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‘Kinderen die muziek maken, presteren 
beter op school,’ zegt kunstenares Hella 
de Jonge. Samen met haar echtgenoot, 
cabaretier Freek de Jonge, steunt ze 
Het Concertgebouw met een Fonds op 
Naam voor de ontwikkeling van educatie-
ve activiteiten. ‘We geven niet alleen
geld, we zijn ook nauw betrokken bij 
wat ermee gedaan wordt.’

Het Freek en Hella de Jonge Fonds wordt 
financieel gevoed door een stichting waarin het 
echtpaar al vijfentwintig jaar geld onderbrengt. 
‘Wij vonden dat we nogal goed verdienden en 
dat we dat geld niet allemaal zelf hoefden te 
houden,’ vertelt De Jonge. ‘Aanvankelijk wilden 
we kunstenaars helpen hun dromen te ver-
wezenlijken, maar in de loop der jaren 
kwamen we erachter dat kunstenaars prima 

voor zichzelf kunnen zorgen. Het is veel 
belangrijker te investeren in educatieve 
projecten voor kinderen op het gebied van 
dans, film, muziek en kunst. Basisscholen 
schieten te kort in het stimuleren van 
creativiteit.’
De eerste vijftien jaar hebben ze geld gespaard. 
Het eerste project dat ze vervolgens met hun 
stichting steunden was Het Leerorkest in de 
Bijlmer. Dit initiatief waarbij basisschool-
kinderen een instrument krijgen en het onder 
schooltijd leren bespelen, is inmiddels in heel 
Amsterdam een succes. ‘Kinderen die muziek 
maken, hebben meer plezier in leren. Ze 
hebben meer rust en concentratie voor 
rekenen of taal en ze staan sociaal sterker in 
het leven. Muziek is een noodzaak.’
Als creatieve duizendpoot spreekt De Jonge uit 
ervaring. Ze speelt sinds haar achtste viool. 

Ook heeft ze jarenlang gedanst. Ze maakt 
beelden, kostuums en decors. Ze schreef twee 
autobiografische boeken over het complexe 
leven van een tweede generatie Joods kind en 
maakte een documentaire over haar familie-
geschiedenis en de band met haar vader 
Eli Asser. ‘De oorlog drukte zwaar op mijn 
jeugd. Er werd veel verzwegen en mijn ouders 
hadden vaak ruzie. Door viool te spelen kon 
ik me daarvoor afsluiten en me vrolijker 
voelen. Muziek maken was voor mij overleven 
en is nog altijd een belangrijk onderdeel van 
mijn leven.’
De Jonge en haar man zijn ondertussen vijf
jaar betrokken bij Het Concertgebouw. 
‘Twee jaar geleden bedacht Freek een app die 
kinderen op speelse wijze door Het Concert-
gebouw zou leiden en uit zou nodigen om mee 
te doen in het orkest. Dit idee werd verder 

uitgewerkt en groeide uit tot het megaproject 
Kazoo.’ Kazoo is een digitale lesmethode 
waarmee leerkrachten met relatief weinig 
voorbereidingstijd kinderen enthousiast 
kunnen maken voor muziek. Sinds januari is 
de methode op diverse basisscholen in gebruik 
genomen. ‘We hebben al wat filmpjes gezien 
en enthousiaste leraren gesproken. 
We worden goed op de hoogte gehouden.’ Toen 
ze de vooropleiding van het conservatorium 
deed, speelde De Jonge in verschillende jeugd-
orkesten. ‘Met een bus trokken we door het land. 
We traden overal op. Een geweldige ervaring 
was dat.’ In die tijd bezocht ze voor het eerst 
Het Concertgebouw. Ze ontdekte klassieke 
muziek. ‘Het komt er niet zo vaak van - Freek 
en ik leiden een druk bestaan - maar als we in 
Het Concertgebouw zijn, is het altijd heerlijk. 
Klassieke muziek geeft mij een gevoel van rust.’

Van Bach en Mozart tot Ferrabosco en Holborne, een fluitje van een cent voor de dertien jonge musici van The Royal Wind Music. 
Met hun indrukwekkende verzameling renaissanceblokfluiten spelen ze erop los tijdens het Kinderconcert voor aandeelhouders 
Topstukken & Kopstukken op 12 maart. Kinderen, met of zonder fluitervaring, zijn van harte uitgenodigd een deuntje mee te spelen.

‘Muziek is een noodzaak’

Meer muziek 
op school
‘Ik wil dat mijn leerlingen goed leren zingen, 
ritmegevoel ontwikkelen en kennismaken met 
veel verschillende muziekstijlen,’ zegt basis-
schoolleraar Martijn Plomp. Sinds kort maakt 
hij gebruik van de digitale lesmethode Kazoo 
van Het Concertgebouw.  > Pagina 2

Marina Mahler 
zoekt vernieuwers
Ze heeft haar grootvader niet gekend, toch 
voelt Marina Mahler als ze zijn muziek hoort 
een enorme verwantschap. ‘Ik denk dat het 
belangrijk is dat er componisten, musici en 
kunstenaars opstaan die net als Gustav Mahler 
grenzen overschrijden.’ > Pagina 3

Cocktail na afloop
Na een muzikale boost van een uur een 
cocktail drinken aan de bar. Speciaal voor 
drukke dertigers en veertigers bedacht 
Het Concertgebouw Tracks. De serie is een 
groot succes: dit seizoen is de zevende 
reeks van start gegaan.  > Pagina 2
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Stampen en klappen in de klas 

‘We gaan 
 geschiedenis 

schrijven’

‘Financiers erg betrokken’
Schemerlampen en caféstoeltjes op het 
podium, filmprojecties op de wand en een 
violiste in een knalrode jurk die geani-
meerd vertelt over het stuk dat ze gaat 
spelen. Concerten in de serie Tracks zijn 
net even anders. Ze zijn bedoeld om 
jongvolwassenen naar Het Concertgebouw 
te trekken. Speciaal voor dit doel is een 
Fonds op Naam opgericht.

‘Wij hebben gemerkt dat dertigers en veertigers 
niet zo makkelijk naar Het Concertgebouw 
komen. Drukke baan, jong gezin en sociale 
contacten zijn niet altijd te combineren 
met een avondvullend concertprogramma’, 
vertelt Jolien Schuerveld, directeur van 
Het Concertgebouw Fonds. Om die groep toch 
naar Het Concertgebouw te trekken, worden 
programma’s bedacht die beter aansluiten 
bij de levensstijl.
Deze initiatieven worden bekostigd door een 
speciaal hiervoor opgericht Fonds op Naam. 
De financiers van dit Tracks Fonds zijn 
twintig oud-collega’s van de ABN AMRO die 
graag gezamenlijk iets wilden doen voor
Het Concertgebouw. Ze besloten lid te worden 

van een van de Kringen en hun giften een 
specifieke bestemming te geven. De afgelopen 
zeven jaar werd vijf ton in het Tracks Fonds 
gestort. De serie Tracks is het eerste idee dat 
gerealiseerd is.
‘Het slaat enorm aan. Dit seizoen is de zevende 
reeks Tracks van start gegaan en we hebben 
het aantal concerten kunnen verdubbelen,’ 
vertelt programmeur Aart-Jan van de Pol. 
Het zijn ‘one hour concerts’ die om negen uur 
’s avonds beginnen. ‘Dat geeft mensen de tijd 
om nog even de kinderen in bed te leggen, 
langer door te werken, of samen uit eten te 
gaan,’ schetst Schuerveld. ‘Na een muzikale 
boost van een uur kunnen ze met vrienden 
napraten en een cocktail drinken aan de bar.’
Liza Ferschtman, Dominic Seldis, Rosanne 
Philippens, Martin Fröst; het zijn topmusici die 
meewerken aan Tracks. ‘De musici behoren 
zelf tot de doelgroep en weten heel goed hoe 
ze hun programma’s willen invullen,’ vertelt 
Van de Pol. Dit seizoen zijn onder meer gitarist 
Izhar Elias en contrabassist Rick Stotijn 
geweest en komt pianist Hauschka naar de 
Kleine Zaal.
Hoewel Tracks een succes is, moet er geld uit 

het Tracks Fonds bijgelegd worden. ‘Decor, 
licht, filmprojecties. Het ziet er indrukwekkend 
uit, maar dat maakt het wel duurder,’ zegt 
Van de Pol. Dertigers en veertigers hebben 
volgens de programmeur een brede belangstel-
ling. ‘Popconcerten, musea, festivals, klassiek, 
jazzclubs; ze doen elke week iets anders. 
Wij moeten concurreren met heel veel andere 
uitjes. Daarom proberen we de toegangsprijzen 
laag te houden.’
De financiers van het Tracks Fonds worden op 
de hoogte gehouden van de projecten die uitge-
voerd worden. En ze zijn ieder concert van 
Tracks welkom om te komen luisteren. 
Schuerveld: ‘Veel van hen zien we regelmatig in 
de zaal. Ze zijn erg enthousiast en betrokken.’
Die betrokkenheid is volgens Schuerveld 
kenmerkend voor alle Fondsen op Naam. 
Particulieren die een persoonlijke doelstelling 
willen verbinden aan hun schenking kunnen 
een Fonds op Naam oprichten. Desgewenst 
wordt de naam van het fonds bijgeschreven 
op het Eretableau van de Gustav Mahler Kring. 
In 2015 waren er veertien Fondsen op Naam. 
Schuerveld: ‘Een Fonds op Naam richt je op 
voor iets dat je na aan het hart ligt.’

Haar grootvader was al lang gestorven 
toen Marina Mahler werd geboren. 
Toch speelt Gustav Mahler een grote rol 
in haar leven. Ze reist heel de wereld 
over om Mahler-evenementen bij te 
wonen, initieert projecten en richtte 
vorig jaar de Mahler Foundation op.
In aanloop naar het derde Mahler Feest 
in 2020 zocht de Aandeelhouders Courant 
haar op. ‘Zijn muziek heeft het leven 
van veel mensen veranderd.’

Hoorde u als kind veel verhalen over 
uw grootvader?
‘Mijn moeder was zeven toen haar vader over-
leed dus ze had niet veel herinneringen aan hem. 
Er werd niet vaak over Mahler gesproken. 
We luisterden ook niet naar zijn muziek. 
We hadden geen radio of platenspeler. Wel een 
piano waarop mijn moeder soms speelde. 
Maar meestal was het stil in huis. Ik vond 
dat niet erg. Ik houd van stilte.’

Wanneer kreeg u interesse voor 
uw grootvader?
‘Toen ik een tiener was, ontdekte ik dat 
Mahler hetzelfde favoriete boek had als ik, 
De gebroeders Karamazov van Dostojevski. 
Die overeenkomst raakte me zeer. Ik ging 
af en toe naar concerten en leerde langzaam 
zijn muziek kennen. Wanneer ik zijn muziek 
hoor, voel ik enorme verwantschap. En iedere 
keer leer ik meer over mijn grootvader.’

Wat maakt zijn muziek zo bijzonder?
‘Zijn composities waren grensoverschrijdend. 
Qua instrumentatie, maar ook emotioneel 
gezien, ging hij over bestaande grenzen. Ik heb 
van veel mensen gehoord dat Mahlers muziek 
hun leven heeft veranderd. Er is een mooi 
verhaal over dirigent Gilbert Kaplan. Hij zat in 
een vliegtuig naar Mahler te luisteren. Naast 
hem zat een punk meisje. Zij vroeg aan hem 
“welke groep is dat?” Gilbert gaf haar zijn 
koptelefoon en een half uur later zat ze nog 

steeds te luisteren terwijl de tranen over haar 
wangen liepen. Dit soort ervaringen zijn 
belangrijk voor een mens. Ze geven je energie 
en kracht.’

Iedereen heeft af en toe een beetje 
Mahler nodig?
‘Dat zou heel goed zijn in onze huidige
maatschappij. Ik maak me ongelooflijk veel 
zorgen. Neem de vluchtelingen. Kinderen 
verdrinken op zee en Europa sluit de grenzen. 
Hartverscheurend en onbegrijpelijk. Ik denk 
dat het belangrijk is dat er componisten en 
kunstenaars opstaan die net als Mahler grenzen 
overschrijden. Zij kunnen nieuwe inzichten 
bieden. Ik zoek manieren om deze vernieuwers 
te steunen.’

Heeft u daarom de Mahler Foundation 
opgericht?
‘Het is een van de redenen. Ik probeer alle 
emoties die bestaan rondom Mahlers muziek te 
gebruiken om iets goeds te doen. De foundation 
bestaat pas sinds november. Ik ben bezig met 
plannen maken, mensen bijelkaar brengen. 
Ik probeer aansluiting te vinden bij de thema’s 
die nu spelen in de wereld. Laten we bijvoor-
beeld nieuwe Kindertotenlieder componeren. 
Een nieuwe versie. Ik probeer Mahlers muziek 
altijd te verbinden met moderne muziek.’

Lukt dat?
‘Mensen staan er niet altijd voor open. Zo zei 
Gilbert Kaplan eens tegen me: “Ik heb nog 
nooit een modern stuk gehoord dat ik mooi 
vond.” Ik antwoordde dat als hij Mahler had 
gehoord op het moment dat hij zijn muziek 
schreef, hij het vast ook niets had gevonden. 
Het is makkelijk nu om van Mahler te houden. 
We zijn gewend geraakt aan zijn muziek. 
Juist daarom is het belangrijk om jonge 
componisten een kans te geven.’

Moeten we meer ons best doen voor 
moderne muziek?
‘Ik zie het vooral als taak voor dirigenten en 
programmeurs. Zij kunnen ervoor zorgen dat 
moderne muziek meer gespeeld wordt. En als 
het publiek niet naar de zaal komt, moeten 
de musici naar de mensen toe. Ga spelen in 
musea, fabrieken, in winkelcentra! Of doe 
zoals Het Concertgebouw tijdens het Mahler 
Feest in 1995: zet buiten grote schermen neer 
zodat iedereen mee kan genieten. Dat was een 
fantastische ervaring.’

Staat het derde Mahler Feest in 2020 al 
in uw agenda?
‘Zeker! Ik vind het fantastisch dat Het Concert-
gebouw dit organiseert. Mijn grootvader had 
een speciale band met Amsterdam. Wist je dat 
de enige foto waar Mahler lachend op staat in 
Amsterdam is genomen? Hij staat naast dirigent 
Willem Mengelberg, die enorm veel voor hem 
betekend heeft. Mengelberg liet het Nederlandse 
publiek kennis maken met Mahlers muziek. 
Dat was voor mijn grootvader het allerbelang-
rijkste; hij wijdde zijn leven compleet aan 
muziek.’

Herkent u die toewijding?
‘Het is wel iets wat ik nastreef in mijn leven. 
Maar mijn grootvader heeft de lat wel erg hoog 
gelegd. Ik zag dat terug in mijn moeder. Zij 
ging volledig op in haar beeldhouwkunst. In 
Het Concertgebouw staat een buste die ze heeft 
gemaakt van Mahler. Sinds kort heb ik een 
buste in huis die Rodin van Mahler heeft 
gemaakt. Hij staat op het kastje in de gang. 
Ieder ochtend als ik koffie ga maken, loop ik 
er langs en zeg ik even “goedemorgen opa”. 
Het is voor het eerst dat ik hem zo noem. 
Mahler was altijd vrij abstract. Vreemd genoeg 
geeft de buste me plotseling het gevoel dat we 
familie zijn.’

Marina Mahler
Marina Mahler werd geboren als 
Marina Fistoulari in Londen, 
als dochter van Anna Mahler en 
dirigent Anatole Fistoulari. 
Ze trouwde twee keer en heeft 
een dochter, Sasha. Ze zet zich al 
jaren actief in voor Mahlers werk. 
In november vorig jaar richtte ze 
de Mahler Foundation op. 

www.annamahler.org en 
www.mahler-lewitt.org. 

De geschiedenis van Het Concertgebouw
 is een geschiedenis van grote namen: 

beroemde dirigenten, orkesten en solisten. 
Maar zij zouden niets betekenen 

als de zaal leeg bleef. 
Het verhaal van Het Concertgebouw 
is ook het verhaal van zijn bezoekers. 

Daarom wil Het Concertgebouw graag 
een boek maken met bijzondere 

herinneringen van alle generaties die
 hier kwamen luisteren naar muziek. 

Verhalen over hoe het vroeger ging, wat 
de gewoontes en gebruiken waren. 

Want ons geliefde publiek is het levende 
fundament onder Het Concertgebouw.

[\
Wilt u een herinnering of uw verhaal 

doorgeven, laat het weten via: 
aandeelhouders@concertgebouw.nl

Een paar roze kindergympen tikken op de vloer, hoofden 
schudden swingend heen en weer en vingers roffelen 
ritmisch op het tafelblad. ‘Welke elementen zitten er 
allemaal in een dancenummer?’ vraagt meester Martijn 
als de muziek stopt. Vingers schieten de lucht in. 
‘De build up en de drop, heel goed. Wat nog meer?’

Vrijdagmiddag 13.15 uur. Groep 5/6 van basisschool Driestromen-
land in Lelystad krijgt muziekles. Leerkracht Martijn Plomp 
gebruikt daarvoor sinds kort Kazoo, een digitale lesmethode 
ontwikkeld door Het Concertgebouw en uitgeverij Blink. ‘Ik wil 
dat mijn leerlingen goed leren zingen, ritmegevoel ontwikkelen 

en kennismaken met veel verschillende muziekstijlen. In de 
lessen van Kazoo komt dat allemaal aan bod.’ 
Vandaag krijgen de kinderen les twee uit een reeks van vijf 
lessen over dancemuziek. ‘We hebben een stukje herhaald van 
de vorige les, om de boel even op te frissen. Nu gaan we verder 
met een les over bodypercussie,’ zegt de meester. Tafels en 
stoelen worden aan de kant geschoven en alle leerlingen gaan 
op de ’dansvloer’ staan. Twee dansers op het digibord doen 
langzaam voor hoe het moet.
‘Waarom tellen ze vooraf tot vier?’ vraagt meester Martijn. 
‘Dan beginnen ze tegelijk,’ antwoordt Hamza. ‘Ja, ook. Waarom 
nog meer?’ De kinderen denken even na. ‘Dan weten ze hoe

snel het gaat?’ vraagt Latisha aarzelend. ‘Ja! Heel goed. Ze geven 
daarmee het tempo aan,’ zegt de meester.
Op basisscholen ligt de nadruk vaak op taal en rekenen. Leer-
krachten willen meestal wel iets doen aan muziek, maar hebben 
weinig tijd en soms weinig kennis. ‘Veel leraren schieten al in 
de stress als ze een les over dynamiek moeten geven,’ vertelt 
Plomp. ‘Met Kazoo kun je kwalitatief goede, dynamische lessen 
geven zonder veel voorbereidingstijd. Je hoeft eigenlijk alleen 
maar het digibord aan te zetten.’
In de klas wordt opgewonden gegiecheld. Pasje naar links, handen 
klap. Pasje naar rechts, handen klap. Het blijkt best lastig om 
de bewegingen precies te volgen. ‘Ik had ’m!’ roept Jermaine 
enthousiast. Meester Martijn start het filmpje nog een keer: 
‘Kijk eerst goed voordat je mee gaat doen.’ Het tempo wordt 
opgevoerd en de bewegingen worden ingewikkelder. ‘Wie vindt 
de break lastig?’ vraagt de meester. Hij zet het scherm even stil 
en gaat op tafel staan. Langzaam neemt hij alle moves door. 
Plomp: ‘Het leuke van deze lessen is dat ze heel interactief zijn. 
Je kunt als docent elementen toevoegen, maar dat hoeft niet.’
Als alle kinderen de bodypercussie onder de knie hebben, mogen 
ze in groepjes aan de slag met een eigen variatie. Er wordt 
gestampt, geklapt, met vingers geknipt, benen vliegen omhoog 
en er wordt veel gelachen. Na het oefenen laat ieder groepje zijn 
variatie zien. Meester Martijn is onder de indruk: ‘Wauw meiden, 
heel goed bedacht.’ En tegen een ander groepje: ‘Dat was wel een 
heel moeilijke zeg. Knap!’ Een geslaagde les vinden de kinderen. 
‘Muziek maken met je lichaam vind ik echt heel leuk,’ zegt Jade. 
‘Ik doe het thuis ook graag.’ Haar klasgenoot Tyrell is ook 
lovend: ‘Ik ben een danser dus voor mij was dit een leuke les. 
Ik heb geleerd hoe je door te klappen en te stampen een ritme 
kan maken. De muziek was goed. Ik luister normaal veel naar 
rap, maar ik hou van allerlei stijlen. Klassiek? Daar zou ik ook 
best wel eens een lesje over willen.’

Alle Nederlandse basisscholen kunnen een aantal proeflessen 
van Kazoo tot de zomer gratis uitproberen. Daarna kost de 
methode € 2,50 per leerling. Voor meer info over Kazoo zie: 
www.concertgebouw.nl/educatie          

‘Het is nu 
makkelijk om 
van Mahler 
te houden’

‘Ik voel enorme verwantschap’
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ACTIVITEITEN 
AANDEELHOUDERS
12 maart 2016 
Kinderconcert Topstukken & Kopstukken 

2 juni 2016 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
Het Concertgebouw N.V.

20 september 2016 
5de Dividend Concert

VOOR ALLE AANDEELHOUDERSACTIVITEITEN 
ONTVANGT U TIJDIG EEN UITNODIGING

Terwijl de stad langzaam ontwaakt, komt 
bij de hoofdentree van Het Concertgebouw 
een aantal vroege vogels bijeen om 
voorafgaand aan Het Zondagochtend 
Concert een kijkje achter de schermen 
te nemen. Onder leiding van gids 
Sebastiaan Landkroon bezoeken ze de 
wereldberoemde Grote Zaal, bekijken ze 
de dirigentenkamer en duiken ze in de 
catacomben van Het Concertgebouw.

‘Toen Het Concertgebouw in 1888 open ging, 
was het omgeven door weilanden,’ zegt gids 
Sebastiaan Landkroon. Met een groepje 
geïnteresseerden staat hij bij de voormalige 
hoofdingang en wijst naar buiten. ‘Daar, bij 
het Rijksmuseum, was de grens van de stad.’ 
Landkroon vertelt dat er aanvankelijk veel 
kritiek was op het nieuwe Concertgebouw. 
De toegangswegen waren slecht en het gebouw 
was goedkoop en haastig gebouwd. 
‘De critici hadden gelijk, maar toch staan we 
hier, bijna 128 jaar later, in een van ‘s werelds 
best bezochte concertgebouwen!’
Landkroon opent de deuren van de Grote Zaal. 
‘Architect Dolf van Gendt had geen flauw 
benul van muziek. Dat hij een zaal ontwierp 
met een ongeëvenaarde akoestiek, is niet alleen 
toeval geweest, maar ook de redding van 
Het Concertgebouw.’ Zijn woorden worden 
overstemd door het Luzerner Sinfonieorchester 
dat Dvoráks Zevende symfonie repeteert. 
‘Er passen wel honderdtwintig orkestleden op 
het podium’, vertelt Landkroon, ‘en vijfhonderd 
koorleden. Vroeger zaten al deze mensen al 
voordat het concert begon op het podium. 
Backstage was geen ruimte.’

Tussen 1985 en 1988 werd Het Concertgebouw 
grondig aangepakt. ‘Dat was een enorme 
operatie. Tweeduizend funderingspalen werden 
vervangen door vierhonderd betonnen palen en 
ondertussen gingen in de Grote Zaal de concerten 
gewoon door.’ Ook kwam er een kelder onder 
het gebouw met de Artiestenfoyer, repetitie-, 
stem-, en kleedkamers. Landkroon: ‘Het vloer-
oppervlak is verdubbeld, maar nog steeds 
kampen we met ruimtegebrek. Overal staan 
stoelen, kisten, koffers en glazen.’ Hij laat de 
stemkamer van de harpisten zien. Er wordt 
gelachen. Het kamertje is zo klein dat er met 
moeite twee harpen in passen. De concertvleugels 

van Het Concertgebouw staan in een geklimati-
seerde kamer dichtbij de lift naar het podium.
‘Let op. Dit is de mooiste ruimte op de planeet.’ 
Landkroon knipt de lampen van de Koorzaal 
aan. ‘Wauw’, verzucht
de groep. De Koorzaal wordt gebruikt als jazz-
club en voor repetities, kindervoorstellingen, 
feesten en partijen. Landkroon ontdekte er iets 
opmerkelijks. ‘Bitte, stehen Sie hier, genau bei 
der Klammer im Boden’, zegt hij tegen een 
Duitse toeriste. ‘Sprechen Sie mal Fischers Fritze 
fischt frische Fische.’ Het geluid komt zo snel en 
luid bij haar terug dat ze de draad kwijt raakt. 
‘Wahnsinn!’

Met de dirigentenlift gaat de rondleiding tot slot 
nog even van kelder naar zolder. Onder het dak
is een klein kamertje dat oorspronkelijk 
bedoeld was voor het maken van radio-opnames. 
Via een raam hadden de radiopresentatoren 
goed zicht op het podium. ‘Zie je die dikke laag 
stof op het kozijn?’, vraagt Landkroon. ‘Dat laten 
we gewoon liggen; het is “akoestisch stof”. 
Stof absorbeert geluid. Haal je het weg, dan heeft 
dat invloed op de akoestiek. Er is ook een klein 
verschil tussen winter- en zomerakoestiek. In de 
winter is er minder echo doordat bezoekers 
dikkere kleding dragen. Het geheim van een 
weergaloze akoestiek zit in de kleinste details.’

Rondje Concertgebouw 

Blik op 1985 
Jaap van Zweden, destijds concertmeester van het Concertgebouworkest en onlangs benoemd tot nieuwe chef-dirigent 
van de New York Philharmonic, verkocht in april 1985 loten op het Leidseplein. De loterij ‘Speel mee met 
Het Concertgebouw’ was speciaal opgezet om geld in te zamelen voor de grote renovatie van Het Concertgebouw. 
Kocht je een lot, dan maakte je kans op honderdduizend gulden. 

foto: ANP - Herman Pieterse
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