, .11e. den inhomi ram

of van de Ileeren Erten on. De MOM;
Boekhandelears te Amsterdam,

Ant Tijdeakrtit viessekess.
.._.-

VERNANDELLIG,EN.
TOESTAND DER TOONKUNST IN NEDERLAND
GEDURENDE DE EERSTE HELFT DER
19, EEUVL
Door Dr. F. C. MST.
Zoo eye yeti dan wederom een nieuw tijdvak ingetreden , en liggen viifttg jaren ale ern halve eenwkring
achter ons. Hoe Tele schokken ons Taderland gedurende
dies ttjd al te verduren had ; hoe vele veranderingen
hetzelve in staatshestuur en wetgeving moest ondergaan ,
staat in de gesehtedhliellen gehoekt. Hoe de orotund der
Toonkunst in het algemeen in Nederland in bet begin der
19. eeuw was en hoe the kunst rich heeft Terheven tot
diets trap, waarop ztj titans staat, tiedaar ten belangrijk
anderwerp, dal, benevens de voertzetttng van de Gesehredenis der Muzij k le Utrecht en andere niet nnbelangnike
artikeleri, wij ens in den zevenden jaargang der Caeaha ter
behandeling hebbert soorgesteld. Dat titer echter door ens
geene elgentiljke gest:lite-dents der Muzijk, eerie vermelding
Tan tales wat overal nt Nederland 'nor de Toonkunst is
Terrigt, wordt bedoeld, ail ten ieder geredelijk berroeden,
die iutk een ruins veld en de beperkte pleats von dit Tijdschrift in aanuserktng neemt. Wet in cemge groote steden
met betrekktng tot de Teenkantst voorviel cn wet nut
eenige instellingen hebbee ge,tteht, tat vooral do Os
then wij bd de besehouwing van de algemeen toegeur,
men heoefentng der Toon- en Zangkuust en derteleer
ontwikkeling sullen veIgen. Trouvvens alle takken der
Tomskunst te geiijk of tot in geringe injtonderheden Bade

te slams, ken dos ons voorneinen met tin. Wtj
enkele welligt veorbtjgaan , enkele cells aftonderen en
thaws in dit caste No, eene whets leveren van
dot Volpe-Zangendereefis gedurende de etrste
der 19, era in ons rode-lend.
Wilden wij nagaan wat weinige jaren vtkir deteeeuw
soot het Velksgezang gedaan Is, dan touden wij men
dat in het jaw. 1792, Tier jaren na het ontstaan der
Mantsehappj lot Not can '1 Algemeen, door bear eene
eerste pogtrig tot verhetertng van ons Voiksgezang, schoon
op hoogst gebrekkige wt.), door de utvave van eenen
bundel rellestiedi es werd gedaan , waarna binnen wetnig tiids een %renal andere dote opvolgden en eenige
daarvan tot levee malen toe berdrukt wades, tervoij1
ceder jaar een aantal Lingstukjes van gelijke strekking en
soar de min besehaafde voiksklasse ingerigt , in den
Almanak der germemde Maatschappij het loch! zagen.
En volgen wij hare handelingen verde, , dan oritdekken
wij. dot ztj dat mtddel, tot Ilan duel aangewer./, onvot.
decode achtte ; of is het u enbekend, dat raj eene verhan•
dettng over het Nattonaal Nedcrlandseb Gezang uttschreef,
seethe, nadat eij daarvoor den eerepiijs aan O. van der
Benin to Rotterdaru had toegekend, in 1802 bet tat tag?
Het Wes gelijk ten schriiver te regt zegt amen meow blijk
van hare steeds met zoo Teel !dem vastgehoudene overtuion ep afdoende %rye, in welle rigting doe ooh,
ging,
tets goeds te bewerken
te vetkrtj,;eri , het began
en Mt,f,,,
.1 /14 , tag had
De
LIME 0,NDER.IJS.
men wonder), m den gebrelkiligen , dtepl.,ektodien toet
s

muziek uit vroegertijden. De negentiendeeeuwsepublicaties besteden vooral aandacht aan het eigen land ofde eigen regio;
dat ligt voor de hand,gezien de beperkte
communicatiemogelijkheden. Maar erwordt
ook over het buitenland bericht, en het interessante van die berichtgeving is dat we eruit
kunnen afleiden hoe buitenlandsegebeurtenissen in het betreffende land werden beoordeeld.
Het is natuurlijk niet mogelijk
om in dit
artikel alle interessante muziektijdschriften
uit de Utrechtse collectie te behandelen. lk
bespreek hierondereen paar representatieve
voorbeelden.
Het Nederlandse muziektijdschrift bij
uitstek van de negentiende en vroege twin-

tigste eeuw is Caecilia, dat onderwisselende
titels van i8 tot en meti944verscheen en
compleet in Utrecht aanwezig is. Dan kzij dit
blad kunnen we het Nederlandse muzieklevengedurende een hele eeuw buitengewoon
goed volgen. Caecilia werd gesticht door de
arts en amateurmusicus Florentius Cornelis
Kist(1796-1863), die het blad redigeerde en
voor een deel vulde tot aan zijn overlijden.
De eerste jaargang, bestaande uit negen
'Nom mers', was meteen zeer karakteristiek.
Onder de `Beoordeelingen' van recent verschenen composities uit binnen- en buitenland vinden we eenpositieve recensie van de
Acht liederen op.9 van Johannes Verhulst,
een wat minderpositieve beoordeling van de
Nocturnepour le piano No. 2 van Samuel de
Lange sr. (Te geachte Com ponist heeft in

deze beknopte Compositie, het ware
Aesthetische aan de thans heerschende
Piano-figuren opgeofferd') ' en een uit esproken negatieve beoordeling van de
Vierstimmige Mannergesdnge van Franz
Liszt: 'De harmonien zijn barok, springen
van den hak op den tak, de opvolgingen van
akkoorden zijn zonderwaardoel of
beteekenis, en daarbij kunnen wij de ligging
en stemvoering op verre na niet fraai noemen.' 2 De `Verhandelingen' hebben betrekking op actuele of historische onderwerpen.
Een voorbeeld van de eerste categorie is Kists
beschouwing 'De uitvoering der symphonien
tot slot van een concert', waarin hi'j ervoor
pleit om symfonieen niet aan het begin maar
aan het eind van een concert uit to voeren,
'..... in lasts van met eene zoodanige het
Concert te beginnen en met eene Ouverture,
of, het een allerverschrikkelijkst is; .... met
eene Romance te eindigen', zoals in zijn tijd
g
ebruikelijk was. 3 Het korte artikel bevat ook
nog andere interessante bijzonderheden
over de toenmalige concertpraktijk. Op het
historische vlak zijn er in het `eerste
Nommer' artikelen over een vermeend kapelmeester van keizer Karel V en over De or elspelkunst en derzelver onttvikkeling gedurende Brie
eeuwen. Dit laatste artikel is het begin van
een reeks over dit thema door de Duitse
organist August Gottfried Ritter 0811-1885),
leraar Michael Gotthard Fischer
die,
via zijn
en diens leermeester Johann Christian Kittel,
rechtstreeks in verband kan wordengebracht
met Johann Sebastian Bach. De stukken van
Ritter zijn waarschijn I ijk voor Caecilia vertaald en illustreren wellicht dat Kist ook
belangrijke scribenten uit het buitenland tot
medewerking wist to bewegen; wellicht,
omdat het niet uitgesloten is dat Kist materiaal uit een bestaandepublicatie van Ritter
heeft bewerkt. De Berigten bevatten concertaankondigingen, mededelingen en der elike uit binnen- en buitenland. Eris niet
alleen nieuws overgrote plaatsen, maarook
over bijvoorbeeld een concert to Vianen op 15
november 1844 en een concert to Bolsward
op 22 februari 1900.
Van 1933 tot 1938 was Eduard Reeser lid
van de redactie. Het blad informeerde in die
tijd volop over moderne muziek en het interiale muziekleven. Reeser schreef in de
Hato

jaargang1933-1934 onder andere over Franz
Schreker, Frederick Delius, Willem Pijper,
Egon Wellesz en Paul Hindemith. Ookwijdt
hi' artikelen aan de thema's 'Radio en Muziek' en 'Het Concertgebouw en de Radio.' In
1944 kwam aan de honderdjarige geschiedenis van Caecilia door de tijdsomstandigheden
een einde.
In Wenen verscheen van1919 tot 1928 het
tijdschrift Musikbleitter des Anbruch,
Halbmonatsschrift fir Moderne Musik, dat
daarna tot 1937 als maandblad werd voortgezet onder de titel Anbruch. Ook in dit blad
verschijnen besprekingen van nieuwe composities, wordt verslag gedaan van het muziekleven en verschijnen opinierende artikelen. Populariserende artikelen over
historische onderwerpen zijn er nauwelijks:
Musikbleitter des Anbruch en Anbruch richtten
zich op een publiek van 'Kenner und
Liebhaber' dat specifiek gericht was op de
vernieuwende muzikale ontwikkelingen. Er
zijn uitvoerige bijdragen en themanummers
overArnold Schonberg, Franz Schreker, Bela
Bartok en de moderne Franse en Italiaanse
muziek, maarook over nu vergeten componisten als Gerhard von Keussler(1874-1949)
en Hermann Noetzel(1880-1951). Zeer frappant is een bespreking van een Schon bergconcert in Frankfurt am Main in 1920 door de
Beethoven-ken ner Paul Bekker, waarin deze
stelt dat het werk van SchOnberg eigenlijk de
basis van het huidige kamermuziekbedrijf
zou moeten vormen, `... denn Scheinberg ist
nach Brahms die bedeutsamste Erscheinung
der Kammermusik,
..... die Romantik
Liberwindend, dem letzten Beethoven
unmittelbarsich anschlie gend.' 4 1 n april
1920 ziet naar aanleiding van het door
Willem Mengelberg te Amsterdam georganiseerde Mahlerfeest een Sonderheft Gustav
Mahler het licht, en in maart 1929 verschijnt
een aflevering gewijd aan het thema Leichte
Musik. Het dogmatische modernisme dat
voortdu rend uit Musikbleitter des Anbruch en
Anbruch opklinkt, drukt op deze aflevering
een bijzonderzwaar stempel: in artikelen
gewijd aan de thema's Operette and Revue, Der
Schlager, Filmmusik, Salonkapelle en
Unterhaltung lurch Rundfunk wordt door onder
andere TheodorAdorno (die vanafi930 ook
in de redactie zat) en Ernst Bloch de vloer
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aangeveegd met de m uzi kale behoeften van
het wat minder ontwikkeldepubliek. De
gecombineerde dubbelaflevering van november en decemberi931 is geheel gewijd
aan de USSR. Er wordt ruim baangegeven
aan Sovjet-autoriteiten om de lofvan het
nieuweproletarische muziekleven to zingen.
Kritische noten worden nietgekraakt, maar
oorwoord
redacteur Paul Stefan besl u it zijn
v
met de opmerking 'Der Leser mOge die kritische Haltungeinnehmen, die ihm richtig
scheint.' Het is begrijpelijk dat Anbruch na
niet heel lang meer kon bestaan. Reeds
1 934
in de aflevering van januari 1931, met het
thema Politisierung', wordt op sombere
toon verslaggedaan van actuele ontwikkelinen
in Duitsland onder de titel 'Mick ins
g
Dritte Reich.'
Een bijzonder karaktervertonen de tijdschriften Der Tonwille(Wenen, 1921-1924) en
Der Dreiklang (Wenen, 1937-1938). Het tijdsch rift Der Tonwille. Flu blotter (vanafjanuari
1924: Vierteljahresschrift) zum Zeugn is
u nwandelbarer Gesetze der Tonkunst werdgeleid
en vrijwel geheel volgeschreven door de
invloedrijke Oostenrijkse muziektheoreticus
Heinrich Schenker (1868-1935). Schenker
was ervan overtuigd dat de tonaliteit, hoe
verborgen soms ook, een wezenlijke rol

e elt in alle rote muziek. In Der Tonwille
sp
zijn vele analyses opgenomen waarin Schenker het meer of minderverborgen horizontale `geraamte' van werken conform zijn
opvattingen reconstrueert. Op zichzelf is dat
natuurlijk interessant, maarer is meer:
Schen kervoegt aan zijn analyses raadgevinde uitvoeringspraktijk toe, en
gen omtrentde
hi' werd geraadpleegd door rote interpreten
als de dirigent Wilhelm Furtwángler. Het
zeer muziektheoretische blad Der Tonwille
werpt daardooreen onverwacht licht op de
geschiedenis van de klinkende muziek. Het
tijdsch rift Der Dreiklang, Monatsschrift fiir Musik
werd uitgegeven door Schenkers leerlingen
Oswald Jonas en Felix Salzerom het
gedachtegoed van de meesterverder uit to
dragen. Ook deze bladen was geen lang
leven beschoren. Schenker kreeg onenigheid
met zijn uitgever, Universal-Edition; Jonas
en Salzer emigreerden naar de Verenigde
Staten in respectievelijk 1938 en 1940.
Tot slot nog iets over het ltaliaanse tijdsch rift Musics d'oggi (Muziek van vandaag),
dat tussen 1919 en 1942 verscheen bij de
uitgeverij Ricordi (Milaan). De Letterenbibliotheek bezit het blad op microfilm.
Musica d'oggi stelde zich blijkens het door 'De
Directie' (La Direzione; wie daarachter schuil-

ice
...1
z
0
U
La
,—

z

MONA INTERNAZIONILE SIbliOGRAVICAt Konica
PubblIaazione Trimestrale della Casa G. RICORDI a a.

La
cc

cc
0
CC)
.0
1.z
0
C.)

Un Numero: I. 0.50 ,

- . .Via Berchst 2 ... MILANO"
Dimed' sok PI Ø lgt 14 1.25:

.
"

MUSICA D' OGGI „ nasce con an prograinma semplice e

*disk,

ma, ci sembra, di una praticitd e utilitá non dubb7e.
.
, .
La nuova rassegna 'non h da consideiarsi come una. continuazione .delta_.
vecchia e gloriosa "i Gazzetta Musicale di Milano „ - ne delle pits recenti riviste.
della Dicta Ricordi " Musica e Musicisti'„ e " Ars et Labor „ - pubblicazion.t :
sorte hi tempi diversi c con eobiettivi di altra natura : sia di cronaca o.diiiiiiia-:,_
0 di polemica esclusivamente musicale, sia di letteratura e di arte in generple;
" MUSICA D' OGGI „ si propone -: con l'anticipato consenso di Inusicidi; - .
insigni, di confratelli autorevoli, di istituti fra i piii- noti - di colma:re - Oa,
lacuna assai lamentata nel Campo bibliografico-musicale; co,si come da poet'
si 1, git) fatto, e con immediato e largo success°, nel camp(' bibliogiallea:lettettirlo:,

" MUSICA ,D' OGGI „ vuol offrire ai cultori ed agli.amatori-d4inaiica
le notizk le pill esatte e diffuse intorno a de cite si produce in Italia , :iii t a - ..I' estero nell'ambito della musics, in modo da evitare a . clascutio rim* e
richiesk dispendiose e di esito non sicuro.
. t* superfluo notare cite Pattuazione di questo programma esclude a iniii,it
da pane 'rostra, ogni criterio the esuli da una serene obiettivita nel piOentare'
ai leftori le notizie the attingeremo per loco a tutte le fonti. , E'neeessario,dunque, the it fervore dell'opera rostra sia completato con Passidua e , cortese
cooperazione dei nostri egregi Colleghi editori: eppere ci rivolgiatno ad essi: ,
con plena fede, perchè vogliano tenerci sempre al corrente delle lo go pubbliea. ,
zioni, le quail, nelle riostre pagine, verranno non solo regolarmente annanziaiii ,
ma, quando occorra, anche imparzialmente esaminate.
Faremo quarto ê in not perche ," MUSICA D' OGGI , non riega ' un
arido e monokno bollettino edikriale. Le nottzk puramenk biblArafiehisaranno
alternate con queue di cronaca musicale in genere, di critica; di iiiiio
e
varlet(); ma it tutto aura ran carattere informall y° e sintetico.. In pgni:tranter
vi saranno poi degli articoli su argomenti di speciale intercsse, dOvutt:d*ittori di provata competenza ; e vi sart) pure una rubrica dedicata ai:naiti:Vkt-,i
tori, nella quale risponderemo alle ' domairde - che essi ci potranno 4 riiti?tgeikei :,dando le desiderate informazioni e, al caso, su'ggerimenti e indica lonioppeRte#
Imperfezioni e deficienze non manchiranno di certo in questo, prima p
della rostra aitivitel. Ma quctle Cosa maga* mike perfetta? 4C1() the - y
non ei manchino ne la buona volontd di far One, ni la fidacki'
cooperakri e del nostro " pubblico „. . •
- ' -- ,'
-,
. .-L'esperienza die acquisteremo man ,inano, e , I laggii 00i
qaali sin d'ora ci dichiariamo .gratt pro' vvedertAnii?,
-=

gaat wordt niet duidelijk) ondertekende
openingswoord ten Joel om verslagte doen
over het actuele muziekleven en informatie
to verschaffen over nieuwe Italiaanse
muziekuitgaven. In de verslaglegging ligt de
nadruk natuurlijk op Italiè, maarer is ook
informatie over het buitenland. Elk deel
bevat een bibliografisch overzicht van recent
verschenen Italiaanse muziekuitgaven,
waaraan soms besprekingen zijn toegevoegd: deze zijn niet alleen aan nieuwe
composities gewijd maarook aan andere
bijzondere muziekpublicaties, bijvoorbeeld
sonates van Beethoven in een uitgave verzorgd door de componist Alfredo Casella.
Verderzijn er in de eerste jaargangen artikelen over onder andere het muziekonderwijs,
de kwaliteit van de muziekkritiek en de
noodzaak tot het creèren van een Italiaanse
symfonische traditie die niet afhankelijk is
van de Duitse muziek. Ook in andere landen,
onderandere Nederland, is de overheersende muzikale invloed van Duitsland vaak
aan de kaakgesteld .... Een bijzonder aspect
van Musica(l'oggi wordt gevormd door de
uitvoerige citaten uit Italiaanse persrecensies (vooral van opera-uitvoeringen),
onderde titel 'Echi della Stampa.' Dit maakt
het blad tot een waardevolle bron voor materiaal dat thans op andere wijze moeilijk
bereikbaar is. In latere jaren veranderde het
blad enigszins van karakter: erverschenen
meerartikelen over hetgrote Italiaanse
muziekhistorische verleden, terwijI de aan
het hedengewijde component in belang
afnam. Men kan zich afvragen ofdit met de

veranderdepolitieke situatie samenhing.
Maar ook in1942 waren er nog steeds zeer
uitvoerige citaten uit persrecensies, en dat
maakt het blad tot een eersteklas informatiebron over het Italiaanse muziekleven in een
roerige periode.
1k hoop dat mijn beschrijvingen smaken
naar meer. Eenieder is van harte welkom in
de Utrechtse Letterenbibliotheek.
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