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Naast haar volle werkagenda zet Marise 
Voskens (63) zich al jarenlang in voor 
diverse culturele en sociaal-maatschappe-
lijke instellingen en initiatieven. Ze vindt 
het belangrijk dat kinderen kunst en 
cultuur beleven. ‘Dans, theater en muziek 
prikkelen het gevoel, de ervaring en de 
fantasie. Ze zorgen ervoor dat kinderen 
het palet aan mogelijkheden ontdekken 
dat ze als mens hebben.’

Op haar veertiende besloot Voskens niet voor 
haar hart, maar voor haar hoofd te kiezen. ‘Ik 
danste op hoog niveau, maar met m’n hoofd 
wilde ik ook wat.’ Dat resulteerde in een 
succesvolle carrière: eerst in het internationale 
bedrijfsleven, daarna als rechter en tegenwoor-
dig als voorzitter van de raad van toezicht van 
de Universiteit van Amsterdam en de VPRO. 

‘Ik ben altijd blijven dansen’, vertelt ze. 
‘Wanneer ik voor zaken naar Tokio, New York, 
Buenos Aires of Stockholm moest, dan gingen 
mijn balletspullen mee.’ 
Dans en muziek liggen voor Voskens heel dicht 
bij elkaar. Bij alles wat ze doet, ervaart ze 
beweging en muziek. ‘Als ik een vonnis of 
strategienota schrijf, zit er muziek in mijn 
zinnen, woorden en alinea’s. Als ik loop, voel 
ik een ritme. En ook als ik zeil of ski, zijn 
muzikaliteit en ritme belangrijk. Ik heb de ziel 
van een danser met een grote passie voor 
muziek.’ Ze houdt van alle genres: klassiek, 
barok, hedendaagse muziek, rock, jazz, techno, 
hiphop, flamenco en zelfs carnavalsmuziek. 
De muzikale kwaliteit staat voorop en er moet 
een snaar geraakt worden.
Naast haar werk stimuleert Voskens al jaren 
allerlei vormen kunst en cultuur. Zo is ze onder 

meer voorzitter van de raad van toezicht van de 
Flamenco Biënnale en van kunststichting 
ID-tonen. In het verleden was ze voorzitter van 
de Vrienden van Carré en stichting Musical 
1986. Ze vervulde ruim dertig jaar het voorzit-
terschap van OpusOne en was betrokken bij 
LEF!, een theaterinitiatief voor en door kinderen 
in achterstandsposities. Ook stelt ze haar huis 
open voor concerten, biedt jonge talenten 
onderdak en initieert projecten als Emma in 
Concert, dat zieke kinderen een podium in 
Het Concertgebouw geeft. 
In de jaren zeventig kwam Voskens voor het 
eerst in Het Concertgebouw. Toen ze in 1982 
naar Amsterdam verhuisde, werd ze een 
frequente bezoeker. ‘Zo’n vijfentwintig keer 
per jaar zit ik in de Grote of Kleine Zaal. Mijn 
man en ik volgen series zoals Rising Stars van 
Het Concertgebouw, en Horizon en de B-serie 

van het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Maar ik geniet ook van losse concerten of 
projecten als het Festival Turning East. Ik vind 
het fantastisch als een diverse programmering 
kruisbestuivingen tussen verschillende
culturen stimuleert.’
Toen Het Concertgebouw in 2012 ter ere van 
het honderdvijfentwintigjarig bestaan aandelen 
uitgaf, werd Voskens jubileumaandeelhouder. 
Ze wil de investeringen van Het Concertgebouw 
Fonds in de toekomstige rol van het gebouw 
en vooral het educatieprogramma steunen. 
‘Kinderen en jongeren uit alle lagen van de be-
volking moeten de kans krijgen de rijkdom van 
klassieke muziek te ervaren. Hoe meer deurtjes 
er in hun hoofd opengaan, hoe creatiever ze 
worden, hoe breder hun ontplooiing en hoe 
beter ze later functioneren in de maatschappij. 
Muziek is goed voor hun ontwikkeling.’ 

‘Muziekliefhebbers streven na dat Het Concertgebouw, met zijn beroemde akoestiek en indrukwekkende muziek-
geschiedenis, behouden blijft voor toekomstige generaties’, vertelt Jolien Schuerveld, directeur van Het Concertgebouw 
Fonds. ‘Dat is de meest voorkomende reden waarom zij deelnemen aan De Toegift, het nalatenschapsprogramma van 
Het Concertgebouw Fonds.’ Dirigent Bernard Haitink (90) was direct gewonnen voor het initiatief. ‘Dat wij zijn beeltenis 
mogen gebruiken voor De Toegift is voor ons van grote betekenis.’

‘Hoe meer deurtjes opengaan, hoe beter’ 

Ritmisch 
avontuur 
Achthonderd scholieren uit groep 7 en 8 bezetten 
tijdens het educatieconcert Rhythmix de stoelen 
van de Grote Zaal. Ze staan te popelen om met 
slagwerkgroep Percossa en de Philharmonie 
Südwestfalen muziek te maken. > Pagina 2

Mahler, Mahler, 
Mahler
In 1903 kwam Mahler op uitnodiging van  
Willem Mengelberg voor het eerst naar Amsterdam. 
Dat was het begin van een bijzondere traditie. 
Schrijver Jan Brokken vertelt erover. > Pagina 2

Eva-Maria 
Westbroek 
‘Ik vind het indrukwekkend hoe Sjostakovitsj 
universele emoties naar muziek heeft vertaald’, 
zegt Eva-Maria Westbroek. Op 12 juni 2019 
brengt de wereldberoemde sopraan met 
Amsterdam Sinfonietta Sjostakovitsj’ Veertiende 
symfonie ten gehore. > Pagina 3
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Schrijver Jan Brokken schreef in opdracht van 
Het Concertgebouw een essay over Mahler in Amsterdam. 
Hij ontdekte hoe enorm belangrijk Willem Mengelberg, 
dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, is 
geweest voor Mahler. Nog altijd is de componist 
ongekend populair in Nederland. ‘Tijdens het Mahler 
Festival van 8 tot en met 17 mei 2020 kunnen 
Mahlerliefhebbers hun hart ophalen en op topniveau 
genieten van zijn muziek.’

In de jaren zeventig nam dirigent Bernard Haitink samen 
met het Concertgebouworkest alle symfonieën van Mahler op. 
Brokken herinnert het zich nog goed. Tot dan toe was hij 
voornamelijk geïnteresseerd in popmuziek, maar het gonsde in 
Amsterdam ‘Mahler, Mahler, Mahler’. ‘Ik werkte toen bij Trouw 
en als we in de lunchpauze ons broodje aten bij Café Hoppe 
discussieerden we over Mahler’, vertelt de schrijver.
‘De muziek van Mahler bevat enorme tegenstellingen. Van 
marsmuziek met schel koper in de Zevende symfonie tot 
enorme rust en subtiliteit in het Adagio uit de Vijfde symfonie. 
Het zijn composities met een verhaal.’ Brokken heeft de muziek 
eindeloos beluisterd. ‘Ik heb destijds alle opnamen van Haitink 

gekocht en ze grijs gedraaid. Ze zijn van een waanzinnig goede 
kwaliteit. Haitink en het orkest bliezen de Mahlertraditie in 
Amsterdam nieuw leven in.’
Die traditie ontstond in 1903, toen Mahler voor de eerste keer 
naar Amsterdam kwam op uitnodiging van Willem Mengelberg. 
‘Mengelberg had Mahler een jaar eerder voor het eerst zien 
dirigeren in Krefeld. Hij was enorm onder de indruk van zijn 
muziek, maar misschien nog wel het meest van de dirigent zelf.’ 
Mengelberg stond erop dat Mahler bij hem thuis verbleef als hij 
in Amsterdam was. Een reden voor Alma, de vrouw van de 
componist, om niet mee te reizen. ‘Zij logeerde liever in het 
Amstelhotel’, weet Brokken. Mahler was niet erg enthousiast 
over de stad: lawaaiig, veel te koud en te nat. Maar over het 
orkest en zijn dirigent, Het Concertgebouw en het publiek was 
hij lyrisch. Hij zag Amsterdam als zijn tweede muzikale thuis.
‘Dat was voor een groot deel te danken aan Mengelberg’, aldus 
Brokken. ‘Wanneer Mahler naar Amsterdam kwam, bereidde 
hij het orkest fantastisch voor. Mahler had vaak problemen 
met orkesten. De musici waren ongeïnspireerd en slordig. 
Maar hier stonden de orkestleden op scherp.’ Dat zorgde 
ervoor dat Mahler zich volledig kon bezighouden met zijn 
composities. Hij bracht veranderingen aan in zijn werken en 

correspondeerde daarover met Mengelberg. ‘Die deed af en
toe voorzichtige suggesties. En dat was bijzonder, want de 
componist duldde geen enkele kritiek. Maar van Mengelberg 
kon hij het hebben. Mengelberg werd Mahlers grootste 
discipel, zijn klankbord.’
In 1920, negen jaar na het overlijden van de componist, 
werd ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van 
Mengelberg het eerste Mahler Feest gehouden. ‘De oorlogs-
ellende was voorbij en men dacht weer aan de toekomst. Er 
kon weer van muziek worden genoten. Op de trams wapperden 
vlaggetjes van het feest’, vertelt Brokken. Het was een festival 
met veel internationale gasten. Ook Alma Mahler bezocht samen 
met componist Arnold Schönberg de festiviteiten.
De kijk op Mengelberg is nogal vervormd door zijn dubieuze 
rol in de Tweede Wereldoorlog. ‘En dat is niet gek natuurlijk’, 
vindt de journalist. ‘Het is onbegrijpelijk dat hij erin toestemde 
dat Mahlers muziek niet meer gespeeld mocht worden. Zijn 
handelen is niet goed te praten.’ Toch is de betekenis van 
Mengelberg groot geweest, vindt Brokken. ‘Niet alleen heeft
hij het fundament gelegd voor het Concertgebouworkest en 
stond hij aan de wieg van de Mahlertraditie in Nederland, 
ook heeft hij Amsterdam als muziekstad op de kaart gezet.’ 

Verrassende ritmes in de Grote Zaal

‘In Café Hoppe discussieerden we over Mahler’

Slagwerkgroep Percossa en de Philharmo-
nie Südwestfalen nemen een zaal vol 
tien- en elfjarigen mee op een muzikaal 
avontuur. Tijdens het dynamische concert 
Rhythmix worden de scholieren uitge-
daagd goed te luisteren, mee te zingen, te 
bewegen, te klappen en te stampen. Op 
school hebben ze ter voorbereiding drie 
liedjes en de bijbehorende bodypercussies 
ingestudeerd. 

Met een hoop bombarie dragen de vier slag-
werkers van Percossa een enorme trommel 
het podium op. De kinderen in de zaal lachen 
om hun gestuntel en de kleerscheuren die
ze daarbij oplopen. Zodra slagwerker Eric 
vervolgens de Philharmonie Südwestfalen 
aankondigt, barst een oorverdovend applaus 
los. De toon is gezet voor een uur vol muziek, 
snelheid, humor en plezier. 
‘La, la, lala, haaa, la, la, haaa, la…’ Niet alleen 
de musici moeten stemmen, ook de zaal. Als de 
strijkers vervolgens de eerste tonen van de 
Russische dans uit Tsjaikovski’s Notenkraker 
inzetten, springen de kinderen opgewonden uit 
hun stoelen om de bodypercussies te doen die 
ze op school hebben geleerd. 
Rhythmix is speciaal ontwikkeld voor groep 7 
en 8 van de basisschool. Tijdens het concert 
worden de scholieren getrakteerd op verras-
sende ritmes en indrukwekkende ‘moves’ 
met gitaren, triangels, bekkens, xylofoons en 
trommels. Ze maken kennis met slagwerk, een 
symfonieorkest en een dirigent die met zijn 
magische baton niet alleen de maat slaat, maar 
de musici ook naar voren of naar achteren, 
naar links of naar rechts kan laten buigen.
Omdat muziek verbindt, de creativiteit 

stimuleert, onmisbaar is voor de culturele 
ontwikkeling en een goed gevoel geeft, wil 
Het Concertgebouw zoveel mogelijk kinderen 
en jongeren de kans geven naar een concert te 
gaan. Dankzij de financiële steun van vele 
muziekliefhebbers kunnen jaarlijks tienduizen-
den scholieren van vier tot achttien jaar de 
educatieconcerten van Het Concertgebouw 
bezoeken en kennis maken met het wonder en 
de rijkdom van klassieke muziek. 
Tijd voor een spelletje. ‘Dit is de quiz’, zingen 
de kinderen uit volle borst terwijl Beethovens 

Vijfde symfonie de zaal in knalt. ‘Wie is die 
com-, wie is die componist?’ Het warme licht in 
de zaal wordt fel. Een aantal kinderen wijst 
naar de bewegende schaduwen op het plafond 
en de muren. De slagwerkers slaan fanatiek 
op hun trommels en worden begeleid door het 
orkest. Het is opzwepend, maar ook een beetje 
dreigend. 
Moeiteloos gaat deze spannende scène over in 
een hilarische act met plastic buizen. Als een 
van de slagwerkers neervalt omdat 
hij steeds op zijn hoofd wordt geraakt, brullen 

en juichen de scholieren erop los terwijl het 
orkest in hoog tempo Offenbachs Galop 
infernale (de cancan) speelt. 
De docenten en begeleidende ouders leggen de 
swingende leerlingen nog even vast als tot slot 
de triomfantelijke ouverture van Bizets 
beroemde opera Carmen klinkt. ‘Hoor je die 
klanken, voel je die ritmiek?’ zingt de zaal. 
‘Wij zijn muziek, jullie zijn muziek. Samen met 
jullie, hooggeëerd publiek, klonk het weer 
magnifiek.’
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Van de Wiener Staatsoper tot La Scala en 
The Met. In alle grote operahuizen 
schittert Eva-Maria Westbroek in rollen 
als Sieglinde in Die Walküre, Katerina in 
Lady Macbeth en Minnie in La fanciulla 
del West. De wereldberoemde sopraan 
werkt samen met de beste orkesten en 
dirigenten, onder wie Sir Simon Rattle, 
Valery Gergiev en Mariss Jansons. 
Op 12 juni 2019 is ze te bewonderen in 
Het Concertgebouw, waar ze samen met 
Amsterdam Sinfonietta en bas Mikhail 
Petrenko de Veertiende symfonie van 
Sjostakovitsj ten gehore brengt. 

In 2015 trad je voor het eerst op met 
Amsterdam Sinfonietta tijdens het 
Holland Festival. Sjostakovitsj’ Veertiende 
symfonie is jouw tweede project met dit 
strijkorkest. Hoe bevalt de samenwerking? 
‘Het is bijzonder om met Amsterdam Sinfonietta 
samen te werken. Het orkest heeft geen dirigent 
en dat betekent dat iedereen even belangrijk is 
en een grote verantwoordelijkheid draagt. 
Het musiceren is een democratisch proces 
waarin artistiek leider Candida Thompson op 
een geweldige manier het voortouw neemt. 
De repetities zijn heel intens. Deze manier 
van werken dwingt je om extra goed naar 
elkaar luisteren en elkaar echt aan te voelen. 
Ik ervaar het als zeer verfrissend, leuk en 
spannend. In de toekomst wil ik graag meer 
projecten met Amsterdam Sinfonietta doen.’ 

De Veertiende symfonie is eigenlijk 
geen echte symfonie, maar eerder een 
liedcyclus. Wat maakt dit werk voor
jou bijzonder? 
‘Ik ben een ontzettende Sjostakovitsj-fan. 
Ik vind zijn muziek prachtig. Zo aangrijpend, 
diepzinnig en soms ook grappig. Er zitten 
zoveel emoties in. Met heel weinig middelen, 
met maar één instrument, weet hij al te raken. 
De liederen in de Veertiende symfonie, 
in het bijzonder De zelfmoordenaar, 
ontroeren mij diep.’

Over de Veertiende symfonie zei 
Sjostakovitsj dat het ‘een hartstochtelijk 
protest tegen de dood is’. Hoe ervaar jij 
dat als zangeres? 
‘De cyclus bestaat uit elf liederen die zijn 
gebaseerd op prachtige gedichten van bijvoor-
beeld Lorca, Apollinaire en Rilke. Ze gaan 
allemaal over de dood. Ik heb er veel over 
gelezen en mijn Russische coach heeft me 
geholpen om de liederen echt te doorgronden 
– heel boeiend. Sjostakovitsj had een hekel 
aan mensen die de dood als iets moois 
voorspiegelden. Hij wilde laten zien dat de 
dood niet mooi is, maar heel eng, naar en 
verdrietig.’

Zware materie. Word je er niet somber van? 
‘Nee, de liederen zijn erg mooi. Iedereen 
kent wel het gevoel van verlies en verdriet. 
Het gaat om universele emoties. Ik vind het 

indrukwekkend hoe Sjostakovitsj die naar 
muziek heeft vertaald. Maar natuurlijk gaat het 
me niet in de koude kleren zitten als ik me 
verdiep in zijn levensverhaal, de onderdruk-
king door het Stalinistische regime en de angst 
waarmee de mensen moesten leven. Heel 
heftig.’

De liederen zijn in het Russisch. 
Hoe pak je dat aan? 
‘Dat is een enorme klus waar ik heel lang mee 
bezig ben. Ik luister naar opnames, werk met 
een Russische pianist, lees vertalingen en heb 
met m’n coach de liederen woord voor woord 
doorgenomen zodat ik precies weet wat ik zing. 
Mikhail Petrenko helpt me ook. Hij is Russisch 
en een goede vriend met wie ik vaker heb 

gezongen. “Ik denk dat hij bij de repetities zijn
wenkbrauwen hoog optrekt als mijn uitspraak 
niet goed is.’

Bij opera zing je niet alleen, je acteert 
ook. Hoe is het om zonder kostuum 
op het podium te staan? 
‘Vroeger vond ik dat niet te doen. Dan dacht ik: 
wat sta ik hier nou? Het voelde heel “naakt”. 
Kostuums, attributen, het verhaal en de regie 
helpen bij opera om helemaal in je rol op te 
gaan. Vorig jaar heb ik veel concerten gegeven 
met het Koninklijk Concertgebouworkest.
Ik heb toen geleerd om in een andere wereld 
te stappen en in de huid van een muziekstuk 
te kruipen door me er heel erg in te verdiepen. 
Het lukt me dan om een andere tijd en omge-

ving voor te stellen en met al mijn zintuigen 
– in beelden, kleuren en zelfs geuren – de 
muziek te ervaren en te worden meegenomen 
op een soort reis.’

Voel je je als ervaren zangeres nog wel 
eens kwetsbaar of nerveus? 
‘Ja altijd, en dat blijft. Je moet het elke keer 
weer waarmaken. Ik stel hoge eisen aan
mezelf, daar word ik soms gek van. Het is een 
apart vak. Aan de ene kant moet je kwetsbaar 
zijn en openstaan voor de muziek. Aan de 
andere kant moet je sterk zijn, want je staat
op het podium en iedereen heeft een mening 
over je. Daar moet je jezelf tegen beschermen, 
anders is het niet vol te houden.’

Je legt de lat hoog. Kan je nog beter 
worden? Leer je nog bij? 
‘Dat is nou juist zo leuk: ik blijf leren, omdat ik 
nieuwe inzichten heb en andere stukken zing. 
En ik heb een nieuwe lerares, Diana Soviero, 
waar ik super enthousiast over ben. Ik voel me 
weer helemaal leerling. Toen Pablo Casals in de 
negentig was en de vraag kreeg waarom hij 
nog studeerde, zei hij: “I think I can improve”. 
Dat maakt muziek zo geweldig. Bovendien 
brengt muziek mensen bij elkaar.’

Kijk je uit naar 12 juni? 
‘Het is heel fijn om weer in Het Concertgebouw 
te zingen. De akoestiek is fantastisch en
er werken schatten van mensen. Ik heb er 
veel zin in.’

Eva-Maria Westbroek
Nog voor haar afstuderen aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag debuteerde de 
Nederlandse zangeres Eva-Maria Westbroek 
in 1994 als Mère Marie in Poulencs Dialogues 
des Carmélites op het Aldeburgh Festival. 
Toen ze vervolgens een internationale 
zangcompetitie won, kreeg ze op haar 
vijfentwintigste de titelrol in Puccini’s Tosca 
in een productie van het Teatro Manzoni in 
Rome. Van 2001 tot 2006 was Westbroek 
soliste bij de Staatsoper Stuttgart. Daar 
vertolke ze diverse rollen, onder andere 
Donna Anna in Mozarts Don Giovanni en 
Carlotta in Schrekers Die Gezeichneten. 
In 2006 werd ze door de Staatsoper Stuttgart 
benoemd tot Kammersängerin en zong ze 
met het Concertgebouworkest in Lady 
Macbeth bij De Nationale Opera. 
De Vereniging van Schouwburg- en 
Concertgebouwdirecties noemde haar rol 
in deze productie ‘de meest indrukwekkende 
individuele prestatie’. Westbroek trad op in 
vrijwel alle grote operahuizen en op alle 
operafestivals. Naast opera treedt Westbroek 
regelmatig op in concertante uitvoeringen. 
Gedurende het seizoen 2017-2018 was ze 
artist in residence bij het Concertgebouw-
orkest. Sinds 2014 is Westbroek ambassa-
deur van Musicians Without Borders.

‘Ik ben een ontzettende Sjostakovitsj-fan’
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ACTIVITEITEN 
AANDEEL-
HOUDERS
25 juni 2019 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders

24 september 2019
8e Dividendconcert

Voor alle activiteiten ontvangt u tijdig 
een uitnodiging.

                                                             
                                         Meer dan tweeduizend jongeren beleefden op 29 september 1969 de wereldpremière van de rockopera 
Tommy in Het Concertgebouw. De Engelse rockband The Who bracht met enorme versterkers en spectaculaire licht- en kleureffecten 
een indrukwekkende show. Na afloop werd de band beloond met een Edison voor het album van de rockopera. The Who – die in de 
hoogtijdagen bestond uit zanger Roger Daltrey, gitarist Pete Townshend (die Tommy componeerde), bassist John Entwistle en 
drummer Keith Moon – groeide uit tot een van de bekendste rockbands ter wereld. Vijftig jaar na het geweldige concert van The Who 
in Het Concertgebouw spelen op 31 juli aanstaande Lucas Hamming & Friends alle klassiekers van de integrale rockopera Tommy.
 

Blik op 1969

Foto: Ton Schutz

‘Schenkingen en legaten zijn essentieel’
Er zijn verschillende manieren waarop 
particulieren kunnen bijdragen aan 
het veiligstellen van de toekomst van 
Het Concertgebouw. Sinds een aantal jaar 
is er De Toegift, een programma dat wil 
stimuleren Het Concertgebouw Fonds
op te nemen in het testament. 
Jolien Schuerveld, directeur van het 
fonds: ‘Het gebouw krijgt bijna geen 
subsidie. Schenkingen en legaten zijn 
van essentieel belang.’

In de voormalige hoofdentree aan het 
Museumplein hangt een bijzonder kunstwerk: 
een eretableau, ontworpen door Evelyne 
Merkx, dat telkens wat verandert. Wanneer 
Het Concertgebouw Fonds een legaat ontvangt, 
wordt de naam van de begunstiger als eerbe-
toon en uit dank vermeld op het tableau. ‘Daar 
staan de gezusters Kruithof. Zij zijn als laatste 
toegevoegd’, vertelt Schuerveld. ‘De zussen 
bezochten jarenlang samen Het Concertgebouw. 
Toen Janke overleed, liet ze haar vermogen na 
aan haar zus Hermina. Enkele jaren later stierf 
Hermina en zij koos Het Concertgebouw Fonds 
als haar erfgenaam. Eigenlijk was het een 
gecombineerd legaat van beide zussen’, vindt 
Schuerveld. ‘Op het tableau hebben wij 
hen verenigd.’

Honderdzestig gesprekken
Sinds 2013 attendeert Het Concertgebouw 
Fonds liefhebbers van klassieke muziek op de 
mogelijkheid een deel van hun nalatenschap 
aan Het Concertgebouw Fonds na te laten.

In die zes jaar heeft Schuerveld gesprekken 
gevoerd met bijna honderdzestig muzieklief-
hebbers die besloten Het Concertgebouw Fonds 
een plek in hun testament te geven. 
Het Concertgebouw heeft tot nu toe twaalf 
legaten ontvangen, variërend van vijfduizend 
tot 1,2 miljoen euro. ‘Het argument dat ik het 
meest hoorde, is dat men het kunnen genieten 
van muziek, in de Kleine of de Grote Zaal, 
wil doorgeven aan de volgende generatie.’ 

Op het eretableau staan de 
volgende namen: 

D.G. Lohman
Irene Vorrink
Herman Hugenholtz
G.T. Tromp & Y. Tromp-Spiero
Janke Kruithof
Hermina Kruithof
Laura Dobbenga
Marc R. Ullmann

 Johanna de Potter-Meijer 

Persoonlijke doelstelling
‘Lang niet iedereen vertelt ons dat ze 
Het Concertgebouw Fonds hebben opgenomen 
in hun testament’, weet Schuerveld. Slechts
 een deel van de mensen van wie het fonds een 
legaat heeft ontvangen, heeft dat van tevoren 
kenbaar gemaakt. ‘Ik begrijp dat heel goed’, 
benadrukt Schuerveld. Al is het goed om het er 
van tevoren over te hebben. ‘Zeker als iemand 

een persoonlijke doelstelling wil verbinden aan 
het legaat, zoals het ondersteunen van kamer-
muziek of muziekeducatie. In dat geval is het 
verstandig dit te bespreken, om te voorkomen 
dat er iets in het testament staat dat we niet 
kunnen uitvoeren.’

Vertrouwen
De Toegift is een programma gebaseerd 
op vertrouwen. Iedereen die aangeeft 
Het Concertgebouw Fonds in het testament 
te noemen, wordt betrokken bij de activiteiten 
van het fonds. Zo worden muziekliefhebbers 
die meedoen met De Toegift ieder jaar 
uitgenodigd voor het concert op 12 mei 
(de verjaardag van de Kleine Zaal) en een 
besloten repetitie. Daarnaast krijgen ze het 
jaarverslag toegestuurd. ‘Ik denk dat het 
belangrijk is om mensen ook de achterkant 
van de instelling te laten zien. Wat gebeurt hier 
allemaal achter de schermen, hoe is het 
geregeld, waar gaat het geld naartoe? Wanneer 
iemand ons een deel van de nalatenschap 
toevertrouwt, is het belangrijk dat wij tran-
sparant en open zijn. Dat men met eigen ogen 
kan zien hoe de instelling omgaat met donaties.’

Gewoner geworden
De komende dertig jaar wordt in Nederland 
een astronomisch bedrag overgedragen aan de 
volgende generatie. ‘Daarvan gaat naar 
verwachting ruim 100 miljard euro naar goede 
doelen’, weet Schuerveld. Er zijn heel wat 
instellingen en goede doelen die het voorbeeld 
van Het Concertgebouw hebben gevolgd en een 

oproep doen na te denken over een bestem-
ming voor de nalatenschap. ‘In 2013 bestond 
nog een zekere schroom om het onderwerp 
te berde te brengen. Het onderwerp is gewoner 
geworden en dit is het moment om hierover 
het gesprek aan te gaan.’

Goed geregeld 
Het opmaken van het testament is vaak een 
jarenlang proces. ‘Het is iets dat langzaam 
vorm krijgt. Mensen vragen zich af wat ze 
belangrijk vinden, en dat wisselt nog in de 
loop der jaren. Ik hoor vaak dat het een 
tevreden gevoel geeft als de beslissing eenmaal 
is genomen.’ Zo van: ‘dat heb ik goed geregeld’.
Op het kleurrijke eretableau achter de 
Grote Zaal staan nu negen steentjes met daarop 
de namen van muziekliefhebbers die een deel 
van hun nalatenschap aan Het Concertgebouw 
Fonds nalieten. Daarnaast werden enkele 
anonieme blokjes toegevoegd. Er is ruimte 
voor honderdvierendertig steentjes. Schuerveld 
verwacht dat binnen één generatie het moment 
aanbreekt dat een tweede eretableau aan de 
orde is. ‘Het wordt een vrolijk en ook hoop-
gevend gezicht.’

Vier keer per jaar organiseert 
Het Concertgebouw Fonds een informatie-
bijeenkomst over de mogelijkheid 
Het Concertgebouw Fonds op te nemen in 
het testament. De komende bijeenkomsten 
vinden plaats op 6 juni, 8 oktober en 6 
november 2019. U bent van harte welkom!

    


