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“Wat we weer heel duidelijk gemerkt hebben, is hoe 
betrokken onze achterban is. Dat is hartverwarmend”, 
zegt Job Noordhof. Sinds de zomer van 2018 werkt 
hij bij Het Concertgebouw. Hoe kijkt hij als hoofd 
Marketing, Communicatie & Verkoop terug op een jaar 
coronacrisis en hoe ziet hij de toekomst? 

“Toen we vorig jaar op 12 maart dicht moesten, hadden we geen 
idee wat ons te wachten stond. We dachten ‘goed dat we nu dicht 
gaan, want dan zijn we met het Mahler Festival weer open’. 
Achteraf blijkt hoe naïef dat was. Honderden concerten werden 
geannuleerd. We hebben 25 procent van het personeel moeten 
ontslaan. Heel heftig. En toen we in de zomer weer even open 
mochten, kregen we te maken met de 1,5 meterrestricties. 
Dat was een logistiek vraagstuk, maar betekende ook dat we het 
programma moesten ombouwen naar concerten van een uur. 
We vroegen ons af of de bezoekers überhaupt wel zouden komen. 
Gelukkig was dat zo. Steeds hebben we onderzocht wat ze ver-
wachtten van hun bezoek en hoe ze hun bezoek ervoeren. 
Veiligheid stond voorop. Helaas moesten we op 15 oktober weer 
dicht en zijn we alweer een lange tijd gesloten voor publiek.
Afgelopen jaar had twee gezichten. Aan de ene kant was er het 
enorme verdriet dat het corona-virus veroorzaakt, aan de andere 
kant ontstonden goede, nieuwe inzichten, was er een explosie 
aan creativiteit en flexibiliteit, en raakten bepaalde ontwikkelingen 
in een stroomversnelling. Online is Het Concertgebouw bijvoor-
beeld enorm gegroeid. Dat begon met een alternatief voor het 
Mahler Festival. Wat een energie kwam er los om daar iets moois 
van te maken. Daarna volgden de Empty Concertgebouw Sessions. 
Omdat het allemaal low budget moest, vroeg ik een collega om te 
filmen. Hij is helemaal geen cameraman, maar maakte er wel iets 
moois van. Toch kwam er wat kritiek in het NRC. Gevolg daarvan 
was dat allerlei professionals spontaan hun hulp aanboden en
er ook een sponsor kwam voor het project. 
Omdat gratis content, video’s en concerten op de lange termijn 
niet houdbaar zijn, zijn we gestart met een pilot met betaalde 
streams. De eerste proef was Trijntje Oosterhuis met het Jazz 

Orchestra of the Concertgebouw. Ik was sceptisch, maar we 
verkochten in no time 3000 kaarten. Daarna volgde een concert 
van Arthur en Lucas Jussen. Klassiek, maar ook dat verkocht 
goed. Ik sta er echt van versteld. Deze markt bestond voor 
corona helemaal niet en kan in de toekomst misschien wel een 
aanvulling zijn op de programmering. Het publiek staat er 
blijkbaar voor open. Net als voor de podcasts die we maakten. 
Ook daarmee gaan we door, want er is volop animo voor. 

Online bereiken we een grotere doelgroep, tegelijk merkten we van 
de zomer hoe fijn mensen het vonden om weer in de zaal te zitten en 
met elkaar naar mooie muziek te luisteren. En dat geldt voor alle 
leeftijdscategorieën. Er werden bijvoorbeeld nog nooit zoveel 
kaarten aan Entrée-leden verkocht als toen. Bezoekers waren zo blij 
dat ze weer in de zaal zaten. De emotie die voelbaar was, was 
prachtig. Ik hoop vooral dat dat wezenlijke gevoel er weer is als we 
straks weer open kunnen. Want daar draait het om.” 

Agenda
De BankGiro Loterij concerten in de 
zomermaanden gaan op 3 mei in de verkoop.
Van september tot en met december 
presenteert de Eigen Programmering van 
Het Concertgebouw 45 concerten in de 
Grote Zaal en 66 concerten in de Kleine Zaal. 
Deze concerten gaan op 1 juni in de verkoop.

20 juni 2021
Finale Koninklijk Concertgebouw Concours
21 juni 2021
Aandeelhoudersvergadering
Juli/augustus
Vervangend Muzikaal Dividend
30 september 2021
Uitreiking Concertgebouwprijs
6 oktober 2021
10e Dividendconcert

Alles onder voorbehoud van de op dat moment 
geldende RIVM condities.

Gerrit de Marez Oyens (80) is een 
nakomeling van een van de oprichters van 
Het Concertgebouw. Hij heeft aandelen 
geërfd en is daar maar wat trots op. Tim 
Ven (26) ontdekte vijf jaar geleden de 
schoonheid van Het Concertgebouw. Hij 
besloot dat hij een bijdrage wilde leveren 
aan de toekomst van het gebouw en 
besloot jaarlijks te schenken. Vijf vragen 
aan twee begunstigers.  

Herinnert u zich uw eerste bezoek aan 
Het Concertgebouw?
GdMO: “Ik was veertien jaar toen mijn vader mij 
meenam naar Bachs Matthäus Passion. Vier 
uur lang stilzitten, leek me van tevoren een hele 
opgave, maar ik dacht ‘ik doe het gewoon’. 
Tijdens de uitvoering werd ik meegesleept door 
de muziek. Mijn vader was helemaal niet 
aanspreekbaar. Die zat met de partituur op 
schoot mee te lezen met de muziek. In die 
partituur staan nog de aantekeningen van mijn 
grootvader. Als ik nu naar de Matthäus ga, 
neem ik deze altijd mee. Heel dierbaar.” 

TV: “Vijf jaar geleden, toen ik 21 was, wilde 
ik graag naar de Matthäus Passion. Zo’n 
iconisch werk, moest ik toch live gezien hebben. 
Ik ging samen met een huisgenootje. We waren 
overdonderd door de muziek en door de 
schoonheid van Het Concertgebouw. Het straalt 
zoveel klasse en historie uit. Best gek dat 
ik er nooit eerder was geweest. Ik groeide 
op in Amstelveen, zowat om de hoek bij 
Het Concertgebouw. En ik had veel interesse 
in klassieke muziek als kind. Wanneer we op 
wintersport gingen, mocht iedereen uit ons 
gezin een cd kiezen voor onderweg. Ik koos 
altijd voor Bach. Mijn ouders hebben niet 
veel affiniteit met klassiek. Dus ik heb het een 
beetje zelf moeten ontdekken.”

Naar welke concerten gaat u graag?
GdMO: “Grote orkestwerken trekken me het 
meest. Geen opera, daarbij word ik te veel 
afgeleid door de tekst en dan kan ik me niet op 
de muziek concentreren. Moderne composities 
vind ik ook lastig, daarvoor is mijn leercurve
te kort. Sinds 1990 woon ik in Frankrijk. 

Ik ga nu minder. Maar onze stoelen blijven nooit 
leeg; mijn kinderen zijn net zulke enthousiaste 
bezoekers als ikzelf. Als ik in Nederland ben, 
probeer ik altijd een concert mee te pikken.”
TV: “Ik ga graag naar concerten met piano. 
Ik speel zelf ook piano. Chopin, Prokofjev, 
Beethoven, Ludovico Einaudi; ik heb geen grote 
voorkeur. Zo’n drie keer per jaar ga ik naar 
Het Concertgebouw. Vaak samen met mijn 
vriendin of ik sleep een paar vrienden mee.
Mijn ouders heb ik nog niet gevraagd, maar 
dat is wel een leuk idee eigenlijk!”

Heeft u een favoriete plaats?
GdMO: “We hebben geen ‘eigen’ stoelen meer 
zoals mijn grootvader vroeger had, maar we 
zitten wel altijd op vaste plaatsen, ergens 
midden in de Grote Zaal. Als kind gaf het me 
altijd een sjiek gevoel om in Het Concertgebouw 
rond te lopen en dat heb ik eigenlijk nog steeds. 
Ik wandel graag over de gangen van de eerste 
verdieping. Daar hangt een tableau met daarop 
de namen van de oprichters. Twee keer zie je 
mijn achternaam terug: van mijn grootvader en 

van zijn broer. Dat vind ik bijzonder.”
TV: “Ik probeer altijd goede plaatsen te bemach-
tigen in de Grote Zaal. Maar ik heb nog nooit op 
het balkon gezeten. Dat lijkt me wel eens leuk, 
ergens op de eerste rij van het midden balkon, 
recht tegenover het podium.”

Wat mist u het meest in deze coronatijd?
GdMO: “Ik kijk regelmatig naar livestream 
concerten online. Het is prachtig dat dat kan. 
Maar het vervangt een echt concert nooit. Je 
kijkt door de ogen van de regisseur naar het 
concert. Ik ben soms benieuwd naar bepaalde 
orkestleden, maar de regisseur bepaalt waar 
we naar kijken.”
TV: “Ik had kaarten voor het Mahler Festival en 
daarna voor de afgeslankte versie van dit jaar, 
maar dat is opnieuw afgezegd door de corona-
maatregelen. Dat vind ik erg jammer. Een 
concert in Het Concertgebouw is voor mij niet 
zomaar een uitje. Het is echt iets speciaals 
waar ik wel een maand naar kan uitkijken.”

(lees verder op pagina 2) 

‘Een avondje Concertgebouw is iets speciaals’

‘Afgelopen jaar had twee gezichten’

“Wij zijn de muziekliefhebbers die ons de afgelopen periode zo gesteund hebben enorm dankbaar en zien er erg naar uit samen naar
muziek te luisteren wanneer Het Concertgebouw weer open gaat.” Deze foto van het vernieuwde team van Het Concertgebouw Fonds werd 
geheel coronaproof genomen in de Kleine Zaal. Van links naar rechts Jolien Schuerveld, Floor de Wit, Paula van den Bosch en Jet Peters.

Russische componisten zijn volgens dirigent Elim Chan erg goed in storytelling en gebruiken een rijk kleurenpalet om emoties 
en gevoelens tot uiting te brengen. “Het Russische repertoire ligt me heel nauw aan het hart.” Zondagochtend 30 mei leidt ze in 
de Grote Zaal Rachmaninovs beroemde Tweede pianoconcert en Stravinsky’s ballet De Vuurvogel.

Meer publiek, 
beter geluid
“Een zaal zonder publiek galmt over het 
algemeen meer,” vertelt Margriet Lautenbach 
van Peutz. “Lege stoelen absorberen minder 
geluid, dan stoelen waarop mensen zitten, 
met als gevolg dat de akoestiek wat overvloedig 
kan worden.” > Pagina 2

Gek op roddels 
Gijs Groenteman is gek op de verhalen achter 
de muziek. “Ik vind het heerlijk om me 
onder te dompelen in de levensgeschiedenis 
van een dirigent of te lezen over het leed 
dat een componist met zich meetorste.” 
> Pagina 2

Creatieve explosie
“Aan de ene kant was er het enorme verdriet
dat het coronavirus veroorzaakt, aan de andere
kant was er een explosie aan creativiteit.”
Job Noordhof, hoofd Marketing, Communicatie 
& Verkoop over afgelopen jaar. > Pagina 4 
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‘Ik verlang naar de kick van een volle zaal’
Voor journalist Gijs Groenteman is muziek het leukste 
en belangrijkste in zijn leven. Al zag hij klassieke muziek 
lang over het hoofd. Hij groeide op om de hoek van 
Het Concertgebouw, maar pas toen zijn vrouw deelnam 
aan het tv-programma Maestro realiseerde hij zich welke 
wereld er al die jaren aan zijn voeten lag. Wat hij toen 
gemist heeft, haalt hij nu in.   

“Mijn vrouw Aaf Brandt Corstius deed mee aan het tv-programma 
Maestro”, begint Groenteman zijn verhaal, “ik keek vanuit de zaal 
toe hoe al die BN’ers het orkest op krakkemikkige wijze dirigeer-
den. M’n gedachten dwaalden af naar toen ik elf was en in de 
ban was van de film Amadeus. Daarna volgde een periode waarin 
ik veel naar Mozart luisterde, maar die vervloog weer. Wat een 
bullshit dat ik niks van klassieke muziek afweet, dacht ik, terwijl 
het orkest zich staande hield met die amateurs voor hun neus.”

Meteen twee abonnementen
Wat Groenteman vooral in de weg zat, was een drempel die hij 
voelde. “Ik had het idee dat je Het Concertgebouw pas mocht 
betreden als je wist hoe de muziek in elkaar stak. Onzin natuur-

lijk. Je moet er gewoon heengaan en de muziek tot je laten komen. 
Dan ontdek je vanzelf wat je raakt of verveelt.” Toen Groenteman 
eenmaal de stap in Het Concertbouw gezet had, schafte hij meteen 
twee verschillende abonnementen aan. “Ik ging voor de goed-
koopste plekken, dan zit je prettig aan de rand achter het orkest, 
waar je goed zicht op hebt. Het liefst ga ik in m’n eentje naar een 
concert, zodat ik geen sociale druk voel te zeggen wat ik ervan 
vond. En dat ik het op de fiets terug naar huis in stilte kan 
verwerken.” 

Geschiedenislessen op roddelniveau        
Naast de muziek zelf, is Groenteman gek op de verhalen erachter. 
De geschiedenisfeitjes, maar vooral de roddels. “Wat dat betreft, 
is er nog een nieuwe wereld voor me opengegaan. Ik vind het 
heerlijk om me onder te dompelen in de levensgeschiedenis van 
een dirigent of te lezen over het leed dat een componist met zich 
meetorste.” Praten over klassieke muziek doet Groenteman dan 
ook graag. Dat hij nu met muziekkenner Thomas de Jonker een 
podcast voor Het Concertgebouw maakt, noemt hij een droomklus. 
“Het is fantastisch om met topmusici als Liza Ferschtman of 
Thomas Oliemans een uur lang diep op een stuk in te gaan. 

Dat ik op mijn gehoor, de basiskennis die ik de afgelopen jaren 
heb opgebouwd en mijn eigen geest een interessant gesprek met 
hen kan voeren, is verrukkelijk.”     

Verlangen naar kuchjes
Waar Groenteman minder over te spreken is, zijn de halflege zalen 
waarin hij – door de coronamaatregelen – zijn laatste klassieke 
concerten bezocht. “In de tussenperiode ging ik gretig naar iedere 
voorstelling om vervolgens met een teleurgesteld gevoel naar huis 
te gaan. Ik verlangde terug naar de kick van een volle zaal, waarin 
iedereen op het puntje van zijn stoel zat. Zelfs de kuchjes miste 
ik.” Inmiddels is hij zenuwachtig voor het moment dat alles straks 
weer opengaat. Vanwege alle keuzemogelijkheden die je dan 
ineens hebt. “Maar ik kijk er vooral heel erg naar uit weer naar 
een Mahler symfonie te gaan. Zittend tussen het geroezemoes en 
de dirigent van de trap af te zien komen. Lekker anderhalf uur in 
de wereld van de klassieke muziek te verzinken.”

De podcast Praten over muziek met Gijs Groenteman is te 
beluisteren via de website van Het Concertgebouw of in je favoriete 
podcastapp. 

(vervolg van pagina 1)

Wat betekent de betrokkenheid bij 
Het Concertgebouw Fonds voor u?

GdMO: “Ik heb de aandelen geërfd. Mijn groot-
vader en zijn broer waren betrokken bij de 
totstandkoming van Het Concertgebouw. Het 
Felix Meritis waar op dat moment concerten 
werden gegeven, werd te klein. Er moest iets 
nieuws, groots gerealiseerd worden. Mijn 
grootvader maakte deel uit van een de regenten-
families. Hij gaf niet alleen geld, maar wist ook 
op welke knoppen hij moest drukken om iets 
voor elkaar te krijgen. Ik ben daar enorm trots 
op en koester de aandelen.”

TV: “Ik voel veel passie voor Het Concertgebouw. 
Het doet me wat dat maar weinig leeftijdgenoten 
klassieke muziek waarderen. Het kan toch niet 
zo zijn dat Het Concertgebouw over tachtig 
jaar niet meer bestaat? Ik vind het fijn om een 
bijdrage te leveren aan de toekomst van het 
gebouw. Ik werk nu zes jaar bij de luchtver-
keersleiding op Schiphol en verdien een goed 
salaris. Daar kan ik meer mee dan alleen mooie 
van auto’s kopen. Ik vind klassieke muziek de 
mooiste vorm van muziek die er bestaat. En 
wanneer deze in Het Concertgebouw uitgevoerd 
wordt, is dat extra magisch.”

Wereldwijd wordt de Grote Zaal van
Het Concertgebouw geroemd om haar 
akoestiek. Wat maakt de muziekbeleving 
hier zo bijzonder? Volgens akoestisch 
adviseur Margriet Lautenbach, komt het 
door een samenspel van factoren. “En het 
maakt niet uit waar je zit: de klankkwaliteit 
is op elke plek bijna hetzelfde.”

Samen met haar collega’s van Peutz bewaakt 
Margriet Lautenbach de akoestiek in de zalen van 
Het Concertgebouw. Als je die wilt meten, komt 
het op twee dingen aan: de reactie van het publiek 
dat naar de muziek luistert en de akoestische 
eigenschappen van de zaal. Om die laatste in kaart 
te brengen, gebruikt Lautenbach verschillende 
technieken en instrumenten. “Allereerst is het 
belangrijk om de nagalmtijd te meten. Dat is de 
tijd dat het geluid nog te horen is nadat de muziek 
is gestopt. Met een ruisbron kun je meten hoe het 
geluid afneemt als het geluid wordt uitgeschakeld 
en door een alarmpistool af te schieten, kun je 
ook de lage frequenties in kaart brengen. In een 
klassieke concertzaal is een nagalm van ongeveer 
2 seconden ideaal. De nagalm van de Grote Zaal is 
met publiek 2,1 seconden, dus dat komt heel 

dicht in de buurt. We meten ook andere factoren, 
zoals het achtergrondgeluidniveau, dat wil je het 
liefst zo laag mogelijk houden, zodat de muziek 
uit het niets kan komen en daar ook weer in kan 
verdwijnen. Tot slot halen we veel informatie uit 
het meten van impulsresponsies, dat doen we vanaf 
het podium naar verschillende luisterposities.” 

Schoenendoos met uitstulpingen
Als je in de concertzaal om je heen kijkt, heeft 
alles wat je ziet invloed op de akoestiek. Vooral 
de ‘schoenendoosvorm’ die de Grote Zaal heeft, 
draagt bij aan de muziekbeleving. “De zaal moet 
genoeg volume hebben, maar ook de verhouding 
tussen lengte, breedte en hoogte moet kloppen,” 
legt Lautenbach uit. “De reflectie van de muren 
moet eerder bij je oren zijn, dan de reflectie van 
het plafond, daarom is een hoog plafond belang-
rijk. Als je oren de muziek eerst via de wanden 
opvangen, dan geeft dat een dolby-surround-
effect: doordat je die ruimtelijkheid ervaart, voelt 
het alsof je nog dichter bij het orkest zit.” Dat de 
Grote Zaal niet letterlijk een schoenendoos is met 
strakke muren en een gestuukt plafond, draagt 
volgens Lautenbach bij aan de geluidskwaliteit. 
“Alle vormen, uitstulpingen en kolommen zijn 

evenredig verdeeld over de zaal, waardoor de 
muziek die van het podium komt gelijkmatig 
verspreid wordt over de zaal en de zaal een stuk 
klankkwaliteit toevoegt. Het maakt daardoor niet 
uit waar je zit: de klankkwaliteit is op elke plek 
bijna hetzelfde.”

Zaal zonder publiek
Helaas zorgen de coronamaatregelen ervoor dat 
de zaal het de afgelopen maanden zonder publiek 
moest stellen. Akoestisch gezien een handicap 
voor de musici. “Een zaal zonder publiek galmt 
over het algemeen meer,” vertelt Lautenbach. 
“Lege stoelen absorberen minder geluid, dan 
stoelen waarop mensen zitten, met als gevolg dat 
de akoestiek wat overvloedig kan worden. Het 
podium van Het Concertgebouw is voor orkest-
musici niet het meest makkelijke podium om op 
te spelen. Musici die hier veel optreden, kunnen 
daardoor niet alleen goed spelen op gehoor, 
maar ook op de aanwijzingen van de dirigent. 
Dat is een voordeel in deze tijd, maar je wenst de 
zaal meer publiek, want hoe meer er daarvan is, 
hoe beter het geluid. Ik kan dan ook niet wachten 
tot de zalen weer opengaan en ik de muziek weer 
als een golf over me heen kan voelen gaan.” 

“Als de muziek het overneemt en er iets 
gebeurt wat boven mij staat, ben ik 
tevreden”, zegt Elim Chan, dirigent van 
het Antwerp Symphony Orchestra. Als het 
meezit, leidt ze zondagochtend 30 mei in 
de Grote Zaal Rachmaninovs beroemde 
Tweede pianoconcert en Stravinsky’s 
ballet De Vuurvogel. 

Kijk je uit naar dit optreden? 
“Ik hoop enorm dat er tegen die tijd wat meer 
mogelijk is en dat het concert door kan gaan. 
Ik heb er zo’n zin in. Wat zou het fijn zijn om 
weer voor publiek te spelen! De laatste keer in 
Amsterdam was voor de coronapandemie in 
de herfst van 2019. Ook op een zondagochtend. 
We speelden Dvořák. Het publiek was enthousi-
ast en heel hartelijk. Een geweldige ervaring 
waar ik mooie herinneringen aan heb.” 

Hoe ga je om met de onzekerheid over 
het wel of niet doorgaan van concerten? 
“Dat blijft heel lastig. Het voorbereiden van een 
concert is een intensief traject waar ik minstens 
een maand voor uittrek. Met partituren voor 
grote symfonieorkesten begin ik, als ze nieuw 
voor me zijn, wel een half jaar van tevoren. 
Ik stop er heel veel werk en energie in, en de 
orkestleden natuurlijk ook. Als een concert 
last minute wordt gecanceld, is dat moeilijk te 
verkroppen.” 

Word je er somber van? 
“Soms kan het deprimerend zijn, maar 
gelukkig zie ik ook mooie ontwikkelingen. 
Door covid verandert de wereld. We doen 
nieuwe ervaringen op, staan meer open voor 
spontane ideeën en passen ons makkelijker 
aan om nieuwe kansen te benutten. Mooie, 
online initiatieven, zoals de Empty Concert-
gebouw Sessions, zullen ook in de toekomst 
interessant blijven en de mooiste muziek voor 
iedereen toegankelijk maken.” 

Rachmaninov en Stravinsky staan op het 
programma. Wat betekent het Russische 
repertoire voor jou? 
“Als kind was ik al gefascineerd door Russische 
muziek. Vooral de balletten van Tsjaikovski, 
Het Zwanenmeer en De Notenkraker, vond ik 
prachtig. En Prokofjev natuurlijk die zijn 
personages verbazingwekkend sterk tot leven 
brengt. Ook als dirigent geniet ik van het 
Russische repertoire. En hoewel de muziek van 
Sjostakovitsj, Rachmaninov en Stravinsky, 
heel verschillend is, zie ik ook overeenkomsten. 
Zo zijn alle grote Russische componisten erg 
goed in storytelling en gebruiken ze een rijk 
kleurenpalet om emoties en gevoelens tot 
uiting te brengen. Ik houd daar enorm van. 
Het Russische repertoire ligt me heel nauw 
aan het hart.” 

Waarom koos je voor Stravinsky’s 
Vuurvogel?  
“De Vuurvogel is Stravinsky’s eerste ballet. Het 
vertelt het verhaal van de magische strijd tussen 
de legendarische Vuurvogel en de kwaadaardige 
tovenaar Kosjtsjej. Het begint betoverend mooi, 
wordt mysterieus en dan ineens ‘bam’, opwinding 
en angst. Stravinsky is een genie in ritmes en 
zorgt voor zoveel verschillende nuances dat het 
verhaal tot in de details tot leven komt: je ziet 
het letterlijk voor je.” 

En wat maakt Rachmaninovs Tweede 
pianoconcert zo geliefd? 
“Als je Rachmaninovs melodieën hoort, gaan 
ze niet meer uit je hoofd. Zijn Tweede piano-
concert is zo indrukwekkend en zo roman-
tisch, je moet er wel van houden. Het is perfect 
voor Valentijns-concerten en komt vaak voor
in romantische films. Extra bijzonder is dat 
Rachmaninov het concert schreef na een 
moeilijke tijd waarin hij in een depressie zat, 
een psycholoog bezocht en niet meer kon 
componeren. Het is een symbolische overwin-
ning op de onzekerheden die hem blokkeerden. 

Hij had weer vertrouwen: ‘uiteindelijk triom-
feert de muziek’. Die boodschap vind ik heel 
toepasselijk in deze tijd, waarin veel mensen 
met twijfels en onzekerheden zitten en niet 
weten wat de toekomst brengt.” 

Beide composities worden regelmatig 
uitgevoerd. Hoe geef jij er je eigen stem 
aan? 
“Ik vind het fascinerend hoe Rachmaninov en 
Stravinsky een orkest zo verschillend kunnen 
laten klinken. Bij Rachmaninov voel ik de 
golven van de zee, het water is rondom me. En 
bij Stravinsky zie ik allemaal dansende deeltjes 
voor me. Dat wil ik overbrengen. En ik wil 
het publiek de verhalende kracht van deze 
werken laten ervaren, meenemen in het drama 
en alle emoties die voorbijkomen laten voelen. 
Hoe ik dat doe? Dat is moeilijk uit te leggen.
Ik begin met het uitvoerig bestuderen van de 
compositie. Ik wil een stuk helemaal door-
gronden en pas als ik het geheel goed overzie, 
ga ik aan de slag met het orkest. Het hele orkest 
moet vervolgens tot de essentie van de muziek 
komen en dat is een geweldig mooie uitdaging.” 

Ben je nooit bang dat er iets misgaat op 
het podium? 
“Haha, ja, het is een ‘crazy job’. Als dirigent 
moet ik alle orkestleden zien te verenigen. 
Omdat ik vrouw ben, relatief jong en ook nog 
klein van stuk, is dat soms moeilijk. Musici die 
mij voor het eerst zien, denken vaak ‘eh, hoe oud 
is zij…?’. Ze hebben geen idee wat ze kunnen 
verwachten. Gelukkig zijn ze daar meestal snel 
achter. Mijn strategie is om altijd heel goed 
voorbereid op de bok te staan. Daar geloof ik 
echt in. Als ik twijfel terwijl tachtig mensen me 
aanstaren, gaat het mis. Door hard te werken 
ben ik degene die boven de stof staat en weet ik 
waar het over moet gaan. Dat geeft me zelfver-
trouwen en kracht. Tegelijk ben ik heel open en 
respectvol. De musici in het orkest hebben vaak 
veel meer podiumervaring dan ik. Het is fijn 
om naar ze te luisteren en van ze te leren.” 

Wanneer ben je tevreden over een concert? 
“Als ik merk dat het publiek de muziek echt voelt 
en ik er zelf, zeg maar, niet meer ben. Dat de 
muziek het overneemt en er iets gebeurt dat
boven mij staat. Ja, dan ben ik tevreden. Dat is 
zo speciaal. Ik kan van tevoren niet voorspellen 
wanneer het gaat gebeuren, maar als het 
gebeurt, heb ik kippenvel en lijkt het alsof ik 
zweef. Het is precies dit gevoel dat ervoor zorgt 
dat ik doorga; ik wil het weer beleven, het is 
verslavend. Ik geef heel veel en krijg er prachtige 
ervaringen voor terug.” 

Je bent jong en hebt nog een hele carrière 
voor je. Wat wil je graag bereiken?
“Voor corona had ik hierop geantwoord dat ik 
de beste dirigent ter wereld zou willen worden 
of het beste orkest zou willen leiden. Maar dat 
vind ik nu een beetje egoïstisch. Afgelopen jaar 
heeft me aan het denken gezet. Door corona 
besef ik dat ik bij wil dragen aan een gezonde 
wereld en dat ik ook als dirigent een verschil 
kan maken. Bijvoorbeeld door programma’s te 
maken die mensen inspireren om zich in te 
zetten voor een mooie toekomst of actie te 
ondernemen voor het klimaat.” 

Elim Chan 
Elim Chan werd in november 1986 geboren 
in Hongkong en woont met haar partner, 
de Nederlandse slagwerker Dominique 
Vleeshouwers, in Amsterdam. Ze studeerde 
in de Verenigde Staten aan het Smith College 
in Massachusetts en aan de University of 
Michigan. In 2014 werd zij de eerste 
vrouwelijke winnaar ooit van de Donatella 
Flick Conducting Competition, waarna ze 
assistent-dirigent werd bij het London 
Symphony Orchestra. In het seizoen 
2016/2017 was ze Dudamel Fellow bij het 
Los Angeles Philharmonic Orchestra. 
Inmiddels is Elim Chan een veelgevraagde 
dirigent. Ze leidde onder meer het Chicago 
Symphony Orchestra, het Orchestre National 
de Lyon, het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en het Koninklijk Concertgebouw-
orkest. Ze is vaste gastdirigent van het Royal 
Scottish National Orchestra en chef-dirigent 
van het Antwerp Symphony Orchestra. 

‘Ik besef dat ik ook als dirigent 
een verschil kan maken’

Akoestisch genieten in de Grote Zaal

Gerrit de Marez Oyens

Tim Ven
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