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Een bijzondere editie van het Début de Saison. Drie edities voor honderd Kringleden die – geheel volgens de RIVM-richtlijnen – in 
een 1888 bistro-opstelling luisterden naar Amsterdam Sinfonietta met celliste Harriet Krijgh. Jolien Schuerveld: “We zijn zo blij dat 
deze avond door kon gaan. We hebben ontzettend veel moeten annuleren. Het Muzikaal Dividend bijvoorbeeld. Aandeelouders bieden 
we, zodra het weer kan, in plaats daarvan een keuzeconcert aan. Dat spreekt vanzelf .”
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Het Fonds kijkt naar beste manier om NV door crisis te helpen
“Er wordt ongelooflijk hard gewerkt in Het Concertgebouw. 
Ook nu de deuren gesloten zijn,” zegt Jeroen van der Veer, 
voorzitter van Het Concertgebouw Fonds. Programmering 
die steeds opnieuw aangepast moet worden, musici en 
bezoekers die geïnformeerd moeten worden en onder-
tussen miljoenen euro’s tekort door de coronamaatregelen. 
“Ondanks alle zorgen werken de medewerkers van
Het Concertgebouw en Het Fonds met positieve energie 
aan de toekomst. Zeer bewonderenswaardig.”  

Niet alleen dit jaar loopt Het Concertgebouw miljoenen mis, 
ook volgend jaar verwacht Van der Veer dat er miljoenen op 
de begroting tekortkomen door de coronacrisis of de nasleep 
daarvan. “Voor 2022 hebben we goede hoop, maar zeker weten 
doen we het niet.” Met name de inkomsten uit kaartverkoop en 
verhuringen van Het Concertgebouw zijn nagenoeg weggevallen 
door de coronacrisis. “Tijdens de zomermaanden zijn er wel 
concerten geweest voor weinig publiek. Dat was fijn voor de 
musici, de medewerkers en de bezoekers, maar het is geen 
verdienmodel dat je lang vol kunt houden,” zegt Van der Veer. 
Financiële steun van particulieren is er gelukkig nog wel. 
Deze steun is al sinds de oprichting van Het Concertgebouw 
van essentieel belang. Het Concertgebouw Fonds verzamelt alle 
schenkingen en helpt de NV waar nodig. “Donateurs kiezen 

zelf een bestemming voor hun schenking, bijvoorbeeld de 
Kleine Zaal of muziekeducatie. Veel schenkers kiezen ook voor 
het toekomstgerichte endowmentfonds. Met de rente van dit 
kapitaal, wordt het onderhoud aan het gebouw gerealiseerd,” 
vertelt Van der Veer. Het Fonds kijkt naar de beste manier om de 
NV door de crisis te helpen en daarbij het endowment zoveel 
mogelijk in stand te houden. Verwacht wordt dat hiervoor circa 
tien miljoen euro extra nodig zal zijn. Van der Veer: “Om dat 
bedrag op te brengen, hebben we bijvoorbeeld alle Kringleden 
gevraagd of we hun schenking voor 2020, waaraan verschillende 
oormerken verbonden waren, mogen aanwenden om de 
continuïteit van Het Concertgebouw te waarborgen. De respons 
daarop is heel positief. Bovendien zijn er veel Kringleden en 
Aandeelhouders die extra doneren. En we ontvangen spontane 
schenkingen van mensen die we nog niet kenden. Daar zijn we 
heel dankbaar voor.” 
Verder neemt Het Concertgebouw kostenbesparende maatregelen. 
“Helaas betekent dat ook dat er afscheid genomen wordt van 
medewerkers. Dat doet natuurlijk pijn,” zegt de voorzitter. 
“En het aantal infrastructurele- en renovatieprojecten is vermin-
derd. Niet goed, maar wel kostenbesparend. Gelukkig kunnen 
veel educatieprojecten gewoon doorgaan.” 
Om goed zicht te hebben op de ontwikkelingen en de schade 
zoveel mogelijk te beperken, heeft Het Concertgebouw Fonds 

vanuit zijn bestuur twee commissies gevormd. De ene commissie 
bekijkt de financiën, brengt risico’s in kaart en geeft aan welke 
mogelijkheden er zijn. De andere commissie concentreert zich op 
de toekomst: Welke lessen zijn te leren uit de ervaringen die nu 
opgedaan worden en welke trends komen eraan? En hoe kan Het 
Fonds bestaande en nieuwe Kringleden, Aandeelhouders en 
andere begunstigers aan zich blijven verbinden? Van der Veer:
“We zijn enorm verheugd dat ook dit jaar nieuwe Kringleden zijn 
toegetreden en dat er bovendien weinig afzeggingen zijn. Dat geeft 
hoop en energie voor de toekomst.”
Het afgelopen jaar is ingrijpend geweest voor Het Concertgebouw, 
de musici, de medewerkers en de bezoekers. “Ik kan me niet her- 
inneren dat ik zo lang achter elkaar geen concert kon bezoeken in 
de Grote Zaal,” zegt Van der Veer. Het Mahler Festival dat afgelast 
werd, noemt de voorzitter ‘enorm treurig’. “Voor de bezoekers 
natuurlijk, maar ook voor de mensen die jaren bezig zijn geweest 
met de voorbereidingen. Het voelde als een enorme kater. 
Desondanks heeft Het Concertgebouw het voor elkaar gekregen 
om voor 2021 een mini Mahler Festival te organiseren. Hulde!” 
Met diezelfde positieve energie wil Van der Veer - potentiële - 
begunstigers oproepen om Het Concertgebouw te steunen: 
“Het Fonds kan dankzij het sterke particuliere draagvermogen 
meehelpen om Het Concertgebouw weer gezond te laten draaien. 
We beseffen maar al te goed hoezeer wij daarmee gezegend zijn.” 

Beste muziekliefhebbers en 
steunpilaren van Het Concertgebouw,

Deze MMXX editie van de Courant van 
Het Concertgebouw Fonds geeft een 
beeld van de manier waarop wij deze 
ontwrichtende periode sinds maart 
proberen door te komen. Dat was niet 
eenvoudig, vooral door het wegvallen 
van al die momenten waarop publiek 
en musici in grote verwachting samen-
stromen. Wij ontvingen de afgelopen 
maanden van alle kanten brieven, 
mails en telefoontjes die ons stuk 
voor stuk een hart onder riem staken. 
Mede om jullie daarvoor te bedanken, 
ook uit naam van alle collega’s en 
fondsbestuurders, sturen we jullie 
dit nummer dat Het Concertgebouw 
in coronatijd portretteert. Het is een 
poging de gedwongen stilte te door-
breken. Zo kunnen we ons opmaken 
voor het moment waarop we elkaar 
weer in grote getalen mogen ontmoe-
ten rondom de muziek. Wat zien we 
daarnaar uit! 

Jolien Schuerveld,
directeur Het Concertgebouw Fonds

     



Musici zitten zonder werk, concertzalen lijden grote 
verliezen en muziekliefhebbers zijn verstoken van 
livemuziek. De impact van de coronacrisis op de muziek-
sector is enorm. Na de ‘intelligente lockdown’ waarin het 
culturele leven geheel stillag, mocht vanaf 1 juni weer 
beperkt worden opgetreden. Topvioliste Liza Ferschtman 
zat niet stil. Ze organiseerde een miniversie van het 
Delft Chamber Music Festival, trok door het land met 
haar project Bach solo, reisde naar Regensburg om het 
octet van Schubert te spelen en sprak voor de podcast-
serie Praten over muziek van Het Concertgebouw met 
Gijs Groenteman. 

Het is inmiddels half oktober. Het kabinet heeft 
de coronamaatregelen weer aangescherpt, 
de gevolgen voor de muzieksector zijn ingrijpend. 
Hoe ervaar jij de situatie?
“Wat ik heel hoopgevend vind, is de weerbaarheid van de sector. 
Direct na die eerste totale stilte ontstonden op kleine schaal de 
mooiste initiatieven die door het publiek met grote dankbaarheid 
werden ontvangen. Tegelijk kwam aan het licht hoe kwetsbaar de 
sector is en was het pijnlijk om te zien hoe de politiek daar in 
eerste instantie mee omging. Muziek is een grote noodzaak.
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat daar zorgvuldig en met 
kennis van zaken aandacht voor is. De muziekindustrie is 
bovendien big business. Er wordt heel veel geld verdiend en 
iedereen moet daarvan kunnen profiteren. Inmiddels zijn er 
steunpakketten, maar duidelijk is dat het systeem op de schop 
moet. Dat gekeken moet worden naar de manier waarop er 
gehonoreerd wordt bijvoorbeeld. Veel musici zijn zzp’er en hebben 
nu niets om op terug te vallen. Ze worden keihard geraakt. Zelf 
heb ik wat dat betreft een luxepositie. Ik heb spaargeld, een mooie 
woning, ik heb agenten die me helpen en omdat ik naamsbekend-
heid heb, krijg ik makkelijker iets voor elkaar dan musici die wat 
lager in de piramide zitten. Toch voel ook ik die onzekerheid. 
Normaal gesproken zijn de programma’s voor volgend seizoen 
rond deze tijd allang rond. Maar instanties wachten af omdat ze 
niet weten hoe ze er straks financieel voorstaan. Ik heb me af 
en toe somber gevoeld door de situatie, maar dat heeft geen zin. 
Ik zet kleine stapjes vooruit, probeer initiatiefrijk te blijven en 
houd me vast aan het feit dat er altijd muziek zal zijn, het verdwijnt 

nooit. Muziek is een levensbehoefte. Linksom of rechtsom komt 
het goed.” 

Wat is er nodig? 
“Wie we gemist hebben in de discussie tussen de sector en de 
politiek is het publiek. Ons publiek is beschaafd en bescheiden. 
Maar nu is het echt essentieel dat het van zich laat horen en 
zich luid en duidelijk uitspreekt over het belang van muziek. 
En ook financieel steunt, als dat mogelijk is. De schouders die 
de zwaarste lasten kunnen dragen, hebben we nu heel hard 
nodig. Zodat musici hun werk kunnen blijven doen, kaarten 
betaalbaar blijven en muziek ook in de toekomst voor iedereen 
toegankelijk is.”

Staat er deze maand wat in je agenda?
“Alle projecten die ik zou doen, werden al voor de zomer 
geannuleerd. Zo zou ik met studenten van het Curtis Institute of 
Music op tournee gaan in Europa en op het Royal Welsh College 
of Music in Cardiff zou ik als play-conduct een studentenensemble 
leiden. Maar ik zit thuis. Omdat ik in de zomermaanden op stel en 
sprong nog best veel heb kunnen ondernemen, vind ik het fijn om 
even vrij te zijn. Normaal jakker ik non-stop door, nu heb ik tijd 
om iets langzamer van het een naar het ander te bewegen. Om te 
vertragen. Dat hoeft voor mij zeker niet lang te duren, maar een 
beetje rust is goed. Het geeft ruimte in mijn hoofd. Dus ik ga 
lekker studeren en de concerten die nog wel in mijn agenda staan 
voorbereiden. Het is niet zeker of deze doorgaan, maar daar ga 
ik vanuit. Ik moet steeds een doel hebben.”  

In de lockdown in mei speelde je Bach en Kreisler 
in de lege Grote Zaal van Het Concertgebouw. 
Hoe was dat?
“Dat was heel bijzonder. Zo’n zaal heb je normaal niet voor jezelf. 
Soms heel even, om in te spelen, maar dan lopen er vaak wel 
suppoosten, technici en anderen rond. Dus ja, dit was uniek. 
Helemaal leeg heeft de zaal een hele grote, bijna te grote, 
akoestiek. Het is een kathedraal. Tijdens het optreden heb ik erg 
van dat fantastische geluid genoten. En omdat verstopt in de loge 
achter de camera mijn agente zat en de jongeman die de opname 
startte verdekt zat opgesteld bij het orgel, had ik toch een klein 
publiek tot wie ik me kon richten.” 

Is het belangrijk voor jou om voor publiek te spelen?
“Publiek is voor mij essentieel. Het is te gek om voor tweeduizend 
man te spelen in de Grote Zaal, maar voor tien man spelen in 
een huiskamer vind ik ook heel fijn. Als ik voor publiek speel, 
voel ik de concentratie in de ruimte. Die gebundelde kracht 
of aandachtsvolle stilte, daar werk ik mee. Ik speel ermee, 
baseer mijn timing erop. Ik heb de adem van het publiek nodig. 
Ik wil mijn liefde voor muziek ook niet voor mezelf houden, 
maar delen. Daar word ik gelukkig van. Ik geef aan het publiek 
en het publiek geeft terug door te ontvangen, er open voor te
staan en naar te luisteren. Die uitwisseling is zo mooi. Door de 
coronacrisis ben ik me daar weer extra bewust van.” 

Het duurt nog even maar op 20 april geef je een concert 
in Het Concertgebouw. Hoe bereid je je daarop voor?
“Ik speel het vioolconcert van Brahms met het Liverpool 
Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko. 
Een machtig stuk, dat ik al vaker in Het Concertgebouw heb 
mogen spelen. Ik ken het goed en zou het normaal gesproken een 
beetje tussendoor studeren en in de weken voor het concert de 
puntjes op de i te zetten. Maar nu heb ik de kans om eerder en 
met een schone lei te beginnen. Ik hecht aan de partituur die ik 
heb, waarop nog aanwijzingen staan van Herman Krebbers 
bij wie ik studeerde, maar soms is het goed een stuk met frisse 
blik te bekijken en de taal van de componist nog beter te 
doorgronden. Mijn Brahmsiaans is redelijk goed, maar het kan 
altijd beter.” 

Wat maakt dit concert bijzonder? 
“Net als het vioolconcert van Beethoven begint het met een lange 
orkestinleiding waarin de melodieën al aangekondigd worden. 
En dan ineens komt de viool erin met een onstuimige inzet die 
een enorme indruk maakt. Het is te gek om daar de ultieme versie 
van te spelen. Vervolgens wordt de viool onderdeel van het orkest. 
Ze zijn gelijkwaardig. De viool omspeelt het orkest, begeleidt 
het of neemt het thema over. De lijnen in het stuk zijn zo mooi. 
Het is prachtig daar deel van uit te maken. Aan het eind hoor je 
dat Brahms een liefhebber was van de Hongaarse cultuur. 
Dan swingt het de pan uit. Met alle dramatiek die het in zich heeft, 
is het een ongelooflijk warm vioolconcert. Een genereus gebaar. 
Ik hoop, fingers crossed, dat het concert doorgaat!”  

Tijdens de concerten die Het Concertgebouw voor basis-
scholen organiseert, wordt er enthousiast geluisterd, 
gezongen, geklapt en gedanst. De zaal vult zich met plezier 
en verbondenheid. Samen met de musici op het podium 
beleven de leerlingen en hun leerkrachten het wonder 
van muziek. Wat maakt deze concerten tot een succes? 
En hoe komen ze tot stand? Claudia Lotti, hoofd educatie, 
licht een tipje van de sluier op. 

In Sofie ontdekt Zuid-Amerika maken kinderen uit groep 3 en 4 
een muzikale reis door Zuid-Amerika. Samen met zangeres 

Sofie Habets en de musici van Trio Galantes vieren ze carnaval, 
beklimmen ze een vulkaan, vechten ze met krokodillen en zingen 
ze over de liefde. En passant maken ze kennis met verschillende 
landen en culturen op het continent en de muziekstijlen die het rijk 
is. “In het voorjaar zijn we gestart met de ontwikkeling van dit 
concert”, vertelt Claudia Lotti, die als hoofd educatie verantwoorde-
lijk is voor de programmering van de educatieprojecten van 
Het Concertgebouw. “Het script is af en de liedjes zijn geschreven. 
Deze zijn we nu aan het finetunen. Daarna kunnen we gaan 
repeteren.” 
Dit nieuwe project is een vervolg op het succesvolle concert 

Sofie en de mannetjes van de tijd en gaat in januari 2021 als 
familieconcert in première. In het voorjaar van 2022 wordt het 
vervolgens als schoolconcert aangeboden in de Kleine Zaal. 
Verdeeld over 5 dagen vinden 15 concerten plaats waarbij per 
concert 8 à 9 groepen van verschillende scholen aanwezig zijn. 
Na twee jaar, voorjaar 2024, gaat het concert in reprise en kunnen 
nog meer kinderen van het concert genieten.
Het artistieke team waarmee Lotti deze productie maakt, 
bestaat behalve uit zangeres Sofie Habets en Trio Galantes uit 
liedjesschrijver Jan Groenteman en regisseur Kiki Jaski. 
“Het Concertgebouw werkt natuurlijk met professionele musici en 
makers. Kwaliteit staat voorop. Ook de kostuums en rekwisieten 
laten we door specialisten ontwerpen, een lichtontwerper maakt 
het lichtplan en we hebben de beste technici in huis.” 
Bij het concert wordt lesmateriaal gemaakt waarmee leerkrachten 
hun groep op het concertbezoek kunnen voorbereiden. In 6 à 7 
lessen leren de leerlingen in de klas de liedjes en ritmes die in het 
concert voorkomen. “Een uur stil zitten werkt niet voor kinderen”, 
zegt Lotti, “door actief mee te doen, ervaren de kinderen het 
concert veel intenser.” Het lesmateriaal bevat aanknopingspunten 
voor gesprekken in de klas over onderwerpen die aansluiten op 
het curriculum zoals culturele diversiteit. 
Sofie ontdekt Zuid-Amerika is een van de vele schoolconcerten 
van Het Concertgebouw. Voor elke leeftijd, van kleuter tot achtste-
groeper, is er een concert op maat. Per seizoen worden 2 à 3 
nieuwe projecten ontwikkeld zodat het aanbod steeds verrassend 
en up-to-date is. “We willen zo veel mogelijk kinderen de kans
bieden om tijdens hun schooltijd in de bijzondere sfeer van
Het Concertgebouw een concert te bezoeken. Daarom houden we 
de drempel voor scholen zo laag mogelijk en vragen we slechts 
4 euro per kind. Dat is veel te weinig om de kosten te dekken. 
Het Concertgebouw Fonds draagt de overige kosten. Dat is 
fantastisch. Dankzij begunstigers en institutionele fondsen kan 
Het Concertgebouw voor elke leerling een onvergetelijk concert 
maken en de weg openen naar de rijkdom die muziek kan 
bieden.”

‘Cultuur als vitale pijler voor het herstel van Europa’

Het Fonds maakt muziek voor elk kind toegankelijk

In heel Europa wordt de cultuursector
ongenadig hard getroffen door de maat-
regelen die de verspreiding van het 
coronavirus moeten voorkomen. Hoe gaan 
grote concertzalen hiermee om? Hoe 
houden ze het hoofd boven water? Andrew 
Manning, secretaris-generaal van de 
European Concert Hall Organization, 
licht de situatie toe.

“De European Concert Hall Organization (ECHO) 
is een netwerk van tweeëntwintig toonaangevende 
Europese concertzalen, waaronder Het Koninklijk 
Concertgebouw, dat kennisuitwisseling en 
gezamenlijke initiatieven stimuleert. ECHO-zalen 
delen de ambitie uitvoeringen van de hoogste 
kwaliteit te presenteren aan een zo breed mogelijk 
publiek. Hoewel de financieringsmodellen van 
onze zalen heel verschillend zijn en variëren van 
volledig publiek tot volledig privaat, eindigen ze 
dit jaar vrijwel allemaal met een groot financieel 
tekort. Voor alle locaties geldt dat de belangrijkste 
inkomstenstromen, ticketverkoop, zaalverhuur, 
hospitality, sponsoring, flink vertraagd of zelfs 

helemaal gestopt zijn. Onze zalen, die juist enorm 
inzetten op een financieel sterke positie, worden 
door de lockdown-maatregelen hard geraakt met 
pijnlijke consequenties als gedwongen ontslagen.  
Gelukkig is er veel financiële steun. Overheden 
bieden steunpakketten aan, trouwe begunstigers 
dragen extra bij en het publiek vraagt veelal geen 
geld terug voor reeds gekochte tickets. Dit is van 
vitaal belang. En zorgt er niet alleen voor dat 
faillissementen worden voorkomen, ook laat het 
zien dat de artistieke en sociale waarden die de 
zalen genereren breed erkend en gewaardeerd 
worden. 
De grote zorg is wat er volgend jaar gebeurt. 
Wat als de noodpakketten stoppen? We moeten 
blijven aantonen dat steun essentieel is zolang de 
effecten van het virus voelbaar zijn. ECHO doet 
dit op Europees niveau in samenwerking met 
Europese lobbygroepen die zich voor onze sector, 
maar ook voor verwante sectoren zoals musea, 
inzetten. We benadrukken de noodzaak van 
cultuur. We proberen ervoor te zorgen dat cultuur 
geïdentificeerd wordt als vitale pijler voor het 
covid-herstel van Europa. En dat de sector van 

financiële investeringen blijft profiteren en kan 
bijdragen aan een menselijk, maatschappelijk en 
economisch gezond Europa. 
Onze gebouwen zijn vaak ruim opgezet met grote 
zalen, foyers, veel deuren, in- en uitgangen. 
We hanteren nauwkeurige sanitaire protocollen, 
zijn voorzien van moderne airconditioningsys-
temen enzovoorts. De ervaringen van het publiek 
sinds de geleidelijke heropening vanaf de zomer 
zijn positief. Uit enquêtes blijkt zelfs dat 96 tot 
98 procent van het publiek zich veilig voelt in 
onze zalen. Het lijkt er ook op dat er geen uit-
braken van besmettingen hebben plaatsgevonden 
onder het publiek. De uitdaging is om dit 
wetenschappelijk te onderbouwen en bij de 
autoriteiten die over onze capaciteit beslissen voor 
het voetlicht te brengen. 
Ook willen we als concertzalen op maat gemaakte 
maatregelen kunnen nemen, die rekening houden 
met lokale infectiecijfers en risico’s, maar tegelijk 
passen bij onze unieke gebouwen en het hoge 
niveau van veiligheidsmaatregelen dat mogelijk is. 
Als we dat bereiken kan de capaciteit in veel zalen 
omhoog, nemen de kansen voor musici en 

publiek toe en verbetert de financiële situatie van 
de zalen. De veiligheid en gezondheid van alle 
mensen in onze gebouwen blijft hierbij natuurlijk 
de volledige prioriteit hebben.
De impact van covid 19 is enorm. De meeste 
musici zijn freelancer en hebben zonder werk 
niets om op terug te vallen. Onze medewerkers 
worden zo goed mogelijk betrokken en op de 
hoogte gehouden, maar zitten ook in een 
onzekere positie. En voor het publiek ontbreekt 
de rijke ervaring die cultuur biedt. Ongetwijfeld 
dromen we allemaal van een situatie waarin 
iedereen weer kan genieten van muziek van de 
hoogste kwaliteit. 
Als ECHO-zalen zien we in dat niet alle aspecten 
van business as usual toekomstperspectief 
hebben en stellen we ons tot doel sterker dan ooit 
uit deze crisis te komen door de kwaliteit en 
diversiteit van onze programmering te behouden 
en te vergroten en door belangrijke stappen te 
blijven zetten naar een bredere sociale toeganke-
lijkheid. We onderhouden een nauwe dialoog 
over deze essentiële kwesties voor onze 
collectieve toekomst.” 
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‘Ik heb de adem van het publiek nodig’ 
Foto: Bernd Köhnen

    



Op 16 oktober 2020 werd een gedenkteken onthuld waarmee Het Concertgebouw en Het Concertgebouworkest zeventien joodse orkestleden gedenken. Zij werden in 1941 op last van de 
Duitse bezetter ontslagen. Drie orkestleden overleefden de Holocaust niet. Na de oorlog hervatten de meesten van de veertien joodse orkestleden hun werk bij Het Concertgebouworkest. 
Het gedenkteken hangt in de bovengang en het ontwerp is van huisarchitect van Het Concertgebouw Evelyne Merckx en vormgever van Het Concertgebouworkest René Knip.

De Courant van Het Concertgebouw Fonds is een uitgave 
van Het Concertgebouw Fonds van Het Concertgebouw NV.

Samenstelling: Floor de Wit. Tekst: Bureau Bax. 
Ontwerp: Bettina Zuidmeer. Druk: Proforza. 

Stichting Het Concertgebouw Fonds 
Concertgebouwplein 10, 1071 LN  Amsterdam
fonds@concertgebouw.nl 

Facts and 
Figures
Tussen 12 maart en 9 november hebben 
18.496 kaartkopers in totaal ruim 86.866 
kaarten geretourneerd voor een bedrag van 
ruim 4.4 miljoen euro.

Tot 9 november heeft Het Concertgebouw 
een bedrag van 1.122.849 euro aan donaties 
ontvangen van in totaal 7.808 kaartkopers. 
Na het afdragen van vijftig procent aan de 
artiesten resteert een donatie van ruim 
561.425 euro voor Het Concertgebouw.

Tot slot kozen 19.217 klanten ervoor om hun 
gekochte kaarten om te zetten in een voucher. 
In totaal gaat dit om 76.640 kaarten ter 
waarde van 3.775.497 euro.

Vijfentwintig jaar geleden was Rob 
Lindeman een van de bezoekers van het 
Mahler Festival in Het Concertgebouw. 
Hij was bij elk concert aanwezig en genoot 
met volle teugen. Het was voor hem een 
grote teleurstelling dat het festival dit 
jaar niet door kon gaan. Lindeman maakt 
zich in deze coronacrisis zorgen over 
de culturele sector in het algemeen en 
Het Concertgebouw in het bijzonder. 
“Financiële steun bieden, is het enige 
wat ik kan doen.” 

“De eerste keer dat ik een stuk van Mahler 
hoorde, was ik meteen verkocht,” vertelt Rob 
Lindeman (65). “Ik denk dat ik een jaar of 18 
was. Een goede vriend liet me de Vierde 
Symfonie van Mahler horen en hield een ware 
lofzang over het stuk en de componist. Hij 
hoorde engelen en gekte in de muziek. Hij 
roemde de tempowisselingen, de versnellingen, 
de rust en daarna de explosies. Zijn passie 
bracht hij over op mij. Ik raakte verslingerd 
aan Mahler.”
Toen Het Concertgebouw in 1995 het Mahler 
Festival organiseerde, kocht Lindeman meteen 
twee passe-partouts. Een voor zijn vrouw en een 

voor hemzelf. “Mijn vrouw was niet zo dol op 
Mahler als ik, dus ik had vrienden gevraagd of 
ze stand-by wilden staan voor het geval ze een 
concert over wilde slaan. Maar ik heb geen 
vrienden meegenomen, want mijn vrouw vond 
het fantastisch.” 
Hij herinnert zich nog goed hoezeer hij onder 
de indruk was van bariton Thomas Hampson, 
die begeleid door pianist Wolfram Rieger 
meerdere werken van Mahler vertolkte. “Het 
was bijna onmenselijk wat er gebeurde. Ik ben 
een vrij emotioneel mens. Bij uitvoeringen 
van zo’n hoog niveau, van zulke schoonheid, 
houd ik het niet droog.”
Dit jaar had Lindeman vier passe-partouts 
gekocht, zodat hij en zijn vrouw samen met  
vrienden en familieleden de concerten konden 
bezoeken. Groot was de teleurstelling toen het 
niet door kon gaan. “Ik vind het heel erg wat 
er gebeurt. De culturele sector heeft het al zo 
moeilijk. Musici moeten keihard werken en 
krijgen niet veel betaald. Vergelijk het eens met 
voetballers die net zo creatief en briljant spelen; 
die verdienen een salaris maal factor duizend!” 
Lindeman – in het dagelijks leven bedrijfskun-
dige en belegger – vindt het zijn taak om 
financieel bij te dragen. “Ik kan wel wat missen 

en lever graag een bijdrage aan de toekomst van 
Het Concertgebouw.” Voor die toekomst noemt 
hij ook het belang van jongeren: “Wil je overeind 
blijven moet je jong publiek binnenhalen. Zij 
moeten ontdekken dat muziek inspirerend is, 
veel meer dan een game op een mobieltje!” 
Lindeman maakte als jongvolwassene kennis 
met klassieke muziek. Zijn eerste klassieke lp 
was het vioolconcert van Tchaikovsky. “Die lp 
draaide ik vaak ’s avonds. Dan lag ik in bed te 
luisteren. Zo mooi. Nog steeds een van mijn 
favorieten.” Ambities om zelf muziek te gaan 
maken, heeft hij nooit gehad. “Prachtig viool-
spelen of piano. Wie wil dat niet? Maar ik ben 
niet erg muzikaal,” vertelt hij. “Op mijn vijftigste 
verjaardag heb ik op gitaar het nummer Angie 
van The Rolling Stones met eigen tekst gespeeld 
en gezongen. Nou, dat was heel hard studeren 
met als resultaat een kwalitatief zeer matige 
performance. Daarna is mijn respect voor 
musici nog veel groter geworden.” 
Lindeman mist de concerten. “Muziek geeft 
rust. Concerten zijn momenten van bezinning.” 
Reikhalzend kijk hij uit naar het mini Mahler 
Festival in mei. “Ik heb de passe-partouts al 
besteld. Nu maar hopen dat alles gewoon door 
kan gaan.”

‘Verslingerd aan muziek van Mahler’
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