
Vijftig jaar Utrechts muziekleven 

Wouter Paap 

„Dat oude broednest van muziek", zo heeft Bertus van Lier zijn geboortestad 
Utrecht eens genoemd. Utrecht bezit op muziekgebied inderdaad zeer goede, 
oude papieren. Wij denken aan Robert Schumann, die er bij zijn bezoek in 
1853 versteld van stond, hoe voortreffelijk een hoofdzakelijk uit amateurs be
staand orkest („ein Orchester von Schuster und Schneider", zoals Schumann 
zei) zijn Rheinische Symfonie tot klinken bracht. Zijn vrouw Clara, de be
roemde pianiste, die vaak in Utrecht optrad, vond het peil van het 
Utrechtse muziekpubliek veel „gebildeter" dan dat uit het Rijnland. Johannes 
Brahms stelde Utrecht als muziekstad aanzienlijk hoger dan Amsterdam. 
„Musiciren tue ich nur in Utrecht", zo scheepte hij de Amsterdammers 
eens af. Brahms speelde en dirigeerde meermalen op de Stadsconcerten van 
Richard Hol. Hij logeerde dan bij professor Engelmann in de Maliebaan, 
wiens vrouw Emmy Brandes een begaafd pianiste was, in wier gastvrije 
woning door vele beroemdheden werd gemusiceerd. Zij nodigde daar graag 
jong Utrechts muziektalent bij uit. De inuziekschooldirecteur Johan Wage-
naar, de pianiste Lucie Veerman-Bekker en de violist Hendrik Rijnbergen 
vertelden later hun leerlingen graag iets over dit bijna legendarisch geworden 
muziekmilieu. Zo bleef Utrecht jarenlang doordrongen van eerbied voor de 
19de-eeuwsc romantiek, en zo werd Utrecht de Brahms-stad bij uitstek. 

Men kan de typering „broednest van muziek" ook betrekken op het feit dat 
in Utrecht veel muziek is uitgebroed. Men heeft er niet minder dan drie 
„componistenscholen" gekend. Allereerst die van Richard Hol, waartoe Catha-
rina van Rennes en Hendrika van Tussenbroek behoorden (hun kinderliede
ren werden in hun stad huis aan huis gezongen), en ook Johan Wagenaar, die 
met zijn markante persoonlijkheid, zijn groot vakmanschap en typisch-Utrecht-
se humor op zijn stad een eigen stempel heeft gedrukt, dat er na zijn ver
trek in 1919 nog jarenlang op is blijven rusten. Wagenaar kweekte een hele 
generatie van componisten; Peter van Anrooy, Leo Ruygrok, Alex Voormo-
len, Bep Geuer, Bernard Wagenaar, Willem Pijper, Emile Enthoven en Henri 
van Goudoever. Op zijn beurt vormde Willem Pijper (Zeister van geboorte) 
een aantal componisten in moderne stijl: Karel Mengelberg, Bertus van Lier 
(beide Utrechters van geboorte), Piet Ketting, Guillaume Landré en Hans 
Henkemans. Tijdens zijn Utrechtse jaren (1934-1949) heeft Hendrik Andriessen 
zeer vee] gecomponeerd; zijn zoon Jurriaan schreef in Utrecht zijn eerste wer-
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ken, en toen Kees van Baaren directeur van het Utrechts Conservatorium was 
(1953-1957) kwam onder zijn leiding een nieuwe „avantgarde" te voorschijn 
met onder meer Jan Wisse, Jan van Vlijmen en de geboren Utrechter Peter 
Schat. Wanneer het belang van een muziekstad afgemeten mag worden aan de 
scheppende kunstaars, die eruit zijn voortgekomen, maakt Utrecht een uitste
kend figuur! 

Utrecht is vaak een stijve, wat beklemmende stad genoemd, maar de muziek 
tierde er even welig als blijmoedig rond het klokkenspel van de Domtoren, 
waarvoor vrijwel alle Utrechtse componisten bij tijd en wijle muziekjes 
schreven. De muziek was niet alleen een aangelegenheid van de ontwikkelde 
burgerij (in geen stad werd uit liefhebberij zo veel kamermuziek gemaakt 
en zo ijverig „quartre-mains" gespeeld), maar dank zij de vaderlijke figuur 
van Wouter Hutschenruyter, die als dirigent van het U.S.O. reeds in 1898 
de Volksconcerten instelde, nam ook de eenvoudiger bevolking er van harte 
aan deel. 
Tot omstreeks 1920 droeg het Utrechtse culturele leven een besloten, wat 
kleinsteeds karakter. De gemoedelijkheid ging er af, toen Jan van Gilse in 1917 
dirigent werd van het U.S.O. Hij was een strijdbaar man, die op zijn eentje, 
dwars tegen alles in, het U.S.O. wist los te maken van de sociëteit „Tivoli", 
zodat het orkest eindelijk - na zeventig jaar - een zelfstandige instelling werd 
met een eigen artistiek beslissingsrecht. Zelf heeft hij daarvan niet lang mogen 
profiteren, aangezien hij het door de aanvallen, die de criticus Willem Pijper 
op steeds venijniger toon op hem richtte, in Utrecht niet langer dan vijf jaar 
kon bolwerken. 
Zijn opvolger, Evert Cornelis, stond voor de taak om het orkest, dat aan zo 
veel fnuikende conflikten had blootgestaan, in een rustiger arbeidsfeer weer 
op de been te helpen. Met zijn evenwichtige persoonlijkheid is hij daar snel 
in geslaagd. Als uitnemend orkesttechnicus bracht hij het U.S.O. niet alleen 
op hoog peil, maar bovendien wist hij het provincialisme, dat het Utrechtse 
muziekleven met al z'n kwaliteiten toch was blijven aankleven, voorgoed te 
doorbreken. De periode-Cornelis (1922-1931) is een bloeitijdpcrk geworden, 
waarop men thans nog dikwijls terugziet als voorbeeld van artistiek orkest-
bcleid. 
Evert Cornelis had een bijzondere kijk op de psychologie van zowel de or-
kestmusicus als de concertbezoeker. Hij stelde zijn programma's zo samen, 
dat het orkest niet overbelast werd, en de aandacht van de toehoorders door 
welgekozen afwisseling steeds geboeid bleef. Zijn grote verdienste was de 
voortdurende vernieuwing van het repertoire, waarbij hij met een feilloos 
kwaliteitsgevoel te werk ging. De geschiedenis heeft uitgewezen, dat hij zich 
in zijn keuze - zelfs wanneer het toentertijd heftig omstreden composities 
betrof - nooit heeft vergist. Hij breidde het repertoire naar twee kanten uit. 
Enerzijds naar de 18de eeuw, waaruit hij tal van onbekende werken putte, 
en waarin zijn vertolking van Bachs Brandenburgse Concerten, waarbij hij 
zelf als „maestro al cembalo" fungeerde (onvergetelijk is zijn virtuoze, stijl
volle vertolking van de grote klavecimbelsolopartij in het Vijfde Branden
burgse Concert) de hoogtepunten vormden. Met het Toonkunstkoor gaf hij 
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Evert Cornells. 

Bachs Matthaeus Passion voor het eerst zonder coupures; Händeis Messiah 
voerde hij - eveneens voor het eerst - in het Engels uit. 
Anderzijds weerspiegelde hij in zijn programma's de nieuwe muziek in al haar 
facetten. Zijn uitgangspunt was - op basis van de Symfonie van César Franck, 
waarvan wel eens is gezegd, dat men naar Utrecht moest reizen om dit werk 
naar vorm en inhoud volledig te leren kennen - de Franse muziek: Debussy 
(een grote gebeurtenis was de uitvoering in concertvorm van Pelléas et Méli-
sande, met Berthe Seroen en Charles Panzéra), Ravel, Caplet, Roussel, Ho-
negger (aan wiens werk in 1929 een driedaags Festival werd gewijd, in aan
wezigheid van de componist) en andere leden van de „Groupe des Six" als 
Germaine Taillefaire en Darius Milhaud. Cornells richtte zijn blik ook op 
andere landen: Oostenrijk (Schönberg, Webern, Krenek), Spanje (Albeniz, Ma
nuel de Falla, Ernesto Halffter), Hongarije (Bartók, Kodâly), Engeland 
(R. Vaughan Williams, Delius), Italië (G.-F. Malipiero, Castelnuova Tedesco, 
Respighi). Hij besteedde aandacht aan Igor Strawinsky (onder meer een con
certuitvoering van diens opera Mavra), en naast Alphons Diepenbrock, wiens 
werk hij in het bijzonder cultiveerde, Willem Pijper, Dirk Schäfer en Johan 
Winnubst, bracht hij ook jongere Nederlandse componisten - meest de
butanten - aan bod, bijvoorbeeld Hugo Godron, Guillaume Landré, Bertus 
van Lier en Piet Ketting. Aankomende componisten gaf hij regelmatig gele
genheid, zijn repetities bij te wonen om hun met de orkesttechniek en instru
mentatiekunst vertrouwd te maken. 

Wanneer men in aanmerking neemt dat Cornells alle concerten zélf voor
bereidde en dirigeerde (gastdirigenten kende men toen nog niet), en dat het 
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arbeidsrayon zich voortdurende uitbreidde - het U.S.O. trad regelmatig op 
voor de Amsterdamse Kunstkring en kreeg gaandeweg ook een niet geringe 
radiopraktijk - staat men versteld van zijn werkkracht. Daar het orkest 
terwille van de inkomsten veel koorbegeleidingen had te verzorgen, zat het 
voortdurend krap in de repetitietijd. Het mag een wonder heten, dat steeds 
weer nieuwe partituren op de lessenaar verschenen. De tijdnood, waarin men 
geregeld verkeerde, legde een zware druk op het orkest. Bovendien leefde 
het U.S.O. in zware materiële zorgen: ieder jaar was het een dubbeltje op z'n 
kant of het U.S.O. wel zou kunnen voortbestaan, en keer op keer kon de 
zaak alleen gered worden, wanneer dirigent en orkestleden akkoord wilden 
gaan met een vermindering van vijf, tien - ja, eenmaal zelfs twintig - procent 
van het toch al weinig rooskleurige salaris. Dat de musici daar niet eens zo 
zwaar aan tilden, was grotendeels te danken aan het prettige werkklimaat, 
dat Cornelis hen verschafte. Hij gedroeg zich als een muzikant onder zijn 
muzikanten. 

Naar buiten liet Cornelis nooit merken, hoe zwaar zijn taak hem viel. Maar 
in het archief van het U.S.O. is een brief uit 1928 aan het bestuur bewaard 
gebleven, waarin Cornelis een aangrijpende cri de coeur slaakte. Hij rekende 
het bestuur voor, dat hij eens gedurende één maand tijdens dertien repetities 
veertien volledige programma' moest instuderen, waaronder verscheidene zeer 
bewerkelijke noviteiten. Hij gaf te kennen dat hij als drager van de verant
woordelijkheid voor de artistieke gestes van het orkest voor een „onmense
lijke inspanning" stond, en dat de gedachte om op deze wijze weer een nieuw 
seizoen te moeten ingaan, voor hem „ondraaglijk" was. Er was geen oplossing 
voor te vinden, en Cornelis zette zijn Herculesarbeid onverdroten voort. Hij 
heeft er zijn gezondheid mee gesloopt. Na een langdurige ziekte, waarin hij 
zijn energie toch herhaalde malen wist te doen opvlammen om voor het orkest 
te verschijnen, stierf hij op 47-jarige leeftijd. 
Evert Cornelis heeft aan het U.S.O. een heel eigen gezicht gegeven, dat het 
in grote trekken steeds heeft behouden. Hij heeft het bestaan, de Brahms-stad 
Utrecht om te toveren in een Debussy-stad. Zonder het vertrouwde reper
toire afbreuk te doen maakte hij Utrecht tot een voorpost van moderne 
muziek. Tijdens vrijwel alle concerten was iets nieuws, iets prikkelends aan 
de hand. De muziek heeft onder het publiek zelden meer zó geleefd en ge
bruist als tijdens de periode-Cornelis het geval was. In de wandelgangen 
van Tivoli werd druk gediscussieerd over hetgeen men ten gehore had ge
kregen. In onze tijd, waarin de hedendaagse muziek gemeenlijk slechts voor 
klankkennis wordt aangenomen, denkt men vaak met weemoed terug aan de
ze veelbewogen episode uit het Utrechtse muziekleven, toen ieder concert een 
feest was, en - alle crisisomstandigheden ten spijt - de rand van het podium 
met bloemen was versierd. 

Door het verlies van Evert Cornelis moest het U.S.O. het seizoen 1931-1932 
doorkomen met gastdirigenten, waaronder zich verscheidene sollicitanten be
vonden, lohan Wagenaar, gesteund door Mengelberg en Monteux, maakte 
het U.S.O.-bestuur attent op zijn oud-leerling Henri van Goudoever. Deze 
geboren Utrechter, die men zich hier nog goed herinnerde als briljant cellist 
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(hij was leerling geweest van Ed Ferrée, de solocellist van het U.S.O.), en 
van wie reeds Hutschenruyter opmerkelijke composities had ten gehore ge
bracht, had in het buitenland carrière gemaakt als dirigent. Hij was assis
tent geweest van Karl Muck en Richard Strauss in Bayreuth, en had het 
gebracht tot operadirigent te Coburg. Een voordeel was, dat hij het Utrechtse 
muziekleven van huis uit kende. Hij bleek er wel oren naar te hebben om naar 
zijn geboortestad terug te komen. Na zijn kennismakingsconcert zag men in 
hem de aangewezen opvolger van Cornclis. Daarin heeft men zich niet vergist, 
want Van Goudoever wist zich bij het door Cornelis opgebouwde repertoire 
goed aan te passen. 
De nieuwe Franse muziek bleef hij zo goed cultiveren, dat bij een enquête 
onder de volksconcertpubliek, welke stukken men het liefst weer eens zou 
willen horen, de Rapsodie Espagnole en de Bolero van Ravel de meeste stem
men kregen! Zoiets had men in geen andere stad kunnen verwachten. De 
hierboven nog niet vermelde voorkeur van Evert Cornelis voor de symfo
nieën van Anton Bruckner bleek door Van Goudoever van harte gedeeld te 
worden. De toenmalige burgemeester van Utrecht, de muzikale dr. J. P. Focke-
ma Andreae (van zijn hand verscheen een zeer lezenswaardig opstel „Over 
de inspiratie van de componist", oorspronkelijk een lezing welke hij voor het 
Volksconcert Comité had gehouden) gaf het U.S.O. eens partituur en materiaal 
van Brückners Negende Symfonie ten geschenke. Van Goudoever besteedde 
ook aandacht aan componisten, die tot nu toe slechts weinig bij het U.S.O. 
aan bod waren gekomen, bijvoorbeeld Wagner, Sibelius, Hindemith en Janâ-
cek. Ook gaf hij aan Nederlandse componisten goede kansen, onder meer 
aan Bertus van Lier, die zelf zijn Tweede Symfonie bij het U.S.O. dirigeerde. 
Henri van Goudoever toonde veel gevoel voor de educatieve taak van de diri
gent. Hij stelde „pedagogische concerten" in, welke hieruit bestonden, dat hij 
vóór de pauze een compositie op een duidelijke manier analyseerde en met 
klinkende voorbeelden toelichtte, om het werk na de pauze volledig ten 
gehore te brengen. Ook van de jeugdconcerten maakte hij veel werk. Hij richt
te zelfs een scholierenkoor op, dat tijdens een jeugdconcert een of ander ora
toriumkoor mocht zingen. 

Dat Van Goudoever na vijf jaar het dirigentschap van het U.S.O. neerlegde, 
vloeide voort uit de omstandigheid, dat hij zich allengs zozeer in de geeste
lijke achtergronden der muziek was gaan verdiepen, dat hij het contact met 
de reële muziekpraktijk begon te verliezen. Uit dit geestesproces, dat tot 
vervreemding van zijn orkestleden leidde, trok hij vrijwillig de consequentie 
door zich uit het openbare muziekleven terug te trekken, en zich voortaan aan 
een ander levensideaal - het leiderschap in de anthroposofie - te gaan wijden. 

Wederom stond het U.S.O. voor een moeilijke beslissing. Weliswaar beschik
te het sedert 1934 over een tweede dirigent in de persoon van Willem van 
Otterloo, maar deze was ook zelf van mening, dat hij nog over te weinig 
ervaring beschikte om de volledige leiding en verantwoordelijkheid op zich 
te nemen. Voor dit probleem werd een gelukkige oplossing gevonden. De 
Duitse dirigent Carl Schuricht, die reeds verscheidene malen bij het U.S.O. als 
gastdirigent was opgetreden, werd bereid gevonden een vrij groot aantal con-
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Willem van Otlerloo 

certen voor zijn rekening te nemen. Van 1937 tot 1940 deelde hij met Van 
Otterloo de leiding in een vruchtbare samenwerking. 
Carl Schuricht, die het door zijn politieke instelling in zijn vaderland steeds 
moeilijker begon te krijgen, werkte graag in Utrecht, en het U.S.O. werkte 
graag met hèm. Hij was een zeer consciëtieus dirigent, die zich niet toestond 
een stuk tot klinken te brengen, alvorens het tot in het geringste detail was 
ingestudeerd. Het U.S.O. profiteerde volop van deze strenge scholing, die 
overigens allerminst tot schoolsheid leidde, want Schuricht was de man van 
het improvisantlo, hetgeen wilde zeggen dat hij tijdens de uitvoering aan de 
spontane impulsen van het musiceren alle ruimte liet. Het fundament van 
Schurichts muziekwezen werd gevormd door de Weense klassieken: Beetho
ven, Brahms en Bruckner. Een van zijn glansstukken vormden de Hiller-
Variaües van Max Reger. 

Willem van Otterloo was „nourri dans Ie sérail" van het Utrechtse muziek
leven. Als H.B.S.-er, en later als student, had hij nog een flink stuk van de 
periode-Cornelis meegemaakt. Nadat hij het Amsterdams Conservatorium 
had afgelopen werd hij cellist in het U.S.O. Hij had intussen als leerling van 
Sem Dresden reeds verscheidene orkestcomposities geschreven, die van een 
bijzonder talent getuigden. Een Orkestsuite werd in 1932 door het Concert
gebouworkest bekroond. Toen het op een uitvoering aankwam, werd de diri-
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gent ziek. De enige oplossing was dat Van Otterloo zijn werk zelf met het or
kest instudeerde en presenteerde. Bij die gelegenheid ontdekte Van Otterloo 
zichzelf als dirigent! Toen hij als cellist in het U.S.O. zat, gaf Van Goud
oever hem gelegenheid om zich als orkestleider te bekwamen. Hij leerde het 
vak grondig kennen door groepsrepetities te leiden. Toen Van Goudoever de 
Tweede Orkestsuite van Van Otterloo op het programma plaatste, liet hij dit 
stuk door de componist dirigeren; zelf nam hij toen Van Otterloo's cello-
plaats in het orkest in. 
In september 1933 mocht Van Otterloo een heel concert voor zijn rekening 
nemen. Het was een „populair" programma, dat perfekt werd afgewerkt; 
het debuut sloeg bij orkest en publiek bijzonder goed aan. Toen Van Otter
loo de leiding met Schuricht ging delen, nam hij dat deel van het repertoire 
op zich, dat niet zozeer in de lijn van zijn oudere collega lag. Dit betrof 
vooral de Franse muziek. Met de uit het hoofd gedirigeerde Symphonie 
Phantastique van Berlioz maakte hij veel furore; in stukken als de Trois 
Nocturnes van Debussy en de Tweede Suite Daphnis et Chloé van Ravel ver-
rastte hij de kenners door de open, heldere klank. 
Willem van Otterloo ontwikkelde zich snel tot een orkesttechnicus en diri
gent van gezag. Met zijn fantastisch gehoor en met zijn sterk geheugen (het 
uit het hoofd dirigeren werd voor hem een doodgewone zaak) won hij het 
vertrouwen van de orkestmusici, die zich onder zijn dirigeerstok in ieder op
zicht veilig voelden. In 1940 werd hem de volledige verantwoordelijkheid 
toegekend. Vanaf dit moment ontplooide hij zijn veelzijdigheid: Bruckner, 
Mahler, R. Strauss of Reger bleken hem even goed te liggen als het Frans 
getinte repertoire. Hij introduceerde tal van toenmaals nieuwe werken, onder 
meer van Béla Bartók (die bijzonder gefrappeerd was door Van Otterloo's 
feilloze begeleiding, toen hij als solist met het U.S.O. zijn Tweede Piano
concert voordroeg), van Alban Berg, Hindemith en tal van andere moderne 
componisten. 
Nieuwe Nederlandse orkestwerken (van Henk Badings, Anthon van der 
Horst, Sem Dresden, Bertus van Lier, Hendrik Andriessen en Hans Henke-
mans) verschenen regelmatig op de programma's, en Van Otterloo wist in zijn 
Utrechtse jaren het dirigeren nog goed met het componeren samen te doen 
gaan. Hij schreef verscheidene werken „op het lijf" van het U.S.O., bij
voorbeeld de Vier stukken voor Strijkorkest, de Symfoniëtta voor zestien 
blaasinstrumenten, het Divertimento voor koperblazers, piano, celesta en slag
werk, en voor groot orkest het Introductie en Allegro en de Symfonie. 
Aan de onttakeling van het culturele leven tijdens de bezettingsjaren is ook 
het U.S.O. niet ontkomen. Toen het orkest na de bevrijding uit een ernstige 
crisis gehaald moest worden, deed het U.S.O.-bestuur een beroep op Henk 
Spruit, een van de violisten van het orkest, die als dirigent van het Con
servatoriumorkest en van het Stichts Kamerorkest reeds ervaring had opge
daan. Henk Spruit ontpopte zich als een energiek en bekwaam orkestleider, 
die het peil snel wist te herstellen, en vaak met originele programma's te
voorschijn kwam. Zo gaf hij eens een Andriessen-avond, waar Willem 
Andriessen zowel zijn eigen Pianoconcert als het Pianoconcertino van zijn 
20-jarige neef Jurriaan voordroeg, in afwisseling met de Tweede Symfonie 
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Paul Hupperts 

en de Balletsuite van zijn broer Hendrik Andriessen, toenmaals directeur van 
het Utrechts Conservatorium. 
In 1947 nam Henk Spruit de benoeming aan als chef-dirigent van de Neder
landse Radio Unie. In 1949 werd Willem van Otterloo naar 's Gravenhage 
geroepen als dirigent van het Residentie Orkest. Dit werd het begin van zijn 
internationale carrière, waarvan hij gedurende zijn vijftienjarig dirigentschap 
van het U.S.O. de grondslag had gelegd. 

Het U.S.O.-bestuur had de moed om als opvolger van Willem van Otterloo 
met een jonge Nederlandse dirigent in zee te gaan. Dit was de 30-jarige Zuid-
Limburger Paul Hupperts, die sedert enige jaren dirigent was van het Lim
burgs Symfonie Orkest te Maastricht, een orkest dat onder leiding van Henri 
Hermans een klimaat gekregen had, dat - vooral wat de vertrouwdheid met 
de Franse muziek betreft - veel overeenkomst toonde met het U.S.O. Als 
leerling van het Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht had Paul 
Hupperts gedurende vijf jaar alle concerten van het U.S.O. bijgewoond, zo
dat karakter en capaciteiten van dit orkest hem allerminst vreemd waren, toen 
hij er vóór kwam te staan. Voor de artistieke continuïteit was dit zeker 
niet zonder betekenis. 
Tijdens zijn proefconcerten won Hupperts het pleit vooral met zijn lyrische 
weergeving van de Psyche-muzick van César Franck en met zijn tintelende 
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vertolking van Beethovens Eroica. Reeds spoedig bleek ook de Bruckner-
cultuur, die altijd een van de sterke punten van het U.S.O. was geweest, bij 
hem in goede handen te zijn. Paul Hupperts had met zijn voorgangers gemeen, 
dat hij de ontwikkeling in het moderne componeren op de voet volgde, en er 
de belangrijkste stukken van op het juiste moment naar voren wist te brengen. 
Het is in dit bestek niet mogelijk, een ook maar enigszins volledige opsom
ming te geven van alle nieuwe aspekten, waarmee Hupperts het U.S.O.-pu
bliek in aanraking heeft gebracht. Onder zijn alerte leiding is het U.S.O. -
in niet mindere mate dan in de tijd van Cornelis het geval was - een voorpost 
voor de hedendaagse muziek gebleven. Eerste uitvoeringen in Nederland 
betroffen bijvoorbeeld de balletmuzieken Orpheus en Agon van Strawinsky, 
evenals diens pianoconcert Movements; de Petite Symphonie concertante 
voor klavecimbel, piano en harp van Frank Martin; de catates Carmina 
Burana en Trionfo di Afrodite van Carl Orff (beide met het Utrechts 
Toonkunstkoor), en de Tweede Symfonie van Witold Lutoslawski. 
Verscheidene stukken, die naderhand in de Nederlandse contemporaine mu
ziekgeschiedenis sleutelstukken zijn gebleken, werden door Paul Hupperts met 
het U.S.O. voor het eerst tot klinken gebracht: de Zes Adagio's van Willem 
Pijper, de Zesde Symfonie van Matthijs Vermeulen, de Variazione per Or
chestra van Kees van Baaren, de Mouvements Retrogrades van Ton de 
Leeuw. Van de Nederlandse componisten, die bij Hupperts een podium von
den noemen wij (met één voorbeeld uit hun oeuvre) G. Landré (Annagram-
men), Karel Mengelberg (Hoornconcert), Bertus van Lier (Katharsis), Géza 
Frid (Paradou), Wouter Paap (Guirlanden van Muziek), Herman Strategier 
(Symfonie), Lex van Delden (Harpconcert), Hans Henkemans (Vioolconcert), 
Hendrik Andriessen (Symfonische Etude), Jurriaan Andriessen (Berkshire 
Symfony), Henk Badings (Achtste Symfonie) en Berend Giltay, een van de 
altisten van het U.S.O. (Concert voor twee violen en orkest). 
Toen na 1945 het systeem der gastdirigenten meer en meer in zwang kwam, 
traden bij het U.S.O. regelmatig internationaal vermaarde dirigenten op als 
Jean Fournet, Eleazer de Carvalho, Henri Swoboda, Ferdinand Leitner, 
Antal Dorati, Bruno Maderna en David Zinman. Dat deze hun geëigend re
pertoire met het U.S.O. volledig konden verwerkelijken, was te danken aan 
het feit dat aan de basis van de orkesttechniek de dagelijkse leiding borg 
stond voor een voortdurende scholing, tot in de meest actuele technieken toe. 
Paul Hupperts onderscheidt zich van menige collega-dirigent hierdoor, dat 
hij de „experimentele" muziek niet overlaat aan specialisten van buiten. Voor 
het merendeel der dirigenten bestaat wat de moderne muziek betreft een 
grens, die zij niet durven overschrijden. Hupperts houdt echter de nieuwste 
ontwikkelingen nauwlettend bij. Toen omstreeks 1960 door de avantgarde 
heel nieuwe manieren van orkestbehandeling werden gelanceerd, waarmee de 
symfonische traditie radicaal doorbroken werd - het werken met klankvlakken 
en klankblokken, het invoeren van improvisatie, de ruimtelijke opstelling, de 
grafische notatie en dergelijke omwentelende verschijnselen meer - hield Hup
perts zich hiervan prompt op de hoogte, en maakte hij er zijn musici mee 
vertrouwd. Het U.S.O. verwierf zich daardoor een speciale reputatie in het ver
tolken van „onspeelbare" partituren. 
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Een der eerste componistensamenkomsten op Huize Gaudeamus. 
V.l.n.r.: Juan Geraedts, Henk Slam, Harrend Vlag, Jurriaan An-
driessen, Thierry van Driest, Sas Bunge. 

Dat op Utrecht veel moderne muziek afkwam, was voor een niet onbelang
rijk deel toe te schrijven aan de activiteiten van de zeer dichtbij gelegen, te 
Bilthoven gevestigde Stichting Gaudeamus. Van de vele stichtingen, die na 
de tweede wereldoorlog van de grond kwamen, had Gaudeamus een heel 
aparte doelstelling. Zij werd in het leven geroepen door Walter Maas, een 
Duits emigrant, die als onderduiker in de Bilthovense villa „Gaudeamus" 
(het huis waar de componist Julius Röntgen zijn laatste levensjaren had door
gebracht) de oorlog was doorgekomen. Uit dankbaarheid voor de bescher
ming, welke hij in ons land had ondervonden, wilde Walter Maas iets onderne
men, dat de Nederlandse cultuur ten goede zou komen. Daar hij zelf een groot 
muziekliefhebber was, en de villa „Gaudeamus" steeds een middelpunt van 
muzikaal verkeer was geweest, stichtte hij daar een ontmoetingsplaats voor 
jonge Nederlandse componisten. Eens in het jaar werd een Muziekweek be
legd, waar zogenaamde „Eigenwerken Concerten" plaats vonden. Tot de eer
ste componisten, die hier een klankbord vonden, behoorden Henk Stam, 
Ton de Leeuw, Jaap Geraedts, Jurriaan Andriessen, Sas Bunge, Otto Ket
ting, Hans Kox, Jan Wisse en Peter Schat. Deze Muziekweek werd reeds 
spoedig op internationale leest geschoeid. Verscheidene jonge componisten, 
die later grote naam zouden krijgen (wij noemen slechts Karlheinz Stock
hausen, Armin Schibier en Klaus Huber) hebben bij Gaudeamus hun eerste 
compositieproeven gepresenteerd. Aan de Muziekweek werd een analyse-cur
sus verbonden, voor de leiding waarvan vooraanstaande componisten als 
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Matyas Seiber, Wilhelm Fortner, György Ligeti, Iannis Xenakis en Krysztof 
Penderecki werden aangetrokken. 
Toen aan de Internationale Muziekweek ook orkestconcerten werden verbon
den, kon dadelijk geprofiteerd worden van de vaardigheid van het U.SO. in 
het realiseren van vaak zeer gecompliceerde partituren. Een geavanceerd 
componist als Ligeti, wiens louter uit klanken en kleuren samengestelde or
kestwerk Atmosphères door het U.S.O. onder leiding van Paul Huppcrts ten 
gehore werd gebracht, stond er bijvoorbeeld verbaasd over, hoe volledig en 
met welk een zuiver aanvoelingsvermogen zijn compositie - die bij menig an
der orkest de grootste verlegenheid en verwarring had teweeg gebracht - in 
Utrecht werd verwerkelijkt! 
Samenwerking tussen het U.S.O., de Stichting Gaudeamus, de Utrechtse 
Kring en de Stichting Moderne Muziek leidde tot de oprichting van de 
Combinatie van Utrechtse Muziekbelangen, die ieder seizoen de serie „Com
bi-concerten" organiseert, waar hedendaagse muziek van allerlei soort aan de 
orde komt. Daarnaast stelde het U.S.O. een speciale serie „Muziek van onze 
Tijd" in, waar tal van geavanceerde composities (Dallapiccola, Nono, Boulez, 
Henze, Penderecki, Ton de Leeuw en anderen) een plaats in vonden. Hoewel 
hiervoor slechts een klein publiek te vinden is, wordt deze serie, hoeveel repe
titietijd zij ook kost, onverdroten voortgezet in de overtuiging, dat een orkest 
verplicht is, de nieuwere stromingen zo adequaat mogelijk te weerspiegelen. 
Dat het U.S.O. naast het dagelijks repertoire zoveel experimentele muziek 
verwerken kon, was mede te danken aan de assistent-dirigent Frits Knol. Deze 
veelzijdige, in 1970 gestorven musicus, die sedert 1947 concertmeester van het 
U.S.O was, en dikwijls als solist optrad (een van zijn grote prestaties betrof 
de vertolking van het Vioolconcert van Bartók), heeft verscheidene grote 
symfonieën geïntroduceerd, onder meer van W. Fortner en K. A. Hartmann. 
Als vioolleraar en dirigent van het Utrechts Conservatoriumorkest heeft hij 
veel jonge musici in de orkestpraktijk opgeleid. 

Welk een centrale functie het eigen symfonieorkest in een stad ook uit
oefent, toch zou het kortzichtig zijn het muziekleven hier uitsluitend aan af 
te meten. De kamermuziek en de koormuziek zijn van even groot belang. 
Evert Cornelis moedigde zijn musici altijd aan om naast hun orkestpraktijk 
de kamermuziek te beoefenen. Zelf gaf hij het voorbeeld met zijn Sonaten-
avonden tesamen met zijn concertmeester Francis Koene, wiens spel een fas
cinerende uitwerking op het publiek had. Willem Pijper gaf tijdens zijn 
Utrechtse jaren vaak concerten met de violist Hendrik Rijnbergen (hun ver
tolking van de Vioolsonate van Debussy was vermaard). Met de eerste bla
zers van het U.S.O richtte Pijper het Utrechts Sextet op, dat veel moderne 
muziek speelde. Cor Kwant, de solofluitist van het U.S.O., was de primarius 
van dit Utrechts Sextet, waarin Jan Wagenaar later de pianopartijen ver
vulde. Met zijn echtgenote, de zangeres Karin Kwant-Törngren, en de pianist 
Jan Wagenaar, vormde Cor Kwant tevens het „Trio Kwant", dat uitmuntte 
door bijzondere programma's. Voorts mag het Utrechts Strijkkwartet (prima
rius: Wouter Tump) genoemd worden. 
De ambitie voor kamermuziek is bij de leden van het U.S.O. tot op vandaag 
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blijven bestaan. Ze vinden hiervoor vooral emplooi in de provincieplaatsen. 
De organisatie van deze concerten werd ter hand genomen door de zakelijk 
directeur van het U.S.O., Johan de Molenaar, die er zelf als pianist een be
langrijk aandeel in had. 

Een heel eigen plaats in het Utrechtse kamermuziekleven werd ingenomen 
door het Hartvelt Kwartet, dat in 1923 werd opgericht door de gebroeders 
Piet en Kees Hartvelt, twee jonge, talentvolle violisten, die leerling waren 
van Gerard Veerman. Het Hartvelt Kwartet genoot jarenlang grote popu
lariteit. Het bracht vrijwel de hele kwartetliteratuur ten gehore, en vulde het 
repertoire voortdurend aan met pasverschenen strijkkwartetten. 
Kees Hartvelt, de altist, strekte zijn ondernemingslust ook uit tot andere ge
bieden. Hij richte een Utrechts Kamerorkest op, waarmee hij werken voor 
kleine orkestbezetting - waarvan er in de jaren dertig veel geschreven werden -
ten gehore bracht. Bij een optreden van het Utrechts Kamerorkest te Parijs 
wist Kees Hartvelt de componist Darius Milhaud zozeer voor zijn ensemble 
te interesseren, dat deze naar Utrecht kwam om zijn toen als bijzonder sen
sationeel ondervonden balletmuziek La Création du Monde te dirigeren, en 
van dit stuk tesamen met het Hartvelt Kwartet ook de versie voor strijkkwar
tet en piano ten gehore te brengen. Kees Hartvelt verrichte in die jaren 
menig ruiterstuk. Zo gaf hij met een door hem bijeengebracht koor van lief
hebbers en vier pianisten (waaronder de in de moderne muziek uitblinkende 
Utrechtse pianisten Georges Enderlé en Guus Seyler) de eerste uitvoering in 
ons land van Les Noces van Igor Strawinsky, een uiterst gecompliceerd 
stuk, dat bovendien in het Russisch werd gezongen. 

Utrecht heeft een aantal markante muziekfiguren gekend, die als koninkjes 
heersten in hun eigen rijk, en vaak tot op hoge leeftijd de stempel van hun 
persoonlijkheid drukten op het stedelijk muziekconglomeraat. Wij denken aan 
Catharina van Rennes met haar drukbezochte zangschool „Bel Canto"; aan 
het echtpaar Gerard Veerman en Lucie Veerman-Bekker, die tal van violis
ten en pianisten hebben opgeleid in klassiek-romantische stijl (zij bleven fi
guren als Wieniawski en Clara Schumann, die zij persoonlijk hadden gekend, 
altijd als hun voorbeelden beschouwen); aan de sopraan Martine Dhont, de 
bariton Jan Dekker, de bas Jac. P. Caro, de pianist Barend Renden, de theo
rieleraar S. Schellink, de muziekschooldirecteur Anton Averkamp. Tegen
woordig wordt „plaatselijke beroemdheid" als iets bijna suspects beschouwd, 
maar vóór de eerste wereldoorlog werd het Utrechtse muziekleven gedragen 
door de eigen corypheeën. 
Ook jong talent kreeg gelegenheid om zich in de eigen stad kenbaar te ma
ken. De Utrechtse Muziekvereniging bood hun regelmatig een podium, en het 
U.S.O. maakte menig debuut mogelijk. Van de jongeren, die in dit eigen milieu 
tot ontplooiing kwamen, noemen wij slechts de pianisten Nelly Wagenaar, 
Jet Troostwijk, Clasien Molenaar, Jan Wagenaar, Johan Patist, de violisten 
Piet en Kees Hartvelt, de zangeressen Jeanne Ruygrok, Sophie Beijen, Karin 
Maria Kwant, Louise Dentz, Iza Maas Geesteranus, Roos Boelsma en de 
cellist Carel van Leeuwen Boomkamp. 
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Na 1945 is het Utrechtse muziekleven, zowel organisatorisch als wat de toe
nemende subsidies betreft, aanzienlijk sterker komen te staan. Maar van een 
eigen karakter, een plaatselijk beschermd domein, is nauwelijks sprake meer. 
Het Utrechts Conservatorium - thans een rijksinstelling - is uitgegroeid tot 
een landelijk instituut, dat zijn docentencorps en leerlingenbestand tot ver 
buiten de eigen stad betrekt. De achtereenvolgende directeuren: Hendrik An-
driessen (onder wiens leiding de instelling als Conservatorium officiële rijks-
erkenning verwierf), George Stam, Kees van Baaren en Johan van den Boo-
gert hebben tot deze groei veel bijgedragen. 

De Muziekschool, die lange tijd de amateurafdeling van het Conservatorium 
vormde, is meegegaan in de stormachtige ontwikkeling, die het muziek
schoolwezen in ons land doormaakt. In 1968 nam het gemeentebestuur de zorg 
hiervoor op zich. De Gemeentelijke Muziekschool Utrecht, die thans 3300 
leerlingen telt, heeft zich onder leiding van J. M. van Vossen ontwikkeld tot 
een instelling, die volledig beantwoordt aan de huidige opvatting, dat een 
plaatselijke muziekschool de muzikale volkspedagogie in de ruimste zin heeft 
te dienen. In tal van ensembles bestaat gelegenheid om samenzang en samen
spel te beoefenen, hetgeen een stimulerende werking heeft op het muzikale 
amateurisme. De Gemeentelijke Muziekschool Utrecht verricht belangrijk 
pionierswerk door een aantal van haar docenten in te schakelen bij het basis
onderwijs teneinde daar de muzikale vorming (op de gewone scholen nog altijd 
een zwak punt) ter hand te nemen, en er het onderwijzend personeel in te 
steunen. 

Utrecht heeft zijn sterk koorwezen door de jaren heen in stand weten te hou
den. Het Toonkunstkoor, de Oratoriumvereniging Kerkgezang, de Utrechtse 
Oratoriumvereniging, het Koor Katholiek Utrecht en andere gemengde koren, 
die vaak steunen op de achterban van maatschappelijke of confessionele aard, 
weten de financiële en organisatorische zorgen dapper het hoofd te bieden. 
Op het gebied van de kerkmuziek, waar een grote mate van muzikale acti
viteit mee gemoeid is - zowel van vakmensen als van liefhebbers - heeft 
de Bisschopstad altijd een leidende positie ingenomen. Het zangkoor Grego-
rius Magnus van de Utrechtse Kathedraal, dat in 1969 zijn eeuwfeest vierde, 
was het eerste katholieke kerkkoor in Nederland, dat een mis van Palestrina 
tijdens de eredienst uitvoerde (1879): het bracht in 1916 voor het eerst de 
Missa in die Festo van Alphons Diepenbrock ten gehore. Aan de Utrechtse 
Kathedraal zijn belangrijke kerkcomponisten verbonden geweest: Johan Win-
nubst (1910-1934), die een groot aantal missen en lofstukken componeerde 
(zijn oratorium Jerusalem trok in de concertzaal bijzonder de aandacht), Hen
drik Andriessen (1934-1949), die verscheidene dubbelkorige missen compo
neerde (bijvoorbeeld de Missa Christus Rex), een Te Deum en een Sinfo-
nia per Organo, en Herman Strategier (1949-1962), die voor een kerkelijk 
hoogfeest een Missa Cathedralis schreef. Onder de vele Utrechtse parochie
koren nam het Willibrorduskoor, waarvan Anton Ponten Sr. en Hans Ponten 
achtereenvolgens de leiding hadden, een vooraanstaande plaats in door het 
klassiek-polyfone en moderne repertoire. 
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In 1959 werd aan de Kathedraal een Koorschool verbonden: een Lagere 
School met een speciaal leerprogramma, waarin een volledige opleiding werd 
opgenomen voor de zangertjes van de Kathedraal. Reeds veel eerder, in 1925, 
was door dr. Caecilianus Huigens O.F.M, te Utrecht een „Kerkmuziekschool" 
opgericht op beroepsniveau voor koordirecteuren en organisten. Deze lande
lijke instelling groeide uit tot het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerk
muziek, waar tevens cursussen gegeven worden voor amateurs, die in kleinere 
kerken de liturgie verzorgen. De Gregoriusvereniging, die in Utrecht haar 
zetel heeft, houdt zich bezig met de liturgische vernieuwingen, die aanlei
ding geven tot veranderende praktijken in de kerkmuziek. Er vindt een 
toenemende samenwerking plaats tussen kerkmusici van katholieke en pro
testantse huize, hetgeen onder meer blijkt uit het te Utrecht gevestigde 
Documentatiecentrum Nederlandse Kerkmuziek (Donek), waar men zich op 
beide gebieden kan oriënteren. 

Rond de Utrechtse Lutherse Kerk kwam in 1949 de Lutherse Werkgroep 
voor Kerkmuziek tot stand, die vele internationale betrekkingen onderhoudt. 
De leider van deze Werkgroep, dr. Willem Mudde, werd in 1965 met een 
Amerikaans eredoctoraat onderscheiden. Het door hem geleide Utrechts 
Motetgezelschap, dat de nieuwe kerkmuziek propageert, maakte verscheidene 
grote concertreizen, onder meer door de Verenigde Staten. Voor de ont
wikkeling van de protestantse kerkmuziek zijn twee Utrechtse kerkkoren van 
uitzonderlijk belang: het Buurkerkkoor van Mees van Huis en de Dom Canto-
rij van Maarten Kooy, die met medewerking van de Domorganist Stoffel 
van Viegen des zaterdagsmiddags druk bezochte muziekuren geeft. Een 
uniek kerkkoor mag het Utrechts Byzantijns Koor genoemd worden, dat 
zich onder leiding van A. Antoncwycz toelegt op de muzikale opluistering 
van plechtigheden volgens de Byzantijnse liturgie. Dit mannenkoor geniet 
ook in het buitenland bekendheid. 

Na de tweede wereldoorlog bleek de kamermuziek in Utrecht moeilijk van de 
grond te krijgen. Dat dit omstreeks 1950 toch geschiedde, was te danken aan een 
initiatief van Georges Enderlé, die destijds als directeur van het Utrechts Mu-
zieklyceum reeds verscheidene kamermuziekconcerten had georganiseerd, als
mede lezingen door vooraanstaande buitenlandse musicologen als G. Jean 
Aubry en Paul Collaer. Enderlé, een zeer erudiet man, liep rond met plannen 
voor een Utrechtse kunstkring, die niet alleen aan muziek, maar ook aan li
teratuur en beeldende kunsten aandacht zou besteden. Hij vond hierin medewer
king van zijn zwager drs. Frank de Vries. Zo kwam de Utrechtse Kring tot 
stand, die thans niet meer uit het culturele leven van de stad is weg te denken. 
Het begin was zeer bescheiden. In het zaaltje van het Utrechts Muzieklyceum 
werden kleine tentoonstellingen gehouden, letterkundigen kwamen voorlezen 
uit hun werk, en er vonden concertjes plaats, die allereerst bedoeld waren om 
Utrechtse kunstenaars en componisten een podium te verschaffen. 
Voor de kamermuziek werd een goed klimaat geschapen. Men moest steeds 
naar grotere concertruimten verhuizen, totdat men op zoveel vaste belangstel
ling staat kon maken, dat de series in het Gebouw van Kunsten en Weten
schappen plaats konden vinden. Aanvankelijk moest alles op eigen risico ge-
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beuren, maar toen de Utrechtse Kring haar levensvatbaarheid had bewezen, 
konden met subsidie twee concertseries worden opgezet: een buitenlandse serie, 
waarin vooral vermaarde strijkkwartetten optreden, en een Nederlandse serie, 
die door Nederlandse solisten en ensembles wordt verzorgd. De eerste Utrecht
se kunstenaars, die voor de Utrechtse Kring optraden, waren onder meer de 
pianisten Georges Enderlé, Ria Groot, Hans Henkemans en Cécile de Grijs, de 
violisten Riele Queling, Jos Verkoeyen en Philia Sengers, de zangeressen Watty 
Krap en Henriette Sengcrs, het viool-duo Bouw Lemkes-Jeanne Vos en het 
Gezelschap voor Oude Muziek, dat onder leiding van Hans Philips tot de 
eerste barokensembles in Nederland behoorde. 

De beperking tot Utrechtse musici kwam na enige tijd te vervallen: tal van Ne
derlandse ensembles komen bij de Utrechtse Kring hun opwachting maken en 
het is een vast gebruik dat één of meer Nederlandse composities in de pro
gramma's worden opgenomen. Na ruim twaalf jaar naast zijn dagelijkse arbeid 
als medewerker aan het Instituut voor Psychotechniek de wijdvertakte orga
nisatie van tentoonstellingen, lezingen en concerten verricht te hebben, kon drs. 
Frank de Vries zich als directeur van de Utrechtse Kring en beheerder van het 
Instituut voor Sonologie van de Rijksuniversiteit volledig op zijn culturele 
werkzaamheden gaan toeleggen. Het ideaal van de Utrechtse Kring om de 
verschillende kunsten in één verband bijeen te brengen, werd een flinke stap 
dichterbij gebracht toen onlangs enige oude panden in het Hoogt - in het 
centrum van de stad gelegen - zodanig werden gerestaureerd, dat daar het 
„Cultureel Centrum 't Hoogt" kon worden ingericht, waar zowel plaats is voor 
tentoonstellingen, als voor film en klein toneel, en waar een concertzaal voor 
ongeveer 250 bezoekers precies tegemoet komt aan de eigen sfeer der kamer
muziek. Daar vinden nu ook de koffie- en lunch-concerten plaats: twee infor
mele vormen van kamermuziekpraktijk, die de laatste jaren zeer in trek geko
men zijn, en waar hele gezinnen op afkomen. 

Een bijzonder soort van concerten zijn die, welke 's zomersavonds gegeven 
worden in de St. Michaëlskapel in de Domtoren, die langs een steile trap be
reikt wordt, en die door haar gothische vormgeving en stemmige sfeer bij
zonder geschikt is om er oude muziek tot klinken te brengen. Chris Bos, de 
stadsbeiaardier, is de organisator van deze concerten, die enige verdiepingen 
onder zijn klokkenkamer plaatsvinden. Hij weet steeds krachten te vinden die 
bekwaam zijn op oude instrumenten als blokfluit en gamba, en zelf vervult hij 
een belangrijke rol als klavecimbelspeler. Deze concerten worden graag be
zocht; als regel moeten ze tweemaal achtereen gehouden worden. 
In de onmiddellijke omgeving van de Domtoren - Achter de Dom - treft men een 
unieke instelling aan: het Museum „Van Speeldoos tot Pierement". Een typisch-
Utrechtse instelling ook, want het draaiorgel is hier altijd een geliefd instru
ment geweest. Grote Utrechtse muziekfiguren hebben er hun muzikale jeugd-
indrukken aan te danken. Johan Wagenaar liep als jongetje de Gavioli-orgels 
en piano-draaiorgels na (daar had hij volgens eigen zeggen zijn levenslange 
voorliefde voor goede populaire muziek aan te danken) en ook Catharina van 
Rennes trok als kind achter het draaiorgel aan, om er thuis de melodietjes van 
op de piano te proberen terug te vinden. Utrecht is trots op z'n stadsdraaiorgel 
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„De lange Gavioli", een prachtexemplaar, waarmee de Stichting Stadsontspan
ning in de jaren vijftig vaak draaiorgelwedstrijden organiseerde in het Wilhelmi
napark. 
De Kring van Draaiorgelvrienden, die in 1952 werd opgericht, vond in Utrecht 
dadelijk een aantal enthousiaste leden, onder wie de tekenleraar J. Jongene-
len, op wiens instigatie in 1956 een tentoonstelling „Van speeldoos tot piere
ment" gehouden werd. Daar kwam onder zijn beheer een permanente, zich 
voortdurend uitbreidende verzameling uit voort, die aanvankelijk onderdak 
vond in een schoolgebouw aan het Hicronymusplantsoen, maar waarvoor na 
enige tijd het ruime pand Achter de Dom 12 (heel vroeger het Postkantoor) ter 
beschikking werd gesteld. De kapitale draaiorgels komen hier uitstekend tot hun 
recht, maar ook de mignonorgeltjes, de cylindcrspceldoosjes, de verschillende 
typen van „Flötenuhr" en tal van curieuze muziekmechaniekjes. Het is voor de
genen die gevoel hebben voor de speciale charme van mechanische speeltuigen 
een bijzonder rijk voorzien Museum geworden, waar de ontwikkeling van de 
meest primitieve speeldoosjes tot de meest imposante pierementen op de voet 
gevolgd kan worden. 

Het is geen museum van dode instrumenten. Integendeel, alles staat speelklaar, 
tot het geringste mechanische zangvogeltje toe, en wanneer donderdagsavonds 
de concerten gegeven worden, is het een verrukkelijk gefluit, gebons en getiere
lier. Het Museum „Van Speeldoos tot Pierement" heeft landelijke bekendheid 
verkregen, en het trekt ook buitenlandse belangstelling. Er worden van heinde 
en ver excursies naar ondernomen, waarbij de conservator drs. J. L. Haspels 
met veel kennis en humor de geheimen van het wonderlijke instrumentarium 
uitlegt, en het oor der bezoekers opent voor de pittige „vioolfluiten", de lyri
sche „bourdonnen" en voor „zang en tegenzang" van de verschillende registers 
van het draaiorgel, waarvan de componist Hendrik Andriessen eens heeft ge
zegd, dat het „werkelijk muziek maakt en alle ernstige critiek riskeert". Het 
Museum „Van Speeldoos tot Pierement" heeft de mechanische muziek in de 
culturele sfeer getrokken, maar er worden ook wel feesten gehouden, want er 
is geen plaats te verzinnen, waar men zo veel amusante muziekjes en uitbun
dige orchestrions onmiddellijk bij de hand heeft. 

Een paar huizen verderop - Achter de Dom 16 - treft men in twee samenge
trokken, fraai gerestaureerde, uit 1643 daterende panden de Openbare Muziek-
bibliotheek aan, waarvan in 1969 het stijlvolle interieur op ingenieuze wijze 
werd ingericht voor de bezoekers, die er in een rustige sfeer hun muzickboeken 
en grammofoonplaten kunnen uitzoeken. Langs het karakteristieke 17de-eeuwse 
trappenhuis komt men op een zolder met oude hanebalken, waar de liefheb
bers in een „praathoek" over de muziek kunnen discussiëren, en waar ook ge
musiceerd kan worden. Een gezellig huisje-van-muziek; een trefpunt van de 
ware muziekvrienden. 

De studenten verlenen aan het Utrechtse muziekleven hun eigen stijl en fleur. 
Het reeds 150 jaar bestaande Utrechts Studenten Concert van de P.H.R.M. be
perkte zich in de vorige eeuw tot het organiseren van concerten met beroemde 
solisten, maar onder leiding van prof. M. J. van Uven begonnen de studenten 
in allerlei ensembles zélf actief te worden. Twee studenten in de medicijnen, 
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Hans Brandis Bu\ 

die later in het professionele muziekleven vooraanstaande plaatsen zouden gaan 
innemen, maakten in het milieu van het U.S.C, hun debuut: Willem van Otter-
loo als cellist (Celloconcert van G. M. Monn) en als dirigent-componist (Vijf 
Schetsen voor strijkorkest), Hans Henkemans als componist-pianist met een 
door hemzelf voorgedragen Pianoconcert met strijkorkest. 
Gedurende de tweede wereldoorlog verzamelde Hans Brandts Buys een groep 
muzikale studenten om zich heen, met wie hij tijdens kerkdiensten Cantates 
van J. S. Bach ten gehore bracht. (De koster stond op de uitkijk om de „onder
gedoken" studenten te waarschuwen bij eventueel gevaar). Na de bevrijding 
werden onder leiding van Hans Brandts Buys deze activiteiten in het openbaar 
voortgezet. Dit gaf aanleiding tot de oprichting van het Utrechts Studenten 
Koor en Orkest (U.S.K.O.), dat een overkoepelend orgaan werd voor alle stu-
dentenmuziekbeoefening. 

Hans Brandts Buys had er bijzonder goed slag van, met jonge amateurs te 
werken. Van zijn persoonlijkheid ging iets fascinerends uit: zelfs studenten met 
weinig muzikale ontwikkeling kwamen onder zijn aanwijzingen tot prestaties, 
waartoe zij zichzelf nauwelijks in staat hadden geacht. Als Bach-kenner (hij 
schreef een Bachbiografie en studies over de Passionen en het Wohltemperirte 
Klavier) wist Hans Brandts Buys de studenten voor diens kunst zo geestdriftig 
te maken, dat in het Bachherdenkingsjaar 1950 door het U.S.K.O. zowel de 
Matthaeus- en de Johannes Passion, als het Weihnachts Oratorium, de Hohe 
Messe èn verscheidene Cantates konden ten gehore worden gebracht. De stu
denten organiseerden onder leiding van Karel Bernie een Bach-cyclus, die een 
groot deel van diens oeuvre bevatte, en waaraan door tal van beroepsmusici 
en Bachexperts belangeloos werd meegewerkt. Deze unieke Bach-cyclus, die 
vergezeld ging met de uitgave van een eigen „Bachkrant" (thans een historisch 
document) trok alles bijeen 30.000 toehoorders, meest jongeren, die zozeer in 
de ban van Bachs muziek werden getrokken, dat op algemeen verzoek een uit-
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voering van de Kunst der Fuge door Hans Brandts Buys aan het klavecimbel 
de volgende avond prompt herhaald werd. Deze liefde voor Bach luwde na het 
gedenkwaardige jaar 1950 allerminst. Tot op vandaag vormen de Passies 
en de Hohe Messe een vast bestanddeel van het U.S.K.O.-repertoire. Deze uit
voeringen trekken nog steeds stampvolle kerken. 
Het U.S.K.O. veroverde zich een plaats in de gehele universitaire gemeen
schap. Dit treedt vooral naar voren tijdens het jaarfeest van de Universiteit: 
het „Diësconcert" van het U.S.K.O. is daar onverbrekelijk mee verbonden. 
Hiervoor wist Hans Brandts Buys een heel eigen repertoire op te bouwen, 
waaraan het studentikoze element zelden ontbrak. Hij wist menig componist 
ertoe te bewegen, een stuk voor het U.S.K.O. te schrijven. Aanvankelijk waren 
dit Utrechtse componisten als Herman Strategier (Van den Mollenfeeste), Wou
ter Paap (Studentenmuziek) en Jurriaan Andriessen (Grande Messe pour la 
Gloire de Dieu), maar spoedig leverden ook andere componisten een bijdrage, 
bijvoorbeeld Sem Dresden (De Wijnen van Bourgondië), Henk Badings (Vierde 
Vioolconcert), Jan Fclderhof (Facetten), Adriaan Bonsel (Minneliederen) en 
Jaap Geraedts (De Graaf van Weet-ik-veel). 

De plotselinge dood van Hans Brandts Buys in 1969 betekende voor het 
Utrechtse studentenleven een zware slag. Hij had echter sedert enige tijd in 
Jaap Hillen een assistent naast zich. Deze wist het U.S.K.O.-werk in dezelfde 
geest en met dezelfde bekwaamheid voort te zetten. Voor het instuderen van 
oratoria en andere werken voor koor en orkest werden speciale studie-weken 
georganiseerd. Het U.S.K.O. is voor geen kleintje vervaard. Jaap Hillen weet 
de studenten volgens een eigen studiesysteem en door middel van efficiënt 
ingerichte repetities durf en zekerheid bij te brengen, zowel in het klassieke 
repertoire (in een Hohe Messe of Magnificat van Bach worden alle blaas-
partijen, tot de gevreesde, hoge „Bachtrompetten" toe, door studenten ver
vuld) als in het moderne, zoals bijvoorbeeld bleek uit een zeer dramatisch uit
beeldende uitvoering van La Danse des Morts van Arthur Honegger. 
Steeds weer komen zich nieuwe lichtingen voor het U.S.K.O. melden. De 
laatste jaren is de toeloop zozeer gestegen (ruim 450 leden, vocaal en instrumen
taal), dat moest worden overgegaan tot een splitsing in twee afdelingen, die 
ieder hun eigen taak hebben. Vermeldenswaardig is nog, dat vele oudleden van 
het U.S.K.O. - vaak werkers van het eerste uur - er plezier in hebben om bij 
tijd en wijle musicerend bijeen te komen. Deze reunies, waar hoogleraren, art
sen, ingenieurs, politici, predikanten en huisvrouwen aan deelnemen, bewijzen 
wel, welk een stuk van hun leven de muziek, waar zij in hun studietijd zo volle
dig in opgingen, voor deze mensen is blijven vormen. 

Hans Brandts Buys werd in de wandeling de Utrechtse „studentencantor" ge
noemd, een zeer toepasselijke benaming, want hij was inderdaad de muziek-
en zangmeester der Utrechtse studiosi. In 1964 kwam het Curatorium van de 
Universiteit op de gelukkige gedachte, een „Cantoraat der Rijksuniversiteit" 
in te stellen, waarmee een samenbundeling werd beoogd van alle muzikale 
studentenactiviteiten. Aan het hoofd hiervan kwam Jaap Hillen te staan in de 
ambtelijke functie van universiteitscantor. Hierdoor werd een functie, welke 
reeds bijna 25 jaar in de praktijk bestond, officieel gegrond. Voor dit Canto-
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raat werd aan de Begijnekade een gebouw ingericht, waar alle studenten terecht 
kunnen, die zich met muziek bezighouden. Dit Cantoraat is een huis-van-mu-
ziek, waar in verschillende lokaliteiten gerepeteerd kan worden, en waar ook 
individueel gestudeerd kan worden, hetgeen een uitkomst is voor die studen
ten, die daar op hun eigen kamer geen gelegenheid voor hebben. Er staan zes 
piano's, een klavecimbel en een orgel ter beschikking. 

Het Cantoraat biedt de studenten een prachtige gelegenheid om de muziek in 
allerlei stijlen en bezettingen ter hand te nemen. Deze veelvormigheid komt 
tegemoet aan een nieuwe constellatie, die zich de laatste jaren in het studenten-
muziekleven kenbaar maakt. De tijd lijkt namelijk voorbij te zijn, waarin een 
student jaren achtereen lid bleef van eenzelfde gezelschap, en maar lijdelijk af
wachtte, wat voor muziek op de lessenaars verscheen. De tegenwoordige student 
is in muzikaal opzicht wel zó mans geworden, dat hij zélf het genre uitkiest, 
waarin hij zich wil uiten. Daar staan binnen het Cantoraat tal van mogelijkhe
den open. Er is een Studenten Gregoriaans Koor onder leiding van Jan Boo-
gaarts, dat zich ook wijdt aan de oude a cappella zang. Er is een Cantorij on
der leiding van Jaap Hillen, die de polyfonie na 1600 beoefent. Er zijn ensem
bles voor barokmuziek, voor klassieke kamermuziek, voor blaasmuziek en 
voor hedendaagse, experimentele muziek. Een flexibel geheel, dat naar behoe
ven aangevuld kan worden. Degenen, die zich (vaak daarnaast) aangetrokken 
voelen tot het repertoire voor koor en orkest, kunnen bij het U.S.K.O. terecht. 
Teneinde tussen deze verschillende vormen van muziekbeoefening tot een gere
gelde samenwerking te komen werd in 1967 een koördinerend orgaan van stu-
dentenmuziekgezelschappen (Kosmu) in het leven geroepen, dat door de stu
denten zelf bestuurd wordt. 

Het Cantoraat der Rijksuniversiteit blijkt een uitnemende vorm te zijn om de 
muziekbeoefening in de studentenmaatschappij te incorporeren, en er gaat een 
sterke stimulans van uit. Vroeger vormden de muziekgezelschappen min of 
meer het statussymbool van de verschillende corporaties. Dit is er nu uit. Het 
studentenmuziekleven is veel opener geworden. Het strenge protocol, waar de 
concerten vroeger mee omringd waren (de eindeloze „cortèges") is afge
schaft. Typerend hiervoor was de viering van het 150-jarig bestaan van het 
Utrechts Studenten Concert: zonder gala, zonder avondtoilet of feestkledij, zon
der redevoeringen. Zonder poespas musicerend, zowel oud (Gabriëli) als mo
dern (Ton de Leeuw). 

De Utrechtse Universiteit was de eerste in het land, die een leerstoel voor Mu
ziekwetenschap inrichtte. Aanvankelijk (1930) was dit een „bijzondere" leer
stoel, onder de hoede en op kosten van de Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst. In 1934, toen de uit Utrecht geboortige Willem Mengelberg op het 
toppunt van zijn roem stond, en hem een professoraat werd geoffreerd, vond 
een opschuiving plaats. Willem Mengelberg werd op de Toonkunst-leerstoel 
geplaatst (dit ging gepaard met een feestelijke inauguratie, maar van enig col
lege is nimmer gekomen), en prof. A. Smijers werd officieel in het docenten
corps opgenomen. In een paar zaaltjes van de Veeartsenijschool werd een be
scheiden Instituut voor Muziekwetenschap ingericht. Dit groeide zo snel uit, 
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dat enige malen een ruimer behuizing gevonden moest worden, totdat in 1970 
een kapitaal pand aan de Drift 21 betrokken werd. 
Het Utrechtse Instituut voor Muziekwetenschap was van het begin afaan een 
brandpunt voor de bestudering van de oude Nederlandse muziek. Hier kwam 
onder meer de volledige uitgave tot stand van de Werken van Josquin des 
Prez, waarvan prof. A. Smijers bij zijn overlijden 44 banden had verzorgd; 
de resterende elf banden werden uitgegeven door dr. A. Antonowycz en dr. W. 
Elders. Het Instituut voor Muziekwetenschap bouwde een bibliotheek op, 
welke tot de meest volledige verzamelingen ter wereld behoort. Een kostbaar 
bezit vormt het Fonogramman-archief van oude muziekhandschriften, alsmede 
het Diepenbrock-archief, dat door de opvolger van prof. Smijers, prof. dr. 
Eduard Reeser, wordt beheerd. 
De musicologische opleiding strekt zich uit tot alle gebieden. Doch een wel 
zeer bijzonder kenmerk van het Instituut is, dat de vakstudie gepaard gaat met 
een levendige muziekbeoefening. Vooral de docenten voor de muziek der Mid
deleeuwen (prof. dr. H. Wagenaar- Nolthenius) en der Renaissance (prof. dr. 
B. R. Lenaerts, in 1970 opgevolgd door prof. dr. W. Elders) hebben er steeds 
voor gewaakt, dat de wetenschapsbeoefening niet louter een „papieren" aange
legenheid zou worden, doch dat de studenten de uitvoering van de oude muziek 
zoveel mogelijk zelf ter hand zouden nemen. Hier zijn de laatste jaren ver
scheidene interessante projekten uit voortgevloeid. Bijvoorbeeld opvoeringen 
van het middeleeuwse Daniël-spel, van de Rappresentazione di anima e dl 
corpo van Emilio Cavalieri (1600) en van een tweetal oude Sint Nicolaas le
genden. Deze authentieke vertolkingen werden wetenschappelijk begeleid door 
jonge Utrechtse musicologen als Kees Vellekoop en Leo1 Meilink. Doordat de 
studenten in samenwerking met vocalisten en instrumentalisten, die zich in de 
oude uitvoeringstechnieken speciaal geschoold hebben, naar buiten treden, 
wordt ook voor het publiek de muziekwetenschap een zaak, waar men interesse 
voor gaat opvatten. Het Instituut voor Muziekwetenschap is overigens sedert 
lang geen gesloten huis meer. De bibliotheek staat open voor alle belang
stellenden, en in de hal worden regelmatig muziekuitvoeringen gegeven. Hier 
vinden ook de „Musicologendagen" plaats van de Vereniging voor Nederland
se Muziekgeschiedenis. 

Dat Utrecht in de internationale muziekwetenschap hoog staat aangeschreven 
blijkt uit het feit dat prof. dr. Eduard Reeser in 1972 gekozen werd als presi
dent van de Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, een wereldorga
nisatie waar veertig landen bij zijn aangesloten. 

Omstreeks 1950 deed zich in de toonkunst een nieuw verschijnsel voor: de 
„elektronische muziek", waarvan de klanken zonder tussenkomst van een uit
voerend kunstenaar langs elektrotechnische weg worden opgewekt, bewerkt en 
weergegeven. Nadat de pionier op dit terrein, dr. W. Meyer Eppler, bij de 
Stichting Gaudeamus te Bilthoven hiervan een demonstratie had gegeven, wer
den in verschillende plaatsen van ons land - ook bij Gaudeamus - elektroni
sche muziekstudio's ingericht. 
Het wekte wel enige verwondering toen in 1960 de apparatuur van Philips-
Eindhoven verhuisde naar de Utrechtse Rijksuniversiteit, want men achtte het 
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Een der studio's van het Instituut voor Sonologie. 

werken met klankelektronica meer een gelegenheid van muzikale, dan van 
wetenschappelijke aard. Mr. J. H. des Tombe, de secretaris van het Curato
rium, op wiens instigatie de Studio voor Elektronische Muziek aan de Rijks
universiteit werd ingericht, had echter een vooruitziende blik. Hij zag namelijk 
dat aan de muzikale elektronica veel méér aspecten zitten, dan het vervaardi
gen van klankstukken, en dat juist uit de samenwerking tussen musici, elektro
technici, fycisi en mathematici een breed veld van klankverwekking en ge-
luidsonderzoek zou kunnen voortvloeien. De feiten hebben hem in het gelijk 
gesteld, want nadat in 1964 de componist G. M. Koenig (die bij de Elektro
nische Studio te Keulen in samenwerking met Karlheinz Stockhausen veel er
varing had opgedaan) tot artistiek-wetenschappelijk leider was aangesteld, aan 
drs. C. A. G. M. Tempeleers de supervisie over het technisch laboratorium was 
toevertrouwd, en Frits Weiland het intermedium op zich nam tussen de muzi
kale en de technische werkzaamheden, breidde het arbeidsveld zich dusdanig 
uit, dat in 1967 kon worden overgegaan tot de oprichting van een „Instituut 
voor Sonologie", dat zich bezighoudt met het bestuderen van geluids- en klank
verschijnselen in de meest brede zin. Het produceren van elektronische klank
stukken is intussen een belangrijk onderdeel gebleven. De apparatuur - waarbij 
een eigen computer is inbegrepen - werd voortdurend uitgebreid en verfijnd, 
zodat het Instituut voor Sonologie thans tot de best geoutilleerde instellingen 
op dit gebied ter wereld gerekend mag worden. 

Geen wonder dat de cursussen in elektronische en computermuziek ook in het 
buitenland belangstelling trekken. Regelmatig komen jonge componisten uit 
Amerika en vele andere landen - van IJsland tot Nieuw Zeeland - naar Utrecht 
om zich te laten instrueren, en in de studio's werkstukken te vervaardigen. In 
de loop der jaren kwamen aan het Instituut reeds meer dan 150 elektronische 
composities tot stand. Componisten als Maurice Kagel, Makato Shirohara, 
Werner Kaegi en Christobal Halffter, wier namen in de internationale avantgar-
de thans een grote klank bezitten, profiteerden van de scholing en service, wel-
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ke het Instituut voor Sonologie hen bood. Ook op de beoefening der elektroni
sche muziek door Nederlandse componisten - wij noemen van het dertigtal 
slechts Henk Badings, Ton de Leeuw, Luctor Ponse, Will Eisma, Peter Schat 
en Berend Giltay - oefent het Instituut een stimulerende werking uit. De 
Utrechtse componist Ton Bruynèl richtte een eigen studio in, waar opmerke
lijke klankstukken tot stand kwamen, die internationale waardering vonden, 
en waarvan er verscheidene werden bekroond. Het Utrechtse gemeentebestuur 
gaf hem opdracht, een werk te realiseren voor symfonieorkest en elektro
nica, ten dienste van het U.S.O. De door het Instituut voor Sonologie ge
organiseerde Elektronische Concerten (aanvankelijk in het Neude-flat, later 
in de Geertekerk) trekken een vast publiek, dat de nieuwe ontwikkelingen 
met geconcentreerde interesse bijhoudt. Deze manifestaties hebben zich ook 
tot andere steden en tot het buitenland uitgebreid. 

Terugziende op deze kort samengevatte Utrechtse muziekgeschiedenis van 
de laatste halve eeuw, mag wel geconstateerd worden, dat in dit „oude broed
nest van muziek" zéér veel is blijven omgaan. Een van de meest in het oog 
springende eigenschappen van dit muziekleven is z'n pluriformiteit. Er valt 
moeilijk één segment uit het cirkelvlak der muziekbeoefening te noemen, 
dat eraan ontbreekt. Het wachten is nu op het tot stand komen van het reeds 
jarenlang besproken „Muziekcentrum", dat een opvangcentrum belooft te 
worden voor alle manieren waarop de Utrechtse burgerij in al haar geledingen 
de muziek heeft leren tegemoet treden. 
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