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Robbert van Leeuwen (25) kreeg van 
zijn ouders een jubileumaandeel van 
Het Concertgebouw. Hij is er enorm blij 
mee. ‘Het Concertgebouw wordt al sinds 
de oprichting in 1888 gesteund door 
particulieren. Dat ik daar nu deel van 
mag uitmaken, vind ik heel bijzonder.’

‘Ik denk dat ik een jaar of acht was toen ik 
voor de eerste keer mee mocht naar 
Het Concertgebouw. Ik had een Donald Duck 
pocket mee en mijn enige opdracht was ‘stil-
zitten’. In de jaren daarna werd het lezen tijdens 
de concerten afgebouwd. Ik ging meer echt 
luisteren naar de muziek,’ vertelt Van Leeuwen. 

Zijn moeder nam hem altijd mee naar de 
Familieconcerten en zijn vader naar reguliere 
concerten. ‘In het begin vooral toegankelijke 

werken, van Mozart bijvoorbeeld. Pas later 
kwamen de Mahlers. En de Matthäus-Passion 
natuurlijk. De eerste keer dat ik de Matthäus 
hoorde, had ik mijn Donald Duck lang voor het 
einde uit. O, wat duurde dát lang. Maar nu ben 
ik er dol op. Ik houd ongelooflijk veel van Bach.’

In het dagelijks leven studeert Van Leeuwen 
Geschiedenis en Japanstudies aan de Universiteit 
Leiden. Hij zit in de eindfase van beide studies. 
In zijn beginjaren als student speelde Van 
Leeuwen viool in Semper Crescendo, een Leids 
studentenorkest. ‘Bij het 200-jarig bestaan van 
studentenvereniging Minerva hebben we een 
concert gegeven in Het Concertgebouw. 
Dat voelde heel surrealistisch. Zelf spelen in zo’n 
iconische zaal, geweldig!’ Heeft hij ooit ge-
droomd van een carrière als beroepsviolist? 
‘Nee, niet echt. Ik ken mijn grenzen’, lacht hij. 

Tegenwoordig speelt hij nauwelijks viool meer. 
‘Ik heb weinig tijd. Ik speel wel af en toe piano, 
gewoon voor mezelf. Ik ben geen Amadeus.’ Voor 
concertbezoek maakt hij wel tijd. ‘Dat is belang-
rijk voor me. Tijdens een concert heb je even 
niets om handen. Het is een moment waarop je 
niet op je telefoon zit en even echt weg bent van 
alle dagelijkse beslommeringen.’ Zo’n twee keer 
per maand bezoekt hij Het Concertgebouw. 
Meestal met zijn vader of met een groep vrienden. 
Het lukt hem niet altijd om aan te haken bij zijn 
vrienden. ‘De meesten van hen wonen in 
Amsterdam. Als ze dan last minute besluiten 
naar een concert te gaan, red ik dat niet vanuit 
Leiden. Ik plan het vaak lang van tevoren.’ 

Samen met zijn vader kiest Van Leeuwen aan het 
begin van het seizoen een mooie serie concerten 
uit. Ze gaan graag naar Bach, Beethoven en 

Schubert, maar soms kiezen ze voor iets 
modernere componisten als Prokofjev. ‘Ik heb 
steeds meer favoriete solisten. Bijvoorbeeld 
Mitsuko Uchida, de Japanse pianiste, is werkelijk 
waanzinnig.’ 

Van Leeuwen houdt overigens ook van andere 
muzieksoorten. ‘Mijn muzieksmaak is heel breed. 
Ik houd van Caro Emerald en jazz, maar ook van 
techno en obscure bandjes, haha. En soms heb ik 
zin om lekker volksliedjes te zingen in de Jordaan.’

Van Leeuwen kreeg zijn jubileumaandeel van zijn 
ouders voor zijn achttiende verjaardag. Hij noemt 
het een waardevol cadeau. ‘Ik vind het fijn dat ik 
zo een bijdrage mag leveren aan de toekomst van 
Het Concertgebouw,’ vertelt hij. Het jaarlijkse 
Dividendconcert slaat hij nooit over. ‘Dat vind ik 
elk jaar weer feest.’ 

‘We kunnen onze missie niet vervullen en dat is ongelooflijk frustrerend,’ zegt directeur Simon Reinink. Toch kan 
hij niet te lang stilstaan bij alles wat niet door kon gaan. Hij moet zich focussen op de toekomst van Het Concertgebouw. 
‘We bekijken op welke manier we straks weer verder kunnen.’  > Pagina 2

‘Even weg van de dagelijkse beslommeringen’ 

3952 pijpen
Eens in de twee jaar krijgt het orgel in de Grote Zaal 
een grote beurt. Dick Koomans van Flentrop 
Orgelbouw loopt dan alle 3952 pijpen van het 
130 jaar oude instrument langs om te controleren 
of ze in goede conditie zijn. > Pagina 2

40 jaar 
Het jubileumjaar van het Orkest van de 
Achttiende Eeuw is tot nu toe alles behalve 
voorspoedig verlopen. Ze hopen dat ‘hun’ 
Beethovenfestival in Het Concertgebouw in 
november gewoon door kan gaan.  
> Pagina 3

Extra 
betrokken 
Op dit moment zijn er 23 Fondsen op Naam bij 
Het Concertgebouw Fonds ondergebracht. 
Elk met een eigen klankkleur. Jolien Schuerveld: 
‘Door een doelstelling te verbinden aan een 
schenking, wordt de gift persoonlijker.’  
> Pagina 4
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Het jubileumjaar van het Orkest van de 
Achttiende Eeuw is begonnen met een 
onverwachte stilte. Door de coronacrisis 
heeft het gezelschap voor het eerst in zijn 
veertigjarig bestaan een reeks concerten 
moeten afgelasten. Een hard gelag. 
Des te meer kijken de musici uit naar 
‘hun’ jubileumfestival, van 7 tot en met 
12 november in Het Concertgebouw, 
wanneer ze alle negen symfonieën van 
Beethoven spelen. Een interview met 
directeur Sieuwert Verster.

Het Orkest van de Achttiende Eeuw werd veertig 
jaar geleden opgericht door dirigent Frans 
Brüggen en een aantal vrienden onder wie 
Sieuwert Verster, die al vanaf het begin 
directeur is van het gezelschap. ‘In de jaren 60 
en 70 groeide bij een groep musici zoals Frans 
Brüggen, Reinbert de Leeuw, Willem Breuker 
en Louis Andriessen de overtuiging dat oude 
muziek niet op de door de componist gewenste 
manier werd uitgevoerd, en nieuwe muziek 
vaak ongeïnspireerd werd gespeeld. Er werd 
actiegevoerd, maar dit leidde nergens toe,’ 
herinnert Verster zich. ‘Uiteindelijk besloten de 
actievoerders het heft in eigen hand te nemen 
en werden diverse nieuwe gezelschappen 
opgericht, waaronder Asko|Schönberg, 
De Volharding voor moderne muziek, en het 
Orkest van de Achttiende Eeuw voor oude 
muziek.’

Alles meegemaakt
De missie van het Orkest van de Achttiende 
Eeuw was – en is nog steeds – om oude muziek 
zo waarheidsgetrouw mogelijk te spelen. ‘Onze 
musici spelen op instrumenten uit die tijd, we 
verdiepen ons heel grondig in de stijl en lezen 
alle traktaten over de compositie die we 
spelen.’ Verster vertelt dat het orkest in de 
beginjaren niet meteen heel goed was. ‘We 
waren pioniers. We zochten naar de juiste 

manier om de oude meesterwerken te spelen. 
De musici waren enorm enthousiast en 
leergierig. In de loop der jaren werden we 
steeds beter.

‘Wij hoeven ons 
niet meer 

af te zetten 
tegen anderen’ 

Het orkest ging de hele wereld over. ‘We zijn 
overal geweest, behalve in Afrika.’ De laatste 
jaren doet het orkest geen monstertournees 
meer zoals in de beginjaren. ‘Veel musici zijn 
ouder geworden en hebben gezinnen. Die 
kunnen niet meer zo lang van huis. Maar we 
brengen onze muziek nog steeds naar alle 
uithoeken van de wereld.’ Het orkest ‘heeft alles 
meegemaakt’. ‘Het einde van de Beatles, de val 
van de Berlijnse Muur, de Golfoorlog, het einde 
van de gulden. Wat er ook gebeurde in de 
wereld, we konden altijd doorspelen. Tot half 
maart, toen de coronacrisis in Nederland 
arriveerde. Voor het eerst in ons bestaan 
hebben we een tournee afgezegd. Dat is enorm 
ingrijpend voor ons gezelschap. Geen van de 
musici is in vaste dienst, dus wanneer er niet 
gespeeld wordt, komt er ook geen geld binnen.’

Verrassing
Normaal gesproken wanneer er een nieuw 
project gestart wordt, komen de musici bij 
elkaar in Amsterdam voor intensieve repetities. 
‘Amsterdam is onze thuisbasis. Dus toen we na 
gingen denken over het vieren van ons veertig-

jarig jubileum, bedachten we al gauw dat dit
in Amsterdam, en wel in Het Concertgebouw, 
zou moeten plaatsvinden.’ Omdat 2020 tevens 
het tweehonderdvijftigste geboortejaar van 
Beethoven is, bedacht het orkest een glorieus 
festival waarbij alle negen symfonieën van de 
componist gespeeld worden. 

‘We wilden dat niet heel eenkennig naar 
onszelf toetrekken, maar juist ook onze 
vrienden uit de ensemblewereld vragen om 
mee te doen.’ Naast het Orkest van de 
Achttiende Eeuw zullen ook het Orchestre 
des Champs-Elysées onder leiding van 
Philippe Herreweghe, het Orchestra of the Age 
of Enlightenment en het Freiburger 
Barockorchester verschillende symfonieën 
ten gehore brengen in de Grote Zaal. ‘Elke 
symfonie van Beethoven is een statement, 
anders dan andere, en anders dan de vorige,’ 
zegt Verster. ‘Beethoven was altijd op zoek 
naar de verrassing. Je kunt zeggen dat de 
moderne tijd in de klassieke muziek met 
Beethoven is begonnen. Zijn muziek is daarom 
een scharnier in ons repertoire.’ 

Nieuwe inzichten
‘Eens in de zoveel tijd worden er mensen 
geboren die absolute genieën blijken. Beethoven 
was zo iemand. Hij heeft in zijn eentje zoveel tot 
stand gebracht. Hij heeft de klassieke muziek 
met zijn composities een enorme impuls 
gegeven,’ vertelt Verster. Anders dan bij 
bijvoorbeeld Mozart, kwam het Beethoven niet 
aanwaaien. ‘Hij was een zwoeger, een ploeger. 
Hij vocht zich verder. Hij wilde bestaande 
kaders openbreken.’ Uiteraard heeft Beetho-
vens doofheid invloed gehad op zijn muziek, 
denkt Verster. ‘Ik denk dat hij nog meer naar 
binnen gekeerd raakte. Wat weer leidde tot een 
grotere concentratie. Het heeft zijn stijl enorm 
beïnvloed. Beethoven was een teder barbaar, 
ook in zijn muziek.’ 

Volgens Verster hield de componist weinig 
rekening met zijn publiek. ‘Het kon hem niet 
schelen of zijn muziek begrepen werd of niet.’ 
Ook voor musici toonde hij weinig compassie. 
‘Een symfonie van Beethoven is waanzinnig 
moeilijk om te spelen.’ Is het na veertig jaar 
nog steeds interessant om Beethoven te spelen? 
‘Bij iedere uitvoering beginnen wij weer met 
een schone lei. We verdiepen ons opnieuw in 
de informatie die er is, discussiëren daar met 
elkaar over, benutten ieders kennis. Studie 
naar dit soort werken is een continu proces; 
er zijn altijd weer nieuwe inzichten die we 
gebruiken.’

Reflectie
Komt het orkest na al die jaren steeds dichterbij 
‘de waarheid’, de enige juiste manier waarop 
deze stukken gespeeld moeten worden? ‘Ja dat 
denk ik wel. Maar het is een mooi moment 
om dat onder de loep te nemen.’ Het jubileum-
festival is voor het Orkest van de Achttiende 
Eeuw ook een moment van reflectie. Een 
moment om de balans op te maken. ‘Vervullen 
we nog altijd een belangrijke rol, of is ons doel 
bereikt? Toen wij veertig jaar geleden begonnen, 
speelden beroemde dirigenten nauwelijks 
nog Mozart of Haydn. En als er al oude muziek 
werd gespeeld was dat een moderne interpre-
tatie van de compositie. Wij verzetten ons 
daartegen. Maar langzaam is er iets veranderd. 
Nieuwsgierige, jonge musici in de reguliere 
orkesten waren gedreven om die oude muziek 
te spelen op een zo authentiek mogelijke wijze. 
In de loop der jaren is het verschil tussen 
de andere orkesten en ons orkest kleiner 
geworden. Wij hoeven ons niet meer af te 
zetten tegen anderen.’ 

Door de sluiting verliest Het Concertgebouw 
dit kalenderjaar miljoenen euro’s. En niet 
alleen financieel is het zwaar; al de 
prachtige concerten die niet doorgaan, 
musici die niet kunnen spelen, mede-
werkers die vanuit huis werken. Directeur 
Simon Reinink: ‘We kunnen onze missie 
niet vervullen en dat is ongelooflijk 
frustrerend.’

Mei had de maand van Mahler moeten worden. 
Documentaires, lezingen en vooral veel muziek. 
Tijdens het Mahler Festival zouden alle 
symfonieën gespeeld worden door ‘s werelds 
beste symfonieorkesten. Jarenlang is door 
medewerkers van Het Concertgebouw toege-
werkt naar een fantastisch festival.
‘Het zou een geweldig muzikale hoogtepunt 
worden’, vertelt Reinink. Hij vindt het lastig 
stil te staan bij alles wat niet door kon gaan. 
‘Ik probeer zo weinig mogelijk te denken aan 
hoe mooi het had kunnen zijn. Ik moet me nu 
vooral focussen op de toekomst.’
Maar die toekomst is ongewis. Als er anderhalve 

meter afstand tussen alle mensen in het publiek 
moet zitten, mag Het Concertgebouw in de Kleine 
Zaal maximaal tachtig mensen toelaten en in de 
Grote Zaal driehonderdvijftig mensen; nog geen 
kwart van het normale aantal. ‘Naar de buiten-
wereld lijkt het dan of je weer open bent en voor 
de musici is het prachtig dat ze weer kunnen 
optreden, maar we hebben een bezettingsgraad 
van tachtig procent nodig om financieel net uit te 
komen,’ vertelt Reinink. 
Voorlopig ziet het er niet naar uit dat dat
percentage procent gehaald kan worden. 
‘Misschien duurt het nog wel twee jaar of langer 
voordat het weer zover is. We weten het niet. 
We proberen ons voor te bereiden’, zegt de 
directeur. Maar hoe doe je zoiets? ‘Door 
scenario’s te maken. Als we tot december 2020 
dicht moeten blijven, welke gevolgen heeft dat 
dan? Als we anderhalvemeterconcerten kunnen 
gaan geven, hoe ziet het er dan voor ons uit? 
We proberen alles zo nauwkeurig mogelijk in 
kaart te brengen.’
Het betekent ook nadenken over bezuinigingen. 
‘We zullen de kosten in overeenstemming moeten 

brengen met de inkomsten. En we voorzien dat 
die inkomsten in de toekomst voorlopig een stuk 
lager zullen uitvallen’, zegt Reinink.
Ook op artistiek niveau moet bekeken worden 
of Het Concertgebouw op de oude voet verder 
kan. ‘We zijn de laatste jaren intensief bezig met 
het verbreden van onze programmering om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken. Kunnen we 
dat voortzetten? Of moeten we ons meer terug-
trekken en ons vooral op de klassieke muziek 
richten?’ vraagt Reinink zich af. ‘Wij vinden 
diversiteit en inclusiviteit heel belangrijk, maar 
veel van de concerten onder deze noemers 
worden deels bekostigd uit eigen middelen. 
Die moet je dan wel voldoende hebben.’
Het Concertgebouw Fonds werkt al jaren aan 
een stevig financieel fundament voor 
Het Concertgebouw met giften van particulieren. 
Is dat geld niet te gebruiken? ‘Het is fantastisch 
hoe zeer wij door liefhebbers worden gedragen. 
Zij omarmen ons huis en onze activiteiten en 
geven deze door aan de volgende generaties. 
Veel schenkingen dragen daarom een oormerk, 
bijvoorbeeld muziekeducatie of het in goede 

staat houden van het monument. Dus niet alle 
middelen zijn direct beschikbaar voor het 
dempen van het gat dat door de huidige 
omstandigheden is geslagen. Bovendien, als 
we al zouden kunnen knabbelen aan deze 
geschonken middelen, komen we later in 
grotere problemen. Dat geld zullen we heel hard 
nodig hebben om door te kunnen zodra dat 
weer kan. In deze periode doen wij, als onder-
neming die zijn omzet door de coronacrisis met 
bijna honderd procent heeft zien dalen, voor 
het eerst in onze geschiedenis een beroep op de 
rijksoverheid om het schip drijvende te houden.’ 
Ondanks de grote zorgen over de toekomst 
wordt door medewerkers vanuit huis hard 
gewerkt om concerten te verplaatsen en contact 
te onderhouden met bezoekers. ‘We krijgen veel 
hartverwarmende reacties. Dat doet erg goed’, 
vertelt Reinink. En er is meer positief nieuws: 
volgend jaar mei organiseert Het Concertgebouw 
een verkort Mahler Festival. ‘In zes dagen 
worden de eerste zes symfonieën gespeeld door 
zes geweldige orkesten. Echt bijzonder dat dat 
op deze korte termijn is gelukt.’

‘Voor elke toon een pijp’

‘Beethoven was een teder barbaar’ 

‘We moeten ons voorbereiden op een lange moeilijke periode’

Sommige zijn zes meter lang, andere slechts een centi-
meter. Er zijn open en dichte varianten, houten en 
metalen. Er zijn er met een krul, en met een tong. Als 
intonateur en stemmer kent Dick Koomans alle 3952 
pijpen van het Maarschalkerweerdorgel op zijn duimpje.

‘Die grote pijpen, die zichtbaar zijn voor het publiek, worden 
de prestanten genoemd’, vertelt Koomans. ‘Van het Latijnse 
prestare wat vooraan staan betekent. Maar er zijn er veel 
meer. Achter het front gaan drie verdiepingen met pijpen in alle 
soorten en maten schuil.’ Die pijpen zijn verdeeld in groepjes 
met een bepaald karakter, zogenoemde registers, die op 
windlades staan. Deze houten bakken zijn op hun beurt weer 
via latjes verbonden met de toetsenborden − ofwel manualen − 
en de registerknoppen van het orgel. De organist blaast de 

pijpen aan door het indrukken van toetsen en bepaalt door 
het opentrekken van een of meerdere registers welke pijpen 
‘spreken’.

Koomans werkt sinds 2000 bij Flentrop Orgelbouw uit 
Zaandam. Dit bedrijf restaureerde het orgel begin jaren 90 en 
is sindsdien verantwoordelijk voor het onderhoud. 
Het instrument, dat in 1891 door de Utrechtse orgelbouwer 
Michaël Maarschalkerweerd werd gemaakt, pronkt al bijna 
honderddertig jaar in de Grote Zaal. ‘Het geluid van het 
orgel ontstaat doordat er lucht in een of meerdere pijpen 
geblazen wordt’, legt de orgelexpert uit. ‘Net als bij een 
blokfluit. Alleen kan een fluitist door met zijn vingers een 
gaatje meer of minder af te dekken de toonhoogte veranderen.
Bij een orgel kan dat niet en heb je voor elke toon een ander 

formaat pijp nodig. Daarbij geldt: hoe langer de pijp, hoe 
lager de toon.’

Het orgel heeft verschillende soorten pijpen: labiaalpijpen en 
tongpijpen. De metalen prestanten zijn allemaal labiaalpijpen: 
ze hebben een smalle opening aan de voorkant die ervoor zorgt 
dat de luchtstroom breekt, in trilling komt en een klank vormt. 
Aan de bovenkant zit een krul die − zoals een sardineblikje − 
een beetje open of dicht gerold kan worden om de pijp iets 
hoger of lager te stemmen. Koomans: ‘Heel kleine pijpjes 
hebben geen krul, die zijn op lengte afgesneden. Daar heb ik 
een stemhoorntje voor waarmee ik het dunne metaal waarvan 
ze gemaakt zijn van bovenaf heel voorzichtig een beetje naar 
binnen of buiten kan drukken.’

De tongpijpen van het orgel zijn te vergelijken met een klarinet 
of saxofoon. Net als het riet op het mondstuk van deze instru-
menten trilt een messing tong op een houder wanneer lucht in 
de pijp wordt geblazen. Een metalen of houten resonansbeker 
bovenop de houder zorgt voor de klank. ‘Stof is funest voor 
tongpijpen. Komt er één stofje tussen tong en houder, dan blijft 
het stil. Om dat te voorkomen smeer ik de resonansbekers in 
met bijenwas of vaseline.’

Labiaalpijpen zijn heel gevoelig voor wisselingen in temperatuur 
en luchtvochtigheid. Als het bijvoorbeeld warm is in de zaal gaat 
de toon van deze pijpen omhoog. ‘Het mooie is dat ze dan 
allemaal evenveel omhooggaan. Omdat ze sterk in de meerder-
heid zijn, pas ik bij een stemming niet de labiaalpijpen aan, 
maar juist de tongpijpen, die qua toon eigenlijk veel stabieler 
zijn.’ Dat stemmen gebeurt voor elk orgelconcert, zo’n een of 
twee keer per maand. Daarnaast krijgt het orgel eens in de twee 
jaar een grote onderhoudsbeurt. Koomans loopt dan alle pijpen 
langs om te controleren of ze in goede conditie zijn en mooi 
klinken. Hebben ze de juiste sterkte, het juiste klankkarakter, 
de juiste klankkleur en hoe klinken ze samen? Stel dat het 
geluid van een pijp te zwak is, dan wordt de luchttoevoer 
verruimd. Het geluid wordt hierdoor sterker, maar ook hoger, 
dus dat moet dan ook weer bijgesteld worden. ‘Het is altijd een 
enorme operatie, waarbij ik het orgel elke keer weer wat beter 
leer kennen.’
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Blik op 1968   Zesentwintig jaar oud was Aretha Franklin tijdens haar legendarische optreden in Het Concertgebouw, op 28 april 1968. De ‘Queen of 
Soul’ was op de toppen van haar kunnen en zette met hits als Natural woman, Chain of Fools en Dr. Feelgood de zaal op zijn kop. Het was Franklins eerste en 
meteen ook laatste optreden in Amsterdam. Vanwege haar vliegangst trad de diva na haar buitenlandse tournee in 1968 alleen nog op in eigen land. 
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‘Een verbijzondering van je schenking’
Speciale programma’s voor jongvol-
wassenen, jazzavonden, concerten voor 
kinderen met een achterstand, maar ook 
onderhoud aan Het Concertgebouw; 
het zijn slechts enkele voorbeelden van 
de doelstellingen die verbonden zijn 
aan de Fondsen op Naam waardoor 
Het Concertgebouw wordt gesteund. 
Jolien Schuerveld, directeur van 
Het Concertgebouw Fonds: ‘Het maakt 
een gift persoonlijker.’ 

Het Concertgebouw kent vele vormen van 
schenken. Particulieren kunnen een bijdrage 
geven voor de Kleine Zaal, een aandeel kopen, 
lid worden van een Kring of Het Concert-
gebouw opnemen in hun testament. En dan is 
er nog de mogelijkheid van het oprichten 
van een Fonds op Naam. ‘Muziekliefhebbers 
willen soms een bepaalde doelstelling aan hun 
schenking meegeven. Dat kan door middel 
van een Fonds op Naam,’ vertelt Schuerveld. 
‘Je kunt daar een naam aan verbinden. Zo 
wordt de naam van een dierbare of een 
familienaam in stand gehouden en permanent 

verbonden aan Het Concertgebouw. Maar het 
komt even vaak voor dat gekozen wordt voor 
een functionele naam. Een Fonds op Naam 
is een verbijzondering van je schenking.’

Op dit moment zijn er 23 Fondsen op Naam 
bij Het Concertgebouw Fonds ondergebracht. 
Elk met een eigen klankkleur. ‘Ik zal een 
paar voorbeelden noemen,’ zegt Schuerveld. 
‘Er is een aantal Fondsen op Naam dat 
muziekeducatie ondersteunt, elk met zijn 
eigen accent. Zo hebben we onder meer het 
Nel Mulder Aberson Fonds, het Freek en 
Hella de Jonge Fonds voor actieve muziek-
participatie van kinderen, en het Gepkeline 
Fonds met speciale aandacht voor kinderen 
met een achterstand of beperking.’

Naast muziekeducatie zijn er meerdere fondsen 
die zich richten op de artistieke programme-
ring. Zo is er sinds vorig jaar het Jazz Fonds 
dat de programmering van hoogwaardige jazz 
wil stimuleren. Het Elise Wessels Fonds wil 
bijdragen aan het maken en beluisteren van 
sublieme symfonische muziek in de Grote Zaal 

en met behulp van het Classic Pop Fonds zijn 
afgelopen jaar 39 concerten in het popgenre 
georganiseerd. Schuerveld: ‘We hebben ook 
Fondsen op Naam gericht op het behoud van 
Het Concertgebouw voor de toekomst. 
Bijvoorbeeld Fonds 2186, genoemd naar het 
aantal palen waarop het gebouw rust.’
Met de verschillende Fondsen op Naam 
krijgt Het Concertgebouw de mogelijkheid 
bijzondere projecten te realiseren. Zo konden 
met behulp van het Compositieopdrachten-
fonds, sinds de oprichting in 2001, al meer 
dan zestig compositieopdrachten worden 
verleend en uitgevoerd. ‘Een ander geweldig 
voorbeeld is het Frieder Weissmann Fonds, 
opgericht door Sylvia Willink als eerbetoon 
aan de in 1984 overleden dirigent Weissmann. 
Dit fonds stelt jonge dirigenten in de gelegen-
heid zich te ontwikkelen in Het Concertgebouw.’

Doordat begunstigers hun gift oormerken 
met een eigen gekozen doelstelling, zijn de 
Fondsen op Naam bewerkelijker dan een 
andere gift. ‘Tuurlijk, we moeten soms 
puzzelen hoe we bepaalde doelstellingen 

kunnen realiseren. Het is heel belangrijk dat 
we een gesprek hebben met de oprichters 
van een fonds, zodat we niet geconfronteerd 
worden met een doelstelling die niet haalbaar 
is. Maar de persoonlijke invulling van de 
schenker geeft een extra dimensie aan de 
band tussen Het Concertgebouw en de 
stichters van de fondsen. Zij zijn vaak heel 
betrokken en dat is zeer waardevol. 
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