
Het Utrechtse muziekleven rond 1900: 
een gunstig klimaat voor de vrouw 
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De vrouw heeft in het internationale muziekleven altijd een ondergeschikte 
plaats ingenomen. Dat de vrouw op muzikaal gebied minder talent zou bezitten 
dan de man is in het verleden herhaaldelijk beweerd doch nimmer bewezen. De 
oorzaak van het feit dat we in de muziekgeschiedenis zo weinig 'grote' compo
nistes' aantreffen ligt wellicht niet in een geringere capaciteit van de vrouw maar 
eerder in het gebrek aan mogelijkheden welke zij kreeg om eventuele kwalitei
ten te kunnen ontwikkelen. Van de vrouw wordt verwacht dat zij zich in de 
eerste plaats richt op de zorg voor haar gezin en de huishouding. Weliswaar 
mag zij zich in haar vrije tijd verpozen met muziek maar ook dan wordt door 
de man bepaald wat zij wèl en niét behoort te doen: het bespelen van het klavier 
of het zingen van een lied is toegestaan, maar een vrouw wordt bijvoorbeeld 
niet geacht de contrabas te bespelen, te dirigeren of te componeren. De muzika
le activiteiten van de vrouw dient zich te beperken tot de huiselijke kring en het 
ambacht van musicus, kapelmeester of componist is niet voor haar weggelegd. 
In de tweede helft van de 19e eeuw gaan echter steeds meer vrouwen openlijk 
kenbaar maken dat zij mèèr willen zijn dan echtgenote, moeder en huisvrouw, 
dat zij net zo goed als de man het recht wensen te hebben op zelfontplooiing 
buiten het gezin. In Nederland propageren onder andere Jeltje de Bosch Kern-
per, Betsy Perk en Mina Krüseman de emancipatie van de vrouw. Vanaf 1871 
openen de door mannen bestuurde universiteiten en andere onderwijsinstellin
gen hun poorten voor vrouwen. Georganiseerde vormen van verzet tegen de 
overheersing van mannen ontstaan: in 1889 wordt door Wilhelmina Drucker 
(1847-1925) de Vrije Vrouwenvereniging opgericht waaruit zich in 1894 de Ver
eniging voor Vrouwenkiesrecht ontwikkelt; diverse 'vrouwentijdschriften' (on
der andere 'Evolutie' en 'De Nederlandsche Vrouwengids') verschijnen en er 
worden tentoonstellingen georganiseerd waarbij de activiteiten van vrouwen 
centraal staan: de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (1898 te Den 
Haag) en de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' (1913 te Amsterdam). 
Het zal geen verwondering wekken dat ook op het gebied der toonkunst de Ne
derlandse vrouw zich steeds nadrukkelijker gaat manifesteren. Zo breidt de 
vrouw als uitvoerend kunstenares haar instrumentarium uit: die instrumenten, 
die om onduidelijke redenen voorheen alleen voor mannen gereserveerd leken 
te zijn - bijvoorbeeld hoorn, trompet, cello - worden in toenemende mate door 
vrouwen bespeeld. De emancipatie van de Nederlandse vrouw binnen het mu
ziekleven komt tevens tot uiting op het gebied der compositie. 
In Utrecht vestigen twee leerlingen van Richard Hol (1825-1904) de aandacht 
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op zich: Hendrika van Tussenbroek (1854-1935) en Catharina van Rennes 
(1858-1940). Na haar studie aan de Utrechtsche Toonkunstschool vestigt Hen
drika van Tussenbroek zich als piano- en zanglerares te Amsterdam doch al 
spoedig keert zij terug naar haar geboortestad Utrecht. Als componiste van 
één- en meerstemmige liederen, cantates voor vrouwen- of kinderkoor en enke
le operettes geniet zij weldra enige bekendheid, doch zij onderscheidt zich voor
al op pedagogisch gebied: haar kinderliederen, waarbij tekst en melodie een 
grote eenheid vormen, getuigen van een groot inzicht in de belevingswereld van 
het kind. Enkele van haar liederenbundels ('Zoo worden loome tongen los'; 
'Wie geen R kan zeggen, die blijft thuis') zijn bedoeld om spraakgebreken te 
verbeteren. Catharina van Rennes maakt aanvankelijk vooral naam als zange
res. Zij treedt onder andere op in de Royal Albert Hall te Londen en wordt be
roemd door haar medewerking aan uitvoeringen van de komische cantate 'De 
Schipbreuk' van de Utrechtse componist Johan Wagenaar (1862-1941). Alhoe
wel haar solo-carrière succesvol verloopt, kiest zij toch voor de jeugd: in 1887 
sticht zij in Utrecht haar eigen zangschool 'Bel Canto' en ook in Den Haag, 
Amsterdam en Hilversum formeert zij zangklasjes waarmee zij diverse uitvoe
ringen geeft. Naast enige vocale werken voor volwassenen componeert zij een 
groot aantal kinderliederen. Veel van deze liederen worden door haar broer 
Jac. van Rennes te Utrecht uitgegeven. Zowel Hendrika van Tussenbroek als 
Catharina van Rennes zijn voor de ontwikkeling van het Nederlandse kinder
lied van groot belang geweest en hebben baanbrekend werk verricht. 
In navolging van Hendrika van Tussenbroek en Catharina van Rennes gaan 
meer vrouwen componeren: onder andere Geertruida Vogel-van Vladeracken 
en Nelly van der Linden-van Snelrewaard Boudewijns doch ook zij beperken 
zich hoofdzakelijk tot de muziek voor het kind. Dat het werk van al deze com
ponistes zonder veel bezwaren door de man wordt geaccepteerd, is niet verwon
derlijk, immers het vormt een verlengstuk van wat als één der belangrijkste ta
ken van de vrouw wordt gezien: de opvoeding van het kind. Alhoewel de com
positorische kwaliteiten van deze vrouwen door de heren critici worden onder
kend, worden zij toch niet voor 'vol' aangezien. De vrouw als scheppend toon-
kunstenares krijgt zelfs een betrekkelijk negatieve reputatie: zij zou niets an
ders kunnen dan het schrijven van een kinderliedje of zangspelletje! Enkele van 
genoemde componistes gaan echter ook nog gebukt onder de idee dat de vrouw 
inderdaad minder muzikale zeggingskracht zou bezitten dan de man. 
De volgende uitspraak van Catharina van Rennes moge hiervan getuigen: 
ik weet genoeg om te weten welke plaats mij toekomt tegenover al die knappe, 
onvermoeid vruchtbare mannelijke collega's. Een mannelijke geest is toch heel 
wat anders als 'n vrouwelijke. Wat 'n verschil in concept en werkkracht'1. 
Op het einde van de 19e eeuw en in het begin van de 20ste eeuw treedt er echter 
een aantal vrouwen op de voorgrond die, zoals het ooit is beschreven, 'in ge
trouwe navolging van den door hare sekse aanvankelijk, en eigenlijk zeer na
tuurlijk gevolgde weg, kinderliederen hebben geschreven doch daarnaast ook 
wat anders'2. Het inmiddels traditionele 'vrouwenrepertoire' (lees: vocale mu
ziek gericht op de belevingswereld van het kind) wordt uitgebreid: vioolsona-

1 Catharina van Rennes aan Julius Röntgen, 8-6-1917 - Haags Gemeente museum. Archief Rönt
gen, correspondentie map 5. 

2 Sem Dresden, Het Muziekleven in Nederland sinds 1880 (Amsterdam, 1923) 79. 
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tes, pianotrio's, strijkkwartetten, orkestwerken (al of niet met een soloinstru
ment), ja zelfs opera's worden door vrouwen gecomponeerd. Voor het eerst in 
de Nederlandse muziekgeschiedenis is er sprake van een groep van componistes' 
die zich actief toont in het gehele scala van muzikale vormen. 
Dat deze ontwikkeling niet zonder slag of stoot verlopen is, zal duidelijk zijn. 
Men wordt niet van de ene op de andere dag componiste. Componeren van mu
ziek is, hoe belangrijk een creatief vermogen hiervoor ook mag zijn, in de eerste 
plaats een vak waarvan men zich, alvorens een kunstwerk te kunnen scheppen, 
eerst het ambachtelijk procédé dient eigen te maken. Voor de ontwikkeling van 
compositorisch talent is een goede vakopleiding onontbeerlijk en hiervoor is de 
vrouw nog in hoge mate afhankelijk van de man. Zo de ouders bereid zijn een 
opleiding voor hun dochter te financieren dan nog dient zij een docent te vin
den die genegen was om haar les te geven. Dit laatste is geen eenvoudige zaak: 
het valt te vrezen dat veel 'vrouwelijk' talent deze mogelijkheid werd ontzegd. 
Slechts een enkelinge weet zich een plaats in een compositieklas te verwerven. 
Zo wordt de componiste Cornelie van Oosterzee (1863-1943), nadat haar de 
toegang tot Heinrich Urban's 'Meisterschule' te Berlijn aanvankelijk is ont
zegd, pas door Urban toegelaten toen bleek dat zij, volgens hem, 'aber auch 
gar nicht wie eine Dame componirte'3. Talent en een goede opleiding zijn ech
ter nog geen garantie voor een succesvolle loopbaan. Het is voor de ontwikke
ling van iedere componist(e) van vitaal belang dat het gecomponeerde ook tot 
klinken wordt gebracht. Als het werk van een componist(e) nooit wordt uitge
voerd, ontbreekt het de componist(e) aan een controlemogelijkheid: als men 
de muziek ook daadwerkelijk kan horen zullen eventuele onvolkomendheden 
gesignaleerd kunnen worden. Iedere uitvoering van een nieuwe compositie kan 
dan ook voor de componist(e) een zekere 'leereffect' hebben. Tevens is het niet 
onwaarschijnlijk dat die componist(e) die geen gehoor vindt het componeren 
als een betrekkelijk zinloze activiteit kan gaan zien. Iedere componist(e) wil ge
hoord worden en liefst ook nog erkend! 

Daar de emancipatie van de Nederlandse vrouw binnen het orkestbestel nog in 
de kinderschoenen stond, waren de componistes voor wat betreft het uitvoeren 
van hun werken nog steeds afhankelijk van de man. Dat rond de eeuwwisseling 
toch een aantal composities van vrouwen in onze concertzalen ten gehore werd 
gebracht was mede het gevolg van de 'vrouwvriendelijke' opstelling van enkele 
prominente figuren uit het toenmalige Nederlandse muziekleven. Binnen dat 
muziekleven speelt Utrecht een belangrijke rol: in het USO bezit het een van 
de meest toonaangevende orkesten van ons land. 
In de persoon van Wouter Hutschenruyter (1859-1943) vonden de componistes 
een man die bereid was hen met raad èn daad bij te staan. Hutschenruyter was 
een verdienstelijk componist en een vooraanstaand dirigent onder wiens leiding 
het USO een periode van grote bloei doormaakte. Direkt na zijn komst in 1892 
tracht Hutschenruyter het werkterrein van het orkest uit te breiden en al spoe
dig wordt in het gehele land geconcerteerd (onder andere te Rotterdam, Gro
ningen, Leeuwarden). Onder zijn bezielende leiding verwerft het orkest zich in 
den lande een uitstekende reputatie en wordt het erkend als het tweede orkest 
nà het Concertgebouworkest. Hutschenruyter draagt de vaderlandse toon-

3 C. van Oosterzee, 'Cornelia van Oosterzee', Nederlandsche Muziekkalender, (1898) 36. 
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Wouter Hutschenruyter Cornelie van Oosterz.ee 

kunst een warm hart toe en verzorgt met zijn orkest opvallend veel premières 
van werken van Nederlandse componisten èn componistes. 
Voor de ontwikkeling van de componiste Cornelie van Oosterzee is Wouter 
Hutschenruyter van groot belang geweest. Cornelie van Oosterzee werd op 16 
augustus 1865 te Batavia geboren, studeerde onder andere bij W. F. G. Nicolai 
en S. de Lange en vestigde zich in 1890 te Berlijn alwaar zij haar opleiding vol
tooide bij R. Radecke en Heinrich Urban. 
Als Wouter Hutschenruyter verneemt dat op 2 september 1894 te Amsterdam 
bij de opening van de nieuwe Stadsschouwburg de toneelmuziek ' Jolanthe' van 
Cornelie van Oosterzee met succes is uitgevoerd, richt hij zich tot de compo
niste met het verzoek hem de partituur toe te zenden teneinde het werk in zijn 
repertoire te kunnen opnemen. Cornelie zendt hem zowel het orkestmateriaal 
van 'Jolanthe' als dat van haar tweede orkestwerk, een 'Nordische Fantasie'. 
Beide werken worden onder meer op 30 October 1895 in Park Tivoli door het 
USO onder leiding van Hutschenruyter uitgevoerd. Het Utrechtsch Provinciaal 
en Stedelijk Dagblad schrijft naar aanleiding van deze uitvoeringen: 'het voor
spel 'Jolanthe' en de 'Nordische Fantasie' getuigen van grote kennis, beheer
sing der techniek, buitengewoon sprekende zin voor instrumentale bekoorlijk
heden en van eene vooral zeer verblijdend stemmende eigenschap: ongedwon
gen scheppingsgave'4. 
Aangespoord door het succes van 'Jolanthe' en de 'Nordische Fantasie' - 'bei
de stukken werden door het publiek met meer dan gewone belangstelling aan
gehoord en met grooten bijval ontvangen'5 - richt Hutschenruyter zich ander
maal tot de componiste met de vraag of zij nog ander werk te bieden heeft en 
4 Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad (31 October 1895). 
5 W. Hutschenruyter, Consonanten en Dissonanten (Den Haag, 1930) 129. 
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het gelukt hem een voor Nederland wel zeer bijzondere première af te dwingen: 
de première van de 'Königs-Ydillen', een suite in vier delen voor orkest, door 
de componiste zélf te dirigeren! Het feit dat een vrouw een orkest zou dirigeren, 
was zeer opmerkelijk en wordt door Cornelie van Oosterzee zélf omschreven 
als 'een waagstuk in zijn omschijnsel van excentrieke emancipatie'6, welke uit
lating begrijpelijk is als men in aanmerking neemt dat zij nog nooit een orkest 
had geleid. Aanvankelijk heeft Cornelie dan ook enige bezwaren tegen het 
voorstel van Hutschenruyter om het werk zélf te dirigeren maar deze worden 
door het volgende aanbod weggenomen: 'het gansche werk zou door mij (Hut
schenruyter, HS), kant en klaar worden ingestudeerd; aan de componiste stelde 
ik het orkest voor drie repetities beschikbaar. Bleek naar haar (en mijn) mee
ning, aan het eind van de tweede repetitie, dat de taak haar te boven ging, dan 
kon ik die altijd nog overnemen'7. Op 14 October 1896 worden de 'Königs-
Ydillen' inderdaad onder haar leiding te Utrecht uitgevoerd en blijkt dat 'bij 
't vele wat deze begaafde jonge vrouw geschonken was ook eene besliste ge
schiktheid tot dirigeeren behoorde'8. Het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk 
Dagblad schrijft over deze gedenkwaardige uitvoering: 'het optreden van Mej. 
van Oosterzee als dirigente was ongetwijfeld de aanleiding voor de buitenge
woon groote opkomst der leden. Een veel grooter aantal rijen stoelen dan an
ders stonden er voor in de zaal, alle plaatsen waren voor het begin van het con
cert ingenomen.. . Het publiek was zeer hartelijk in het betuigen van zijne hul
de, met kransen en bouquetten belast en beladen verliet de artieste met een voor 
ons Utrecht zeldzaam opgewekt applaus het podium'9. Ook de recensent er
kent reeds het belang van Hutschenruyter: 'aan zijn groote liberaliteit danken 
we onder andere nu ook het optreden van Mej. van Oosterzee. Zoo iets kan 
dikwijls beslissend zijn voor de volgende ontwikkeling van een talent'10. De 
dag na de première dirigeert Cornelie van Oosterzee haar werk te Rotterdam 
en ook te Haarlem en Leeuwarden concerteert het USO onder haar leiding. Hu
go Nolthenius formuleert in het Weekblad voor Muziek de positie welke Cor
nelie van Oosterzee op het einde van de 19e eeuw in ons muziekleven inneemt 
als volgt: 'is het componeeren door vrouwen in onzen tijd al zoo'n uitzondering 
niet meer te noemen, het componeeren voor groot orchest, en dan in het hoog 
ernstige genre, blijft nog een groote zeldzaamheid; in ons land is zij wel de 
enigste'11. 

Dit blijkt ook uit de programma's van de binnen het kader van de 'Nationale 
Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid' in 1898 georganiseerde concerten: het 
accent ligt nog sterk op de vrouw als uitvoerend kunstenares en componiste van 
(kinder) liederen. Op de diverse matinées worden liederen uitgevoerd van onder 
andere Bertha Koopman en Catharina van Rennes. Ook een speciale kinderma-
tinée onder leiding van Catharina van Rennes staat op het programma terwijl 
tevens van Hendrika van Tussenbroek de kinder-operette 'De Drie Kabouter-
tjes' wordt opgevoerd. Te midden van dit nog typisch 'vrouwelijke' repertoire 
vormt de 'Cantate' voor soli, vrouwenkoor, orgel en orkest van Cornelie van 
6 C. van Oosterzee, 'Cornelia van Oosterzee', 37. 
7 Hutschenruyter, Consonanten en Dissonanten, 129-130. 
8 W. Hutschenruyter, 'Cornelia van Oosterzee', Eigen Haard, XXII (1896) 21 October. 
9 Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad (15 October 1896). 
10 Ibidem. 
" Weekblad voor Muziek, III (1896) 329. 
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Oosterzee een uitzondering. Ook aan de uitvoering van deze 'Cantate' verleent 
Hutschenruyter zijn medewerking: in samenwerking met de koordirigent Ar
nold Spoel leidt hij de repetities. Bij de laatste repetitie neemt Cornelie van 
Oosterzee de dirigeerstok van hem over en op 9 juli 1898 dirigeert zij bij de ope
ning van de tentoonstelling het uit 150 (!) dames bestaande koor en het orkest. 
De critici laten zich lovend uit over dit werk - 'de cantate heeft dadelijk bewezen 
met hoeveel recht de vrouwen in Nederland voor den dag kunnen komen'12 -
en mede dankzij regelmatige uitvoeringen van haar orkestwerken door het 
USO is op het einde van de 19e eeuw haar naam als componiste gevestigd. Ook 
het Concertgebouworkest neemt, mede op instigatie van Hugo Nolthenius, 

Anna Lembrechts-Vos 

haar symfonie in f in zijn repertoire op terwijl ook in Duitsland werk van haar 
wordt uitgevoerd (onder andere haar opera 'Das Gelöbnis' in mei 1910 in het 
Duitse Hoftheater te Weimar). Cornelie van Oosterzee had aangetoond dat een 
vrouw wel degelijk in staat was tot het componeren van 'grote' orkestwerken 
en zij is dan ook ongetwijfeld een lichtend voorbeeld geweest voor een aantal 
jongere Nederlandse componistes. 
Een van de vrouwen die in het voetspoor van Cornelie van Oosterzee treedt is 
Anna Lambrechts-Vos (1876-1932). Deze te Rotterdam werkzame organiste 
richt zich in eerste instantie op de compositie van kinderliederen maar voelt 
weldra de behoefte haar muzikale horizon te verbreden. In 1907 verwerft zij 
zich ook enige internationale bekendheid: haar strijkkwartet 'In Memoriam 
Parentum' op. 7 no.l wordt dan bij een internationaal concours van het Con-
servatorio Musicale te Triest bekroond met een eerste prijs. Tegenover Wouter 
Hutschenruyter uit zij de wens een orkestwerk te willen schrijven. Daar zij ech
ter over onvoldoende kennis van de orkestinstrumenten en hun specifieke mo
gelijkheden beschikt, verzoekt zij Hutschenruyter toegelaten te mogen worden 
tot de repetities van het USO. Hutschenruyter stemt hierin toe en blijkt zelfs 
bereid haar te onderrichten in de instrumentatieleer. Zo ontstaat, onder bege-
12 Weekblad voor Muziek, V (1898) 285. 

122 



i>y ai iimutftHgcn !ii ûi zont mi is at i<atpft% tot ae ti.untf(nj ïo»r jeDgeisi waedcn de lü jarea versadta, ttaig nict ^MH ua fiisiüs. 

WOENSDAG 14 OüXOBfilt ÏS9C, 

AVOND-CONCERT, 
• - onder leiding ran don Uwc W. H ü T S C H E S R U IJ T E R. 

Vaim.i; .1« m i d i le 1ULF WIT are 

PROGRAMMA. 
Eerste Aftieelkg. Tweede A&lcel.a<£ 

1. üurerhire ran de opera .Enry .u tb ." . C. ». v. WeUr. \ }_ y 0 , M ^ 
*) 2. K»nïgs-Idj-IIen . . . . . . . Carnêlic !'. Oostcrzte, ] loïanihft" 

Vier Orkcstukkeo naar aanleiding tan 

drama 

.Jolantlie" Cmilit r. Oftur: 

4. U Honet d'Omphale, Symphonisch 

, ' Für,, flemiat'. Dmdf.hti ' | 6«K°>" • •. C. S..V-SW»«. 
4. Merlin und Virime. _ !j 5, Tffee ElCgiSCÎlO ileïódiüö Toor strijk-
e. Ehiuc's Traum and Tod. — Lcicitcnfnhrt. , _ . 
' üineTcrs . ,'iciü end Kriysing. . . . 

, „ , , . . . , . . , i a. Norwegisch. £, Erstes Be?e;rne». 
{Onder ïeidmg vas de conjjximste.' ö 5 ° 

{Eerstt mtcotvwg in Ntderlend.) j « Uiuertureyaadeopora .Taunliâuser" R, Wagner. 
' Verklarende bcscimjnng der Itönigs-Idf Uon zio bl«. 2- Entrés root TreumdeUngtw f 0.50. 

Concert 1896 

leiding van Hutschenruyter, haar eerste orkestwerk: 'Variatiën voor Orchest 
over een kerstlied van Hans de Ries' welk werk door Hutschenruyter prompt 
in het repertoire van het USO wordt opgenomen. Op 1 december 1909 vindt 
te Utrecht de première plaats en nadien is het werk door het USO herhaalde 
malen met een, volgens Hutschenruyter, 'meer dan gewoon succes' uitgevoerd 
onder andere te Rotterdam en Amsterdam. Maar ook andere orkestwerken van 
Anna Lambrechts-Vos worden uitgevoerd. Zo meldt het belangrijke tijdschrift 
Caecilia naar aanleiding van een concert door het Utrechtsche Orkest van de 
Maatschappij van Toonkunst onder leiding van Wouter Hutschenruyter in 
maart 1911 te Leiden: 'een compositie van Mevr. Lambrechts-Vos 'Die heilige 
Sonne' voor bariton en orkest maakte een diepen indruk'13. In september 1910 
wordt Anna Lambrechts-Vos benoemd tot dirigente van de zangvereniging 
'Amphion' te Rotterdam en zij wenst zich ook als orkestdirigente te ontwikke
len. Ook voor haar is Hutschenruyter op dit gebied een stimulans: hij moedigt 
haar aan en stelt zijn orkest beschikbaar. Zo wordt het door haar gecompo
neerde 'Voorspel en Naspel tot Monna Vanna' in 1913 zowel te Rotterdam als 
te Utrecht onder haar leiding door het USO uitgevoerd. 
Als in 1914 ter gelegenheid van de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' een 
reeks concerten wordt gegeven, gewijd aan 'vrouwelijke' composities, blijkt 
dat de vrouw als componiste een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt: er blij
ken voldoende door vrouwen gecomponeerde kamermuziek- en orkestwerken 
voor handen te zijn om, naast kindermatinées en liederenavonden, 'volwassen' 
concerten te kunnen programmeren. Op 2 juni 1913 vindt een historisch con
cert plaats: voor het eerst in de Nederlandse muziekgeschiedenis bestaat het 
programma louter en alleen uit (orkest)werken van vrouwen (zie afbeelding). 
Enkele van de op het programma vermelde werken waren reeds eerder door het 
USO uitgevoerd. Jeanne Beyerman's Ouverture - 'waaruit een stoerheid en 
kracht naar voren kwamen zooals men ze niet zou verwachten in een werk door 
13 Caecilia, LXVIII (1911) 170. 
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vrouwenhand geschreven'14 - werd onder andere in januari 1911 te Rotterdam 
door Hutschenruyter's orkest uitgevoerd. Het symfonisch gedicht 'Pêcheurs 
d'Islande' van Dina Appeldoorn (1884-1938) is reeds in november 1912 zowel 
te Den Haag als te Utrecht uitgevoerd. Een ander orkestwerk van Dina Appel
doorn, 'Een landelijke Dans', beleefde eveneens onder Hutschenruyter zijn 
première (november 1912 te Utrecht). 
Uit dit alles blijkt wel dat het USO een belangrijke rol speelde in de verbreiding 
van door vrouwen gecomponeerde orkestwerken. Dit betekent overigens niet 
dat er elders in het land door andere orkesten niet aan de weg werd getimmerd. 
Ook het Concertgebouworkest heeft wat dat betreft zijn sporen verdiend. Uit 
het verslag van de aan de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' verbonden mu-
ziekcommissie blijkt echter dat het USO onder aanvoering van Wouter Hut
schenruyter in deze ontwikkeling voorop gelopen heeft: 'in Utrecht introdu
ceert Hutschenruyter telkens nieuwe werken van Anna Lambrechts-Vos, Dina 
Appeldoorn, Mevr. Beyerman-Walraven en anderen, maar wat hoorde men tot 
nog toe in de hoofdstad van onze vrouwelijke instrumentalisten?'15. 
De emancipatie van de Nederlandse vrouw binnen het muziekleven komt ook 
tot uiting op het gebied der muziekjournalistiek. Steeds meer vrouwen gaan 
over muziek schrijven en worden aangezocht als recensenten voor muziektijd
schriften. Met name het Weekblad voor Muziek telde onder zijn medewerkers 
een opvallend groot aantal vrouwelijke recensenten: o.a. Cornelie van Ooster-
zee, Anna Lambrechts-Vos, Marie Berdenis van Berlekom, Geesje Poutsma, 
Cato Vletter. Hugo Nolthenius (1848-1929), oprichter en hoofdredacteur van 
het Weekblad voor Muziek, is hiervoor ongetwijfeld mede verantwoordelijk 
geweest. Deze in Utrecht woonachtige en werkzame 'vrouwvriendelijke' figuur 
had een zeer hoge dunk van de kunst-prestaties van het 'zwakke' geslacht. Zo 
schreef hij eens naar aanleiding van een concert van het Weense Dames
strijkkwartet 'Marie Soldat': 'alle bewegingen, noodige, of onnoodige, tot ge
lijkstelling van de vrouw met den man, zullen mij niet afbrengen van de ge
dachte, dat de vrouw veel, veel hoger staat dan de man, dat zij nog even goed 
als in Schiller's tijd kan 'vlechten en weven de hemelsche bloem in 't aardsche 
leven'16. In zijn beoordelingen van door vrouwen gecomponeerde werken is hij 
in de regel zeer mild en zijn recensies hebben veelal een opbouwend karakter. 
Het feit dat in 'zijn' weekblad zoveel aandacht aan de vrouw als componiste 
is besteed, is stellig van invloed geweest op de, zij het helaas tijdelijke, be
langstelling van het muziekminnende publiek voor de verrichtingen van vrou
wen. 

Met de opheffing van het Weekblad voor Muziek in 1910 en het vertrek van 
Hutschenruyter in 1917 naar Rotterdam, dit in verband met zijn benoeming tot 
directeur van de Muziekschool aldaar, verliest de Nederlandse componiste twee 
van haar belangrijkste pijlers. De belangstelling voor 'vrouwelijke' composi
ties vermindert en, alhoewel nadien nog wel werk van vrouwen in Nederland 
is uitgevoerd (recentelijk werd door het USO nog een compositie van de 
Utrechtse componiste Iet Stants ten gehören gebracht), moet geconstateerd 

Hutschenruyter, Consonanten en Dissonanten, 132. 
Gedenkboek van de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913 '. Gemeente-archief Amsterdam, 49. 
Weekblad voor Muziek, (1899) 15. 
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Tentoonstelling „DE VROUW 1813-1913" 
A M S T E R D A M . 

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 Augustus 1912, No. 76. 

PROGRAMMA Maandag 2 Juni 8 uur. 

HET UTRECHTSCH STEDELIJK ORKEST. 
DIRIGENT: WOUTER HUTSCHENRUYTER. 

1. ANNA I.AMBRECHTS-VOS: Variation voor Orchest, over 
een Kerstlied van HANS DE RIKS. 

2. MARIE REYNVAA.V Liederen op teksten van P. B. SHELLEY 
voor eene Allstem en Orchest. 

a. Song. •— liedje. 
b. On Fanny Goodwin. — Op Fanny Goodwin. 
c. To . . . — Aan . . . 
d. To .MARY SHELLEY. — Aan MABV SHELLEY. 

e. A. Dirge. — Een Klaagzang. 
Voor ie dragen door Mej. ANKE SCIUERBEEK. 

3. ELISABETH KUYPER: Concert (b) voor Viool en Orchest. 

a. Allegro con fuoco. 
b. Adagio. 
c. Prestissir-o. 

Voor Ie dragen door den Meer HEINRICH FIEDLER. 

4. DINA APPELDOORN: Pêcheurs d* Islande,symphonisch 
gedicht naar den roman van PIERRE LOTI. 

5. CORNEL1E VAN OOSTERZEE: „Fürst Oeraints Braut
fahrt," uit de „Königs-idyilen" naar TENNIJSON. 

6. JEANNE BEYERMAN-WALRAVEN: Ouverture. 

worden dat nà 1917 wat betreft de emancipatie van de vrouw binnen het ('klas
sieke') muziekleven nog maar betrekkelijk weinig winst is geboekt. 
Weliswaar heeft de vrouw als uitvoerend kunstenares terrein gewonnen en kan 
een hernieuwde belangstelling voor de muzikale activiteiten van vrouwen in het 
verleden gesignaleerd worden - zo zal eind 1983 een cassette met grammofoon
platen gewijd aan het werk van Catharina van Rennes verschijnen - binnen het 
officiële concert-circuit wordt heden ten dage slechts zeer zelden werk van 
vrouwen uitgevoerd. De periode Hutschenruyter kan dan ook aangemerkt wor
den als een bloeiperiode van de Nederlandse 'vrouwelijke' toonkunst. 
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