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Het kopï'ren van partijen. Met dit aloude handwerk werd Donemu 45 jaar 
lang geïdentificeerd. De laatstejaren e hter overvleugelt de computer d pen en 
het Jabloon. Volgens de overleve.-ing zijn dit de handen van Joanna Diepen broek. 
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VOORWOORD 

Donemu~ i~ een uniek instituut Het documenteen de nieuwe mut.iek 

van een heel land. het maakt partijen en partituren en geluidsdragers: en 

het heeft als taak de mutid. van dat ene land overtie hele wereld uitgevoerd 

te !..rijgen. Som~ lul...t dal. -,om~ ooi.. niet. maar er wordt in ieder geval aan 

gewerkt 
Donemus kon ontstaan omdat componiMen 'oor de oorlog het heft in 

eigen handen namen. en na de oorlog bij de rijksoverheid gehoor vonden 

voor hun wensen. De overheid heeft zich vanaf de cerl>te dag garant gesteld 

voor de financiële tekerheid van <;tichting Donemus. De -,ubsidie was 

niet altijd hoog genoeg. en 1el...er in het begin wao, het bedrag lager dan 

men gehoopt had, maar ah het erop aan I-. wam stond de 0\ erheid achter 

Doncmus. De componisten participccn.Jcn financieel in Donemus t.odat 

er een uniel... samengaan ontstond van publieke en private belangen. 

De uitvoerders van het promotiewerl... waren geen componisten. In de 

ccNe vijf jaar 'an het bc-.taan van de '>lichting bestonden bc-,tuur en 

dagclijk'>e leiding uit idealisten die een bijdrage wilden lcvcn:n aan het 

ederlands mu1iel...lcven. maar' reemd genoeg niet meteen het 'olie ,·er

trouwen van componi-.ten kregen. Alsof dat nog niet genoeg -.panningen 

opleverde. was er ooi.. nog het dilemma dat Doncnu1., vanaf het begin 

parten heeft gespeeld: tijn aandacht te vcrdelen tussen documentatie van 

alle~ wat er in Nederland gecomponeerd werd, en gerichte promotic van 

een beperl...t aantal paniturcn. Over de1e 1-.wc~tie werd niet alleen binnen 

Donemus gedi~cus-.iecrd. maar ooi.. met de Nederlamhe componisten. 

verenigd in het Genoot~chap \an Nederland-.e Componisten CGencco). 

en door componi~ten onderling. Lange tijd overheerste bij componbten 

ontevredenheid over de promotie die Doncmus voor hun werl... voerde. 

Hel vinden van een productieve samenwerking tus!>en Donemusen compo

ni~ten i<. een rode draad in de geschiedenis van het bedrijf. 

I let onderLoek voor dit bock begon met een voor<.pelling van de huidige 

directeur van Donemu<,. Bèr Deus~. Hij 1ci: ·Je LUlt zien dat naarmate het 

tclfvertrouwen van de componi~ten groeide. het werk' an Doncmuo., '>leed 

mal...kelijker werd'. Die voorspelling i' juist gcbleken. maar met de kant

tekening dat het groeiende zel fvertrouwen het Donemus ook wel eens 

heel moeilijk heeft gemaal... I. Begin jaren te\'entig drong de onomkeerbare 

vernieuwing van het Ncderlanru. mul iel... Ie\ cn via het Gencco door in 

Donemu'>. en begon een ontwikkeling \Uil ccn enigszins rcgcntcsl...e stich-

7 



ting naar een moderne. open organi atie. Dal pro es heeft een lordige 
vijftien jaar in be lag genomen. In die vijftien jaar werd g zocht naar d 
ju i te orm, naar de mate waarin commercie moest en kon worden toege
laten. Dat bleek maar in zeer beperkte mate te kunnen. Het ucces van 
Donemu bleek v el meer te danken aan een menselijke en ga tvrije 
houding ten opzichte van componi. ten, dan aan een winstgevende bedrijf -
voering. De moeizame gang tot die conclu. ie i vanzelfsprekend een 
belangrijk onderwerp in dit boek. 

Inmiddel i Donemu op het oorlog pad in het buitenland. De eder
lande ·markt' i in kaartgebracht ngo dvo rvijfentachtigpr cent an 
de omzet. Hel buitenland, waar ederland z 1ijk aan is, i de volgende 
uitdaging. 

De ge chiedeni van Don mu:. overlapt oor een belangrijk deel de 
ge. chiedenL van de derland. e componi ten en hun werk. Er wordt in 
dit boek daarom ook, zij het in bep rktc mate. aandacht be teed aan de 
omwikkeling van het gedachteng ed van ederland e componi ten. die 
in ge tolde vorm aanwezig is in de chat van meer dan neg n duizend 
partiruren die aan Donemus zijn [Oe ertt·oU\ d. Een klein deel van die 
rijkdom wordt zichtbaar door de in dit boek afgedrukte partituurpagina ' . . 
Maar in d eer te plaat gaat dit boek ov r de men en die een deel van 
hun leven be teed hebben aan een in tiruut dat in de wereld uniek is: een 
combinatie van documentati centmm, uitgeverij, platenlabel en promotie
apparaat, met lecht één 'pr duet': Nederland e muziek. 



HOOFDSTUK 1 

DE VOORGESCHIEDENIS EN DE EERSTE JAREN 

lilleiding 
Naar Nederlandse opvattingen valt de twintigste eeuw vlak voor het 

midden in tweeën uiteen in een deel 'voor de oorlog' en een deel 'na de 
oorlog'. Ook in de vaderlandse muL.iekgeschicdenis is dat het geval. De 
·prehistorie' van Donemus Jjgt voor de oorlog, toen Nederlandse orkesten 
weinig aandacht aan Nederlandse muziek besteedden en overheidssteun 
voor de muzikale infrastructuur vrijwel ontbrak. Nederlandse musici 
kwamen te weinig aan bod; een middelmatig buitenlands solist werd als 
beter beschouwd dan de beste Nederlander. Niettemin wisten enkele 
idealisten in deze vooroorlogse periode de basis te leggen voor een 
bibliotheek en een promotie-organisatie voor Nederlandse muziek. 

Tijdens de oorlog ontstonden de ideeën over het kunstleven in wat toen 
nog niet 'na de oorlog·. maar 'na de bevrijding· heette. 'Er L.Ouden zalen 
gebouwd worden. schouwburgen. er zou een echte opera komen. want 
wat er voor en tijdens de oorlog was, dat was werkelijk niet op een hoog 
niveau' 1, herinnert Peter Diamand.later directeur van het Holland Festival, 
zich. Diamand werd op zijn onderduikadres benaderd door Henk Reinink 
(die later als Directeur-Generaal voor de Kunsten van het Departement 
voor Volksvoorlichting en Kunsten een cruciale rol zou spelen in het 
Nederlandse kunstleven), met het verzoek aan de wederopbouw een 
bijdrage te leveren. 

In dit eerste hoofdstuk wordt de vroegste geschiedenis van Donemus 
gereconstrueerd. Die begint op het moment dat het moreel in de 
Nederlandse muziek een dieptepunt bereikt lijkt te hebben: midden in de 
economische crisis van de jaren dertig. 

Crisistijd 
Op 29 juni 1937 schreef muziekjournalist en musicoloog Eduard Reeser 

in de Nieuwe Ronerdamsche Couram: 

·oe Nederlandsche mu7iek heeft binnen de gren7en maar heel 
weinig herauten gevonden. laat staan erbuiten: van een systematische 
propaganda in het eigen land is nooit !>prake geweest en daarom moest 
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het buitenland wel den indruk krijgen. dat het compunceren in 
ederland niet veel .wab moe:o.ltijn'.2 

atuurlijk hadden de verant\J oordelijke concenorgani atoren hun 

erdcdiging g reed: d or de ec nornis he cri i en het ontbreken an 

overheids tcun wa. men gedwong n het hoofd boven water te houden 

d or repertoire aan te bieden waar oor publieke belang telling verzekerd 

wa .. De muziekkritiek stelde dit con ·ervati me wel aan ue kaak, maar 

bracht geen concrete eranderingen tewe g. De ederland e componi. t 

was er de dupe van, bij het publiek groeide het roord el dat zijn muzi k 

voor en gemiddelde concertganger ni t te b grijpen LOU zijn. 
Het publiek kreeg . leehts incidemeel gdegenheid om ederland · 

muLiek te h ren. Een an die incidenten was het ederland. eh MuLiekfee l 

ter gelegenh id van het-+0-jarig dirigentenjubileum an WiJl m Mengel

berg. in 1935. Toen werd v omameiijk oudgedienden al ornelis Dopper. 

Bernard Zweers. Juliu Röntgen en G.H.G. von Brucken Fock een dien t 

beweLen, of li ver gezegd: een laat. te eer betoond. Niettemin ont. tonder 

bij die gelegenbeid een nieuw initiatief. dat voor de promotie van Neder

land e muziek vaJJ on halbare waarde zou blijken: Componist Jan van 

Gilscencriti u PaulF. ander richuenhetcomité'Man to'op(Manife. 

tali Nederland. eh Toonkun t). Zij pre. enteerden de eerste Manifestatie 

in juni 1937. met p het programma naa t 1phon Diepenbroek 1862-

1921), m Dr sden (!881-1957). Jan van Gil e (l l-194-+).jongere 

c mp ni.tenal. HenkBading · (J907-19 7).Bertt vanLier{l906-197-), 

Han Henkeman. (1913-199-) en GuiiJaum Landré (1905-1968). Dat 

leverde een heel andere kijk op de lederland e muziek dan het muziekfee ·t 

van twee jaar eerder. 
D Rotterdamse muziekjournalist Herman Ruller gaf in de Nieuwe 

Rotterdam clte ourant toe dat er werken waren g pre. enteecrd die best 

de m ei te waard waren m geho rd te worden. maar ·er waren ongetwijfeld 

werken o er welker " erwaarloozing" men Lieh niet L o bij ter had te 

b klagen'. ' Maar hoe men ook mocht denk n over de geb den muziek, ze 

werd uitge rd en be proken. en dat wa en goed begin. 
Mi .. chien is het echt begin an Donemu wel terug te vo ren op het 

moment dat Jan van Gil e zich reali. eerde dat belang telling voor eder

landse muziek zonder initiatief van componi ten eeuwig zou blijven ont

breken. Hij besloot dat initiatief te nemen. 
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. H 11 :i t'J..hel a11 ge11 

Voor het -;timulcrcn van publieke belang-.telling wa-. gdd nodig. Jan 
van Gilse. oprichter en voouitter \Uil het au teursrechtenbureau Buma, 

maakte een plan dat kon worden gefinancierd met geld dat door 
componi-.ten 7elf wa.., opgebracht. Van Gibe kon immer., de toegang niet 
worden geweigerd tot het o\·er ... chot dat ;ich in de ka-. 'an Buma '>inds 

enigejaren ophoopte. Dtt mer ... chot. het \OOr die tijd aan;ienltjke bedrag 
,·an 'ijftienduizend gulden per jaar. wao.; o,amengestcld uit auteur .. rechten 
voor buitenlandse componisten die in eigen land niet bij een auteurs

rechtenorganisatie waren aangesloten. De (auteursrechten) conventie van 
Bern had bepaald dat ;ulk geld mocht worden besteed aan culturele 
doeleinden in het land \all inning. Van Gilse\ idee \\a'> uniek omdat het 

een '>oort financiële ree) cling wa<,: het niet uugekeenJe geld werd 
gcïme-.teerd in de uitvoering en ver<,preid•ng 'an nieuwe '\cderland'>e 
mu;id .. In 1935 richtte hij de Stichting Vederlwulsche Afw:il'kbelangen 

op, die ab enige doel had de jaarlijh vrijkomende vijftienduitend gulden 
op verantwoorde manier te besteden. '"Mtlliekbelangen'" linancierde de 

Diepenbroekprijs \OOr compositie. een tweejaarlijkse Prix de Rome die 
door het Genoot'>chap \'all 'Jederland-.e Componi..,ten (Gcneco) werd 
toegekend. Verder orgam..,eerde het conuté ~taneto namen.., \ 1uLiek

belangen manife<.,taties en ( ... tudie)cOncerten. ~faneto \\erd het ge;icht 

'" aarmee de stichting hetmeest in de openbaarheid trad. De belangrijkste 
leden 'an het comité waren de componi..,ten Jan van Gibe. Guillaume 
Landré. Henk Bading.., en Bertus \an Lier. criticus Paul F. Sander.., en de 

uitge\Cr Johan Ahbach. liet opzetten \an een uitleenbiblioth-.:ek \OOr 
Nederland<,e mu7iek "a., de derde. en \"OOr dete ge-.chiedeni., de bdang
rijk-.tc doebtelling: die ;ou tien jaar later leiden tot de oprichting van de 
..,lichting ·Donemu.,'. 

\fm Gi/w en Wies.\ing 
liet gemiddelde concerheiwen in de jaren dertig k\erde \\e1mg 

informatie over nieuwe Onl\\ ikkelingen in de 'ederlandse mu;iek. Zelfs 

bij het Concertgebouworkest het boegbeeld \'an de mu;ikale podiumkunst 
in Nederland. waren Nederlandse componi.,ten slecht vcrtcgenv.oordigd. 

Mariu-. Flothuis, componist en oud-anistick-leider van het Concertgebouw
orke-.t. telde later de opbrengst van het interbellum: 'Badings. Bo<;mans. 
Diepenbrock. R. \ 1engclberg en Pijper komen elk tv.:ecmaal \OOr. Jan 
Brandt\ Buys. Cu) [>l!r..,. Schäfer en Smit elk eenmaal' .J Willem Pijper werd 
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an de wieg Yao Dooemu : Jan van Gilse, 1\latthij Vermeulcn, Eduard 
Ree er, Marius Flothui . 
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nota bene 'gepropageerd' d reen buitenlander. de Fran dirigent Pierre 
M nteux. 

In deze om. tandigheden kon niemand wonderen verwachten an de 
oprichting van comité Maneto. Jan an Gil e was zelf ronduit pe i mi -
ti eh: 

iemand i zo naïef te veronder ·tellen. dal in een gemeen. chap die 
. tclselmatig is pgev ed in de gcda hte dal de ederland e muziek 
een gering te schatten en te vcrwaarlozen clement van onze samen
leving i , dat in zulk een gemeen. chap binnen korten tijd het publick 
naar onz concerten in drommen zou amen rromen om van het 
tegendeel te getuigen. enkel en alleen omdat Maneto zijn taak 
begonnen i . leder weet. welk een moeinam werk hiervoor nodig 
• • .I 
IS • 

Jan an Gil. e was een sleutelfiguur. Hij wa componi t, dirigent en 
tegelijkertijd voorzilter van Geneco. Buma. de tichting ederland. che 
Muziekbelangen en het comité Maneto. Al componi t wa hij generatic
genoot van em Dre den en Jan In gen ho en (I 76 - 1951 ), maar meer 
dan zij Duits georiënteerd. Hij wa. een man van bet oude tempel. Zijn 
hi torische b lekeni voor het Nederland e muziekleven wordt mee tal 
gemeten aan het feit dat hij tot de prichter behoorde 'an zowel het 
Genoot chap van Nederland e Componi . ten (1911) al de auteurs
rechtenorganisatie Buma ( 191 ). maar ok twintig jaar later wa zijn 
po i tie chier onaant tbaar en zette hij zich nog altijd onvermoeibaar in 

o r daL ene doel: de verbreiding van ederland e muziek. Van Gil e 
wa ideali ten een doorbijter. bereid om zijn zelfbevochten vooraanstaande 
po ilie voor het goede doel in Le zetten. Ma..1r hij wa ook een Ei~r::.elgänger. 

Zijn belangrijkste tegen peler be. chouwde hem al te oortvarend. 
autoritair en ondiplomatiek. Die tegenspeler bc ond zich binnen de muren 
van zijn eigen rganj alie. Het wa · z lf zijn naa te collega. namelijk de 
directeurvan Buma mr. Cee. Wie . ing. Wie .. ing was een g drevenjuli t, 

een ru tig. bedachtzaam en lim strateeg die pree ie wist waar hij naar toe 
wilde en boe er te komen. Hij wa. directeur gewee t van een verl.eke
ring maat. chappij in ederland. -Indië, waar hij ook een r I had ge ·peeld 
in de politiek. Deze ervaringen zijn hem als directeur van Buma nge
twijfeld ten goede gekomen."' Hij ontwikkelde zich allengs tot een interna
tionaal e pertop het gebied van auteursrecht en Buma kwam onder zijn 
leiding tot een eer te blo i. Hij wa · de zakelijke tegenpool van Van Gil e. 
en nel al hij een man met grote plannen. Bijvoorbeeld om Geneco, Buma. 
Muziekbelangen en Maneto te vervangen dooréén grote organisatie. onder 
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dedir ctie van Wie ing zelve. De neiging om organisalic · in de ederlandse 
muziek te laten fu eren i er overig n een die in de loop van dit boek nog 
vaker zal opduiken. 

ie. ing \ as er de man niet naar om tijd te ver. pel n, hij wa gewend 
recht op ;ijn doel af te te enen. ndank zijn goede bedoelingen met de 

ederlandse muLick war n het vaak componisten die hij voor het hoofd 
Lootte. terwijl hij voor het lagen van zijn plannen ju i t hun medewerking 

het hardst nodig had. Met name al. hij maatregelen oor. tekl die voor 
cornponLten moeilijk te verteren waren (ook als ze later in hun be. ce 
belang bleken te ;ijn) kwam de erhouding onder druk t taan. Toen 
Wie. ing in 1947 b . tuur lid werd van D nemu wa · het duidelijk dat 
zijn ver tandhouding met de camp ni . ten nog t lijden had onder hun 
vooroorlog. e aanvaringen. Een belangrijke misrekening in Wie . ing. tra
tegie was dat hij te w inig rekening hi ld met componisten. 

Van Gil. een Wies ing konden het . Lecht met Jkaar vind n. Ze badden 
ruzie over van alle en nog wat. en niet alleen L.aJ..eu van ondergeschikt 
belang. Zo wa er de kwe tie in mei 1940 of het Geneco moe, t t etreden 
tot de inderbaa t opgerichte ederland. che Organisatie van Kun tenaar 
om en front te helpen vormen tegen de dreigend oprichting van de 
Kultuurkamer; of de vraag in de zom r van 1941 of voor het .· ecretariaat 

an Geneco met h toog op een mogelijke Duit ·e inval niet een veiliger 
plaat. moe. t word n gezocht dan het Buma-kamoor: de kwe tie of de 
uitleenbibliotheek er nu moe, t komen of niet. En ten lotte de kwestie 
betreffende het comité Maneto. Wies, in& wa an mening dat de vijftien
duizend gulden ten goede moe ten komen aan zoveel mogelijk mensen. 
en dat vriendje politiek. of zelf de indruk daarvan. tegen elke prij moe t 
worden vermeden. Om di red n vond hij dat het omité jaarlijk · van 
. amen. t lling mo t veranderen. Van Gil. e zag dut ander . . Hij wilde conli-
11UÏL it. en wees erop dat het aantal ge. chikte kandidaten nu eenmaal t 

klein wa om de chijn van onpartijdigheid op te houden. "' n wat hel me
ning verschil o er de uitleenbibliotheek betrof: ee · Wie .. ing hechtte 
aan de documentatie van ederland e muziek: Jan an Gil se zag op korte 
termijn meer heil in hel . ti muleren van uitvoeringen ervan. 

De 'maionale muziekuitgeverij' van Eduard Reeser 
De opdchting an een uitleenbibliotheek oor ederlands muziek\ a. 

een doel. telling van de lichting ederland e Muziekbelangen. Maareen 
vergelijkbaar ideaal be wnd ook al elder . Tn 1940 lanc erde Eduard Ree. er 

I.J. 



een plan om de bereikbaarheid van Nederlandse muziek re vergroten, en 
haar verspreiding te vergemakkelijken door de oprichting van een nieuwe 
uitgeverij. Reeserprofileerde zich in zijn kritieken in de Nieull'e Rotter
damsche Courant als een buitengewoon scherp en idealistisch denker. 
met name als het ging over Nederlandse muziek en de moeilijke situatie 
waarin Lij Lich bevond. In oktober 1940 schreef hij het rapport Ontll'erp 
voor een nmionale mu::.iekuitgeJ•erij. waarin hij de levensvatbaarheid en 
zelfstandigheid van de Nederlandse compositiekunst afl1ankelijk stelde 
van het bestaan van een gedrukt repertorium. 'dat niet alleen in eigen 
land, doch ook buiten de grenzen verspreiding kan vinden· .7 

Voor het probleem dat Eduard Reeserin het citaat aan het begin van dit 
hoofdstuk <;ignaJeerde. droeg hij in dit rapport Lelf een oplossing mm: een 
uitgeverij van bladmuziek. muziekliteratuur en muzikale periodieken. Hij 
stuurde de nota naar Jan Goverts. die met ingang in januari 1941 hoofd 
van de afdeling muziek van het Departement voor Volksvoorlichting en 
Kunsten was geworden. Reeserhad een goede band met Goverts (samen 
hadden Le in 1935 de Brucknervercniging opgericht), maar Goverts wilde 
het plan niet in de praktijk brengen. volgens Reeseromdat hij 'waarschijn
lijk best wist dat hij een aantal componisten niet voor dit idee zou krijgen '11

• 

Reesers ideaal was een 'gesubsidieerde commerciële uitgeverij', die. net 
als elke andere uitgever, bij het opbouwen van een fonds selectief te werk 
zou gaan. Selectie was ook het essentiële onderscheid met Wiessings 
plannen voor een documentatiecentrum. Wies~ing stond op het standpunt 
dat van alle componisten het werk gedocumenteerd en gepropageerd moest 
worden. Uitgeven was naar lijn mening geen haalbare kaart, en 7ekcr 
niet op commerciële basis. 

Wat Reeser<. plan met dat van Wiessing gemeen had was de wens 
serieuze propaganda op gang te brengen voor muziek van eigen bodem. 
en Nederlandse componisten minder afhankelijk te maken van de genade 
van muziekhandels als Broek man~ & Van PoppeL Abbach of een buiten
landse uitgeverij. De kans op 'ontdekking· door een buitenlandse firma 
was niet meer dan theoretisch. De uiLLanderingen waren Henk Badings. 
die zelfs twee buitenlandse uitgevers had. en Willem Pijper. die (zij het 
op eigen kosten) enige werken in het fonds van Oxford University Press 
t.ag opgenomen. 

15 



Oorlog 
Van Gil e hield hoofdkwartier ten kantore van Buma. Jacob Cbrecht

straal 51. vlak achter bet Am Terdamse Concertgebouw. Daar waren de 
tielHing Nederland. e Muziekbelangen. het comité ManelO. en ook hel 

Geneco gehui ve t. t en in de zomer an 1941 het conflict uitbrak tu sen 
de Buma-directeur en het be. tuur van het Geneco. dat wil zeggen tu en 
Cee Wie ing en Geneco- ecretrui Karel Mengel berg. Het betrof de hui -
vesting van het Geneco bij Buma. Om te voorkomen dat de Duit er bij 
een e entuele inval poren z u den vinden naar de componi tenorgani atie, 
telde Wie sing voor het ecretariaat van Geneco, met alle gegeven o er 

de aangesloten componisten. o er te breng n naar een veiliger plek. Toen 
. tilte de enige reactie van componi tenzijde bleek te zijn. telefoneerde 
Wie ing met Karel Mengelberg. "Bij dat telefonisch ge. prek zei de heer 
Mengelberg. dat de boel op Buma moe t blijven en liet zich in minder 
ju i te bewoording uit over de bevoegdheid van den Dire teur in deze. "9 

Wie sing be. loot ·de boel' eenvoudig bU Meng !berg Lhui te laten bezorgen. 
Deze weigerde de ki ten te accepteren. waarop Wie · ing ze in bewaring 
gaf bij het op. lagbedrijf De Gruyter. 

Een half jaar later, op I 0 januari 1942. pleegde de bezetter inderdaad 
een in al in het kantoor van Buma. De auteur. rechtenergani atie werd 
opgeheven en vervangen door het ederland. eh Auteur rechten Bureau. 
met aan het hoofd de toen 73-jarige ex-Buma-dire teur A.D. Lomanjunior. 
ln de chaos peelde m n het klaar de g ldelijke middelen van de lichting 

ederland che Muziekbelangen te redden en op de alreep nam men het 
initiatief ederland e werken zoveel mogeUjk op microfilm te archi eren. 
Lodat ze in ieder geval be chermd zouden zijn tegen catastrofe zoal het 
Rotterdam. Philharmoni eh Orke. t was overkomen. Bij h lbombardement 
van Rotterdam was de bibliotheek van dit orkest gralendeeL erloren 
gegaan. Veel componi. ten Lelden hun werken voor dit microfilmarchief 
ter be. chikking. Het geld van Muziekbelangen en de mkrofilm vormden 
na de oorlog de bruid . chat an Donemu . . 

Tijdens de bezening leidde Stichting Nederland eMuziekbelangen een 
slapend be taan. Maar één initiatief dat tijden. de oorlog werd genomen 
heeft veel weg van een combinatie van de opvattingen van Muziekbelangen 
en die an Eduard Ree er. Henk Bading , leider van de vakgroep compo
ni ten in het Muziekgilde, . telde in 1943 de Kultuurkamer voor om vijftien
duizend gulden van het jaarlijk over chot uit de inning van buitenlanJ e 
auteur. rechten re gebruiken oor bet uitge en an ederland e muziek. 111 

Hij ad' i eerde Baron Hop van lexander Voor-molen al eer. te werk. De 
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president van de Kulluurkamer (de violist Hendrik Rijnbergcn) keurde 
het plan goed. maar Universul Edition in Wenen wilde de partituur eerst 
zien alvorens te beslissen. Tot een oorlogl:iuitgave van dit werk is het nooit 
gekomen. 

Bevrijding 
Terwijl het openbare muziekleven in de greep \an de beLetter was. 

werden in verLetskringen plannen gesmeed voor de overgang van het 
kunstleven tijdens de bezetting naar dat in het bevrijde Nederland. De 
Stichting Nederlandsche Muziekbelangen was hierbij betrokken. Dat 
waren in de praktijk de componist Bettus van Lier en Paul F. Sanders. 
Sanders had ook vóór de oorlog een belangrijke positie in het Nederlandse 
muziekleven. Samen met Willem Pijper bad hij de redactie gevoerd van 
bet tijdschrift De Muziek. hij had in het bestuur gezeten van de Stichting 
Nederlandse Muziekbelangen. samen met Sem Dresden de Sectie Holland 
van de International Society for Contemporary Music nieuw leven 
ingeblazen. en het boek Moeieme Nederlandsche Componisten geschre
ven. De activiteiten van de componisten tijdens de oorlog stonden niet op 
zichzelf: na de instelling van de Kultuurkamer in 1942 hadden kunstenaars 
uit diverse disciplines de koppen bij elkaar gestoken en ·een uitgebreid 
en goed doorgewerkt plan opgesteld om na de bevrijding tot een reorganisa
tie van ons geheele kunstleven te geraken en ook de verhouding van de 
kunsttot de overheid en van den kunstenaar tot de maatschap-pij grondig 
te herzien· .11 De voornaamste doelsteil i ng was kunstenaars meer zeggen
schap te geven over het Nederlandse kunstleven. 

Onmiddellijk na de bevrijding legden Paul F. Sanders en Bertul> van 
Lier het Militair Gezag, in de persoon van Nico Donkersloot (de dichter 
Anthonie Donker), uitgewerkte plannen voor: een reeks drastische 
maatregelen voor het (Amsterdamse) concertleven. volgend op een ·kunst
pauze·: een korte volledige slilleggjng van hel kunst leven. bedoeld om te 
voorkomen dat verdachte elementen ·nu als eersten zouden gaan getuigen 
van hun vaderlandsche gezindheid' _. 1 Sanders: 

'De eerste dingen die gebeuren moeten tijn de voorlopige ~chor~ing 
van directie, bestuur en dirigenten van het gebouw: beslaglegging op 
gebouw en per~oneel van Concertgebouw, Mutieklyceum en Bach
zaal; beslaglegging op de orkestbibliotheek \all het Concertgebouw: 
de aanwijting van Mutiekbclangen als bemiddelend lichaam \an 
uitvoering. Het ligt in onte bedoeling het Maneto-comité van uitvoe-
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Boven: mr. . A. Wiessing, een de•· grondleggers an de ticht:ing Donemu , 
directeur van BUMA (1933 - 1955) penningmee te1· van het b' tuur van 
Ooncmu (1947 - 1957). 
Onder: Raad van Beheer, Hotel Gooiland, HiJver urn 1957. (vlnr) Paul 
Huppcrts, uiJiaume Landré, Johan A. AJ bach, dr. 1. van Cre el, Jo 
Wouters, .Johan de lolenaar, Louis Toebo eh, J. Laga , Wouter Paap. 



ring te doen LCtelcn an Buma(\ la~ hiJ het \oncertgebou'' ). "aar het 
oo~ 'roeger \tèeth ge' cc..tigd i' gewecc..t en wc lokalllellen lUl on te 
hc<.chi~king kunnen I-rijgen. Met de lc1thng van het bureau /Oll 1~ 
me in hoofdtaa~ bclu,tcn. Bcnu~. mcdc-veruntwoordclij~ voor den 
geheel en ani ... tic~cn gang van zaken. tou een deel der or~c ... tconccrtcn 
\OOr tijn re~cning moeten nemen en torg moeten dragen \Oor de 
mcdewer~ing '<111 andere dirigenten en in het a.lgemcen 'our de 
arti ... tieke leiding in het ConcertgeboU\\. on ... dunkt dat Lijn aan ... telling 
en ... alarieering ah toodanig door M.G. lt-.1ilitair GetagJ geregeld 
moeten worden·. 1 

Sanders en Van Lier vormden samen met Joanna Diepenhrock het 
gclcgcnheidscomité-Mancto dat op 9 en I 0 juni 19~5 in het Concertgebouw 
de histori'>che ·vrije Klanken· concerten organi-.eerde. Het\\ aren concer
ten. -.chreef Mariu-. Flothuis. die langer duurden dan hetlangste \1aneto
conccrt ooit geduurd had. ·maar daar trokken we ons niets van aan: er 
heerste een ongewone. nieuwe en fril'>se geest. we hadden het gevoel dat 
er ieh op te bouwen was. Wc zouden de fouten. die ons mutieklcven vóór 
de oorlog aankleefden. trachten te elimineren en de plannen. die wc tijdens 
de oorlog gemaakt hadden. verwezenlijken· . 1 ~ 

Met de .,anering 'an het muziekle\'en i-. het anders gelopen dan Sanders 
tich voorge<,teld had. Bcrtuc; \Uil Lier is nooit dirigent 'an het Concert
gcbouworke'>t geworden. en in het algemeen liepen in het na-oorlogse 
Nederland veel idealen uit op regelrechte teleurstellingen. 'De werkelijk 
ronduil progre!.o;icve elementen- en dattijn de enige. die in staat en bereid 
tijn volledig met het fascisme en al wal er door besmet i'> af te rekenen -
tijn nu eenmaal in de minderheid en van hun goede plannen i-. dan ook 
niet'> terecht gekomen·. -.eh reef Maritl'. Hot hui'> in 1948. ' De euforie in 
hetland '>loeg om in machteloosheid en in december 1946. krap anderhalf 
jaar na ;ijn brief aan Donkersloot. maakte Sanders de balan~ op in een 
brief aan Bernard Wagcnaar, die inmiddeb naar de Verenigde Stalen was 
geëmigreerd: 

·we 7ijn hier nog .,teedo, niet boven de c..chotjco,gee...t uitgekomen. 
Men i-. in alle gekderen omeHeden en pc~c..unisu ... ch. !let élan. 
\\aam1cc de ophou\\ in 1945 werd aangevangen i" er Ult. 'ind' de 
kerkelijke rcacunmurc groepen aan het hewind Lijn gekomen· .1

' 

Niet veellater emigreerde ook Sanders naar de Verenigde Staten, waar 
hij opnieuw een belangrijke rol voor de Nederlandse mu7iek tou \'Cf\ uilen. 
Jan \:ln Gilse heeft wat nu ,·olgt niet meer mogen meemaken: hij 0\erleed 
in 19~ op zijn onderduikadres in Oegstgeest. 
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De bibliotheekcommissie 
De oprichting van een apane stichting voor de bibliotheek werd 

onafwendbaar toen bleek dat het Wiessing niet LOU lukken de ·uitleen
bibliotheek· onder beheer van Mu.ûekbelangen te houden. Die uitleen
bibliotheek was op 13 februari 1946 opgericht. Het was in een uurtje 
gebeurd. er wa1> niet meer voor nodig dan de instelling van een beoorde
ling5tcommissie met de componisten Hemiëtte Bosmans. Marius Flothuis 
en Piet Tiggers. Zij zouden MuLiekbelangen adviseren over de in de 
bibliotheek op te nemen panituren. Marthijs Vermeulen. die zijn langdurige 
vrijwillige ballingschap in Frankrijk in 1946 beëindigde. zou na terugkomst 
worden aangesteld als bibliotl1ecaris. Dat gebeurde, maar in de herfst van 
dat jaar nam Marius Flothui~ deLe functie van hem over, en werd 
Vermeulen lid van de beoordelingscommissie. 

Wie denkt dat na de oprichting van de bibliotl1eek Nederlandse compo
nisten massaal hun werk inleverden. heeft het bij het verkeerde eind. De 
bibliotheek had bij baar eigen doelgroep ·veel argwaan. veel laksheid en 
veel achterklap ' 17 te overwinnen. Omdat componisten niet uit eigen 
beweging naar de bibliotheek toestapten. nam het bestuur van Muziekbe
langen het voortouw. Het stuurde een rondschrijven aan Hendrik Andries
sen. Sem Dresden. Willemen Guillaume Landré. Bertus Van Lier. Willem 
Pijper. Bernm·d van den Sigtenhorst Meyer, Henri Zagwijn en de weduwe 
van Jan van Gilse. met het verzoek om partituren van hun nog niet uitgege
ven werken (en dat wm·en de meeste) ter beschikking te stellen. Het bestuw· 
had het niet nodig gevonden de kersverse beoordelingscommissie van 
haar initiatief op de hoogte te brengen. aangezien de aangeschreven compo
nisten toch tot de 'prominenten· behoorden. wier werk niet door de com
missie beoordeeld hoefde te worden. De commissie was er voor de 
twijfelgevallen. ·om de indruk van vriendjespolitiek te vermijden en om 
de bibliothecaris te vrijwaren tegen beschuldigingen van subjectiviteit in 
zijn oordeel. Men is zoo licht geneigd persoonlijke invloed te gebmiken 
om zijn werken gepropageerd te krijgen. waardoor de chef documentatie 
wel eens in moeilijkheden zou kunnen komen, wanneer hij zkh niet tol 
een commis~ ie als bovengenoemd zou kunnen wenden· . 1 ~ Zoals Pa u! F. 
Sanders tijdens de eerste vergadering van de commissie, op 5 april I 946, 
uitlegde: ·voor Muziekbelangen is het oordeel van de bibliotheekcom
missie doorslaggevend en voor de componist die afgewe1en wordt is er 
geen hoger beroep· .19 Het lijdt geen twijfel dat de commissieleden in de 
gaten hadden dat ze Lich in een lastig parket bevonden. Piet Tiggers en 
Marius Floiliuis waarschuwden in deLelfde vergadering dat uitspraken 
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van de camrui ie wel een l t pro te ten van co U ega' zouden kunnen 
leiden, omdat z1j niet ·wa aange teld of gekozen door componisten zelf. 
maar door de Lichting à er hen·. Tigger zag aankomen dat L.ij n commi ie 
'de rug zaJ zijn. waarop de lagen gaan neerkomen. met andere woorden. 
dat haar de verwijten van nlevr den collega·. zuil n treffcn.' ~0 Tijdens 

de bijeenkom. top 9 mei 1947 zei bij toch echt te hebben begrepen dat hij 
een jaar tevoren ·voorzitter van de bibliotheek' was geworden. met alle 
financiële erantw ordelijkheden an dien. Het be tuur noemde dat en 
mi er tand: de commi ie ad iseerde slechts over werken die werden 
aangeb den. 

Overigen had het be tuur in het voorjaar an 1946 o k een aantal 
campooi ten wier werk wèl beoordeeld zou moeten worden . het verzoek 
gedaan. tukken te depon ren bij de uitleenbibli the k, en ok daarin had 
het de beoordeling commis ie niet gekend. Pa · een jaar later chreef hel 
be tuur de commi ieleden, met ge\' el voor understatemem: 'het zal 
wellicht erwonderd hebben. dat na het verzoek van de Sti hting 
Nederlandsche Muziekbelangen om toe te treden al lid van de beoorde
ling -commL ie der bibliotheek. nog nimmer tot een be preking \1 erd 
uügen digd. ' 21 Het be tuur' roeg begrip: de inrichting van de bibliotheek 
en de dagelijk e beslommeringen hadden zoveel in ·panning gevergd. dat 
bet niet mogelijk wa g wee t daarnaa t contacten met de b oorde
ling commi ie te onderhouden. 

De commi ie wa. er dus voornamelijk om de chijn te vermijden dal 
de bibliotheek zonder de kundig ad ie: camp . i tie. zou be ordelen. maar 
Piet Tigger nam geen genoegen met zo'n c remoniëJe functie. We zijn 
elf dagen oor de oprichting van Donemu. , en we weten nog niet waarom 
de bibliotheek niet kon bi U ven waar Wie. ·ing haar graag wilde: in beheer 
van Muziekbclangen. 

De nota \'Oll Mu::.iekbelongen en de oprkhting 1'011 Dmwmus 
Tn de periode tu en d in tallatie an de bibliotheekconuni Je 111 

februari 1946 en de oprichting van Doncmu, . 20 mei 1947, werd druk 
onderhandeld door de rijk ov rheid en Muziekbelangen. in ca ·u de 
regering. ad i ur vo r muziek duard Ree er en penningmeester Cee. 
Wie . ing. In mei 1946 had Muziekbelangen duidelijk gemaakt dat het 
inüiatief lol de oprichting van en documentatie- en pr paganda-instituut 
'van haar uitging. en dat de comp ni. ten moe t n kunn n waken o er het 
karakter van de instelling als behorende tot de cheppende toonkun t. · 
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Belanglilellenden zoud n in de bibliotheek werken kunnen inLien n LO 

mogelijk op band kunnen belui teren. H t in. tituut 70u regelmatig 
mededelingen en catalogi uitbrengen en zou zichzelf de 'vrij zware 
1edelijke verplichting l opleggen!. alleen die werken ter propaganda op te 
nemen. die inderdaad aarde hebben'. 22 Daarin werd men ondersteund 
door de beoordeljngscommissie. 

Heldepartem nt. in d per. oon van topambtenaar Reinink, op Lijn beurt 
vertegenwoordigd door Eduard Reeser. ondersteunde Wie ing!> \ erken 
achtte het belang van het propaganda-in. tituut gr t g noeg om aan te 
dringen op amenwerking m t de MaaL chappij tot Bevordering der 
Toonkun t. Wie . ing wa. daar geen voor. tander van, maar de regering 
hield voet bij tuk. 

Realbatie van het plan zou honderdtwintigduizend gulden ko ten, voor 
de helft per neelsla ten en oor de andere helft 'b drijf kosten'. di door 
gebrek aan ervaring met een soortgelijk bedrijf ruet nauwkeurig ge!lchat 
konden worden. Yo01·ge telde dekking: een regering bijdrage van een ton; 
een bijdrage van Muziekbelangen 'in de orm van het venorgen der man u
. cripten-bibliotheek· en bijdragen van allen die van het instiwut zullen 
profiteren. duard Reeser chreef p 25 . eptember 1946 een reactie op 
het plan. altban n o rl pige reactie, want het parlement had de 
begroting an 1947 n g niet a tgesteld. R eser betreurde het dat de 
Stichting ondanks het verzoek van de overheid niet bereid w:. gevond n 
haar initiatief te delen met ander organi. at i es. lnforme 1 wa. die trijd al 
langere tijd gaande: al vóór d cember 1945 hadden Ree er en Reinink bij 
Wie ·sing aangedrongen op samenwerking met de Maat~chappij tot 
B ~vordering der ToonJeu n. l. en ook LOen al had de laat. te dat afgehouden. 
Maar Ree er speelde e n troef uit door te chrijveo dat Muziekbelangen 
zelftoch niet in staat .wu zijn d b nodigde honderdtwintigduizend gulden 

p t brengen. en dat een ton o erheid ub idie ab Juut onhaalbaar was. 
Het plan zou du. ingrijpend moeten word n veranderd: 

·In soortgelijke gevallen i!. het gebruikelijk gewee, t, dat de overheid 
ventueel in samenwerking met een particuliere instelling tot het stich

ten van een instelling overging. in dier voege. dat elk der beide deelge
noOien 50%- van de ko~ten zou dragen. waarbij dan de samenstelling 
van het be tuur in gcmeenschappelijk overleg en volgens dezelfde 
verhouding tot stand kwam· .'1 

Er moe Leen nieuwe Lichting opgericht worden, de regering wilde het 
nu eenmaai ~o. uziekbclangen doneerde veertigduizend gulden en bracht 
de mier lïlmbibliotheek in: de o crheid pa te e cneen eertigduizend 
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gulden bij en kreeg haar zin doordat de nieuwe Lichting een (zware) 
beswur . tructuur kreeg. m t al centrale orgaan en Raad van Beheer 
met twintig ertegenwoordiger van meer of minder betrokken organi . a
tie . De voorzitter en vier leden van deze raad werden aangewezen d or 
Muziekbelangen: het Geneco mocht eveneen · vier leden aan rellen en de 
overige zetel waren b . temd voor ·ver hiliende vereenigingen of gro pen 
als Toonkun t. musicologen. dirigenten. solisten en eventueel andere 
uit oerende mu icï .24 

De oprichiing 
Wat voor de oorlog een ideaal wa g bleven. werd op 20 m i 1947 met 

ue oprichting van tichling Documentatie cdcrland~e Muziek realiteit: 
de y. temati. che documentatie van derland. e muziek. De naam 
Donemus. een vond t an Wie. sing. wa e enal ·Maneto' niet alleen en 

ederland e afkorting maar ook een Latijn e werkwoordsvorm met een 
v r de tichting ymboli che betekeni. : laten wij geven. Er wa een 
i'in preuk aan verbonden: 'Ab o o u. que ad alaudam curam donemus·: 
!aLen wij anaf het i tot de leeuwerik zorg geven. 

In de eerste ancvering vanMu-ikaal Perspeelief hel mededelingenblad 
dat Donemus na mislukte onderhandelingen over samen erking met 
Men eh en Melodie toch maar t:elf tandig opzette. valle be ·tuur voorzitter 

duard Ree er de d el~~ Jling van Don mus kort amen: 

·zolang een compo. i tie or een componist niet bekend is, kan geen 
uitgever Lich voor hem intere .. eren. doch wlang dit laatste niet 
gebeurt. blijft het bekend worden uitge loten. De Stichting Donemu 
wil than deze vicieuLe cirkel doorbreken. door lle ellerland e 
muziek in fotokopie on het man u. cript te vermenig\ uldigen, 
uitvoeringsmat riaal re vervaardigen en door een doeltreffentic 
propaganda in binnen- en buitenland het doen uitvoeren van lleze 
muziek te timulercn.' 

iteindelijk ging het erom de compolli t te helpen met zijn ak een 
bestaan op te bouwen: 

·Dit initiatief kan er niet all en toe bijdragen. de cderlandsc compo
nist het aanzien te \Crschaffen. dat hij verdient. het kan ook Lijn .·chep
ping kracht ver. ter en en hem mede daardoor in wat tellen. zich 
van inkom~ten uit ;ijn componeren te verzekeren. die hem eindelijk 
c n behoorlijk materieel be taan m gelijk kunnen maken." :!.' 
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Henri Zagwijn, Concertante I (1950) 
Deel van het werk dat l\lariu Flotltui al bibliotl1ecari oor Don cm u deed 
was bet eh rijven an korte analyse van de werken die in de collectie \ erden 
opgenomen. De analy e ltierboven i een goed voorbeeld \'an een modern 
\\erk dat met begrippen wt de 'klassieke' analy e maar tot op zekere hoogte 
kan worden be chre\•en. 
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De vorm is een •gemakkelijk te herkennen' traditio-nele 'snel-langzaam

snel', voorafgegaan door een langLame inleiding. liet tweede deel (een ·soort 

nocturne') heeft een ouderwetse driedelige lied"orm. Er is echter geen sprake 

van contrasterende melodische thema's, maar van de vcrwerking van één 

hoofdmotief, een compositietechniek die geba<,cerd is op de kiemceltechniek 

\an Willem Pijper. Over de harmonie kan niet meer gezegd \\ Orden dan da t 

de toon A het harmonische centrum is. De verdere harmooi<;chc onh' ikkeling 

van het werk laat Flothuis onbc'>prokeo, \\ aa r-schijnlijk omdat dat niet meer 

zou opleveren dan een reeks beschrijvingen van harmonische constellatie'i, 

waarin de gebruikelijke dia lectiek van hoofdtoonsoort, dominant en 

moduJaties naar ven~ ante toon.,oor ten ontbreekt. De fotogra fi!>che herdruk 

\Uil dit manu!>cript van Henri Zag\\ ijn behoort tot het eerste '~at Donemu'> 

met zijn moderne reproductietechnieken heeft gemaakt. 
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De lichting b gon haar werk, ontfermde zich over h t w rk van eder
land~e componisten documenteerde nieuwe ed rlandse comp i ties en 
vocrd promotie. waat o r men d nu z naar Duit e praktijken tiekende 
term 'propaganda' gebruikte. H t documentatiecentrum Don mus kon met 
behulp van een moderne ·copy-box' partijen en partituren reproduceren. 
al konden die kwaliraLief (nog) niet op t gen het drukwerk dat andere 
uitgever. afleverden. Maar het grootste belang van Donemu. was dat het, 
al niet- ommerciële instelling. campooi ten onder zijn hoede nam die 
geen commerciële uitgever konden vinden. terwijl Donenms voor 
aange. lotencn de deur naar e n ommerciële uitgever altijd op nhield. 
Dit documentatiecentrum wa van Ie en b lang, omdat h l de bekendheid 
van d rland. e muziek ergrootte, en uniek mdat in een uitgebreide 
Raad an Beheer de rn e t betr kken p<utijen. met name c mponi. ten. er 
de dien t uitmaakten. Een uitkom t, want de tijd wa definitief voorbij 
dat een i deal i tische ommerciële uitgever al . A. o ke in Midd lburg 
het failli. s ment an zijn zaak ri keerde m de uitgave an de Derde 
Symfonie van Bernard Zweer. tot tand te brengen. 

Het eerste conflict 
Behalve D nemu werden in de eerste vijf jaar na de oorl g talrijke 

organi aties opgeri hL z al het Nederlands lmpr ariaat. het Holland 
Fe ti val. ti hting Gaudeamus, de Rott rdam ·e Kun. tstichting, de ( oorlo
pige) Raad oor de Kun ten de omroeporkesten. Ook d muziekjournalistiek 
werd nieuw leven ingeblann met her tijdschrift Menseli en Melodie, al 
moest dar (aan rulkeiijk vanw ge papier chaar te) tevreden zijn met het 
onooglijk kleine formaat dat het de eerste vijftigjaar van haar be taan zou 
houden. De tijd waruin Donemus ontst nd was opwindend maar warrig, 
gevuld m t met tal van v orvallen die het n oit tot de officiële ge. chied
.chrijving hebben g bracht. Eén daarvan was het m ning ver hiltu sen 
enkele koppige componi ten en de eigenwijze dagelijk e leiding an ov r 
de zeggen ·chap binnen Donemu ·. aarin mevrouw Nier ·tra zeen belangrij
ke rol • peelde. Bij g brek aan middelen voor een profe i nele directeur 
had ?ij an het b tuur de leiding gekregen o er het bureau. dat be. tond uit 
een bibliothecaris (Mariu Flothuis) en een as i tent, en een fotografe {Letty 
Claus). 'Bammy' Nier tra z was geen componi te of musicienne. maar had 
voor de oorlog gewerkt al. . cretarcs.-e an de Lichting Ned rland ·che 
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Mulld.belangen en het comité ~1aneto. In bl'Stuurlijke kwesttes .,tond zij 
aan de tijde van Cee.., Wie-.sing. 

Op I 0 november 1947 vergaderde het be:-.tuur van de kersver..,c stichting 
voor het eerst. De vcrdeling van de tcggcnschap tussen het bc:-.tuur en de 
bcoordelingscommis'>ic (al ongelukkig begonnen nog voordat er -,prake was 
'an een stichting Donemus) -.tond op de agenda. Sind mei 1947 wa., deLe 
kwe..,tie vcrworden tot een machtsstrijd waarin de bibliothecari..,. ~larius 
Flothui .... tonder het te wiJlen centraal stond. Zijn po'>itie werdmet name 
door Wicsl>ing ab problematisch ervaren. met als argument dat het onjuiM 
tou tijn indien een componist een ovcrhccrl!endc rol tou spelen bij de 
bcoonlcling van het werk van collega's. Dat wal> ook de reden waarom 
Wie.,.,ing in eerste in'>tantie die taak had gege,en aan een commi..,.,ie in 
plaah 'an één indi' idu. Lijnrecht hiertegenover ..,tond de opvauing die met 
name Manhijs Verroeuien fel verdedigde. dat Flothuis als enige oflictëel 
door Donemus aangcstelde ·muziektechnicu'-: jui'>l zeer belangrijk wa-. \OOr 
de vorming van een betrouwbare opinie over het inge;.onden werk. Dit 
meningsver~chil tussen componisten en 'hun· Oonemus tou tot 1950 spelen. 

liet beslUur bood de commissie in december 1947 de arti'>tiekc leiding 
van de bibliothee~. met Marius Flotbuh, als secretarh. Het bc<..tuur <..telde 
een vergoeding ,·an honderd gulden per maand per persoon in het\ OOruit
licht (voor één dagdeel per week) en wilde jaarlijk één lid laten art reden. 
todat na drie jaar de gehele comtnissie vervangen LOU zijn. Oe commi~sie 
deed een tegenvoorl!tel: honderdvijftig gulden per maand per pcr~oon. en 
drie jaar vollallig aanblijven. Het bec;tuur liet in februari 1948 de commissie 
weten dat haar tïnanciëlc ei'>cn veel te \Cr gingen en dat tij een conniet 
O\'Cr bc,·ocgdheden tag aankomen. Toen bleek dat geen O\ crecn..,tcmming 
bereikt tou worden. vertocht het be!)tuur de commissie 'riendclijk haar 
werktaamheden per I mei te beëindigen. Maar dat weigerde de commissie. 

De ~feer werd grimmig toen Matthij:-. Venneulen liet weten dat tijns 
irviens mevrouw Nierstra<,z 'erachter tal'. ll ij dreigde met 'publicatie. en 
herroeping van al het po'>itievc dat hij in het vcrleden over Doncmu-. gctegd' 
had. De bibliotheek had een beoordelende commi'>sie hard nodig. en volgens 
de be.,tuursnotulen verdedigde hij dat ab volgt: ·wanneer v\ij nu rekenen 
dat de gehele wereld in tijn gehele beo., taan nog geen 174 goede componic;ten 
heeft opgeleverd. terwijl Oonemuc; er al 195 heeft, dan tal het duidelijk 
Lijn dat een commissic niet onnodig is' .zb Waar Vermeulen dat aantal van 
195 vandaan haalt is overigens een raadsel. want er waren op dat moment 
nog geen 195 componic..ten aangesloten. ' 
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De bibliotheekcommi . ie trok aan het kortste eind. Het be LUur 
beschouwde de c mmi. sie al opgeheven. haar werkzaamheden werden 
overgenomen door 'drie op muziekgebied capabele leden van het 
be tuur.' 28 Wies ing vroeg Mariu Flathuis vomtaan tegen een va t h nora
rium ·muziekinJ1oudelijke adviezen· te geven. Flathui ace pteerde dat 
aanbod. Mevrouw iersrrasz en Eduard Ree er waren tijdens de bestuur -
vergadering van 7 juli 194 , waarin dit alle werd vastge teld. afwezig. 
In de hele kwestie wa ierstra z waar chijnlijk de gangmaker van de 
hetze tegen Mariu Fl lhui . terwijl Ree er FJothui ter vergadering 
mogelijk zou hebben erdedigd: R e er kon begrip opbrengen voor het 
principiële van Wie ings tandpunt, maar zag daarin onvoldoende reden 
om Flathui · po. itie in twijfel te trekken.2'~ Het lijkt tactiek van Wie ing: 
door hun afwezigheid kon hij immer de indruk vermijden dal mevrouw 

ier tra zachter het voor tel zat, en v ork men dat Ree er de rechtvaar
digheid ervan ter di cu ie z u stellen. 

Mevrouw Nierstro -stapt op 
Ondanks de aanlo pproblemen groeide het aantal aange loten 

componi. ten ge taag. Een 'aansluiting' bij Donemu betekende oor een 
comp nistdal zijn werken in het documentatiefond werden opgen men, 
op microfilmo-ezet en dal v or een uilvo ring partijen en partituur werden 
aangemaakt. Het fond groeide zelfs een bee0e te nel. AL in 1947 gingen 
in het be. tuur voor het eer t temmen p dat Donemus ·zo langzamer
hand op een punt is gekomen om te weigeren wat geen vakman hap 
inhoudt'. 30 en in maart 1949 a htte h L betuur het wen elijk voorlopig 
geen nieuwe componi . ten meer op te n men, omdat bij Donemu. ·alle 
prominente componi ten' intu en wel waren aange loten. 'En die dit nu 
nog wen. en zijn niet van de zeer belangrijken, en ko ten alleen maar geld, 
omdat het contract on bindt oor vru taande uitv ringen mat rialen 
aan te maken.' 31 Volgen het be tuur had Donemus een belangrijk eer te 
doel bereikt. 

Maar er wa nog een hogere macht dan het be tuur: de rwintig man 
terke Raad van Beheer. Deze oefende z wel in de kwe tie an de 

biblioth ekcommi ie al in die van de pnamestop in het oorjaar van 
1949 druk uit op het be tuur n in beide gevallen moe. t het be tuur 
inbinden. In april 1949 opperden enkele leden van de Raad dat . ind. de 
opheffing van de bibliotheekcommis i het aandeel van componisten in 
de dagelijk. e leiding van Donemu te klein wa geworden. Dil probleem 
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Boven: de gehoorzaal met ilia Schneider ( taand) en Annie Willem en 
(Foto: Hans de Leeuw) 
Onder: de typekamer, met ( lor) me r. Ter Haar('?), ilia Schneider , Ellen 
van Reenen- an Es, Els Jongema- an Leeuwen Helène Dijkgraaf-de Jongb 
(chef de bureau), Anneke van Toi-Oubbeldam, nnie \ illem en. 
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werd opgelost toen het bestuur van het Geneco zich bereid verkJaarde 
voortaan de beoordeling van ingezonden werken op zich te nemen. Dit 
bracht Henri Zagwijn in een la tige positi . aanget.ien hij b halve 
be tuur. lid van Donemu . ook voorzitter van het Geneco was. llij vond 
de mog lijke belangenver trengeling probicmaLi eh en meldde in 
november 1949 dat hij de twee functie, niet langer k n verenigen. ~ 2 

Zag"..jjn waarschuwde voor ·een re olutie' onder de componisten. die 
dreigde te ontstaan uit de gro iende on rede over de amen ·telling van 
het bestuur van Donemus. het onzorgvuldig handelen bij het ont lag van 
één van de medewerker. " en het uitblijv n van de beloofd promoti -
activiteiten. Eduard Reesermerkte op dat hij het zou betreuren wanneer 
Zagwijn om di reden zou pstappen: 'Het zou zijn int.ien volkomen 
onjui . t zijn nu buitentijds plaats te maken voor een vao de belhamels·. 

iettem in erliet Zagwijn in juni 1950 het be. tuur. De belhameL worden 
niet bij naam genoemd. rnaar we kunnen aOciden dat Lex an Delden. 
Rudolf E eh r. Oscar van Hemel, Han Henkeman . . Bertus van Lier en 
Léon Orlhel zich in de groep querulanten bevonden. 

Door de af. praak m t het G neco wa het beoordeling probleem 
pgelo t. De onte r denbeid van componi ten had zich (zonder dat zij 

expliciet wordt genoemd) gericht op mevrouw ier tra, z. Zij kondigde 
aan het be lUur per I april 1950 l willen erlaten. ln de be tuur notulen 
taal hierover: 

'De voortdur nde critiek en kankerij van aange. l tenen. thans 
gegroeid t L een oppo itie waarvan /ij. die tot de besten onder de 
componi ten gerekend mogen worden. 7jch leenen tot overbrengen 
vanldachtcn. u ie zonder grond blijt-.en en op intrige gebaseerd. maken 
dat zij .lÎCh niet meer opgewas. en voelt tegen deze slr om ing. · u 

De kwe!>tie van de componisten in. praak werd twee weken na vertrek 
van mevrouw Nier tra z als directeur (zij bleef overigen. cretari van 
het be tuur) oor het laat. t opgerakeld. Het be tuur ont ing een brief van 
de 'bel11arneJ ·' met de 'in temming' van em Dresden en Antbon van der 
Horst. De briefschrij ers wilden de 'invloed van de omponi top de gang 
van zaken' 35 binnen Donemu vergroten door al nog een commis. ie van 
drie componi ten in te tellen. Ze nodigden het be tuur en aange lotenen 
uit hierover te praten. Het bestuur achtte elke nieuwe commi ie overbodig 
aangezien de be tuurlijke con tilutie van Donemu. waterelicht wa n alle 
noodzakelijke in praak garandeerde. Nogmaal maakt het be. tuur zijn 
po itie duidelijk: Donemu had een zakelijk be tuur. en Lau dat altijd 
houden. D artistieke invloed bleer beperkt tot advi zen van deskundigen. 
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Meer dan h tb tuur I i f" a~ vatten campon i ten de opmerking in d 
oplichting nota dat 'comp ni ten moe ten kunnen waken over het karakter 

an de in telling al behorend t t de . chepp nde toonkun t'. lellerl ijk 
p. Me rouw i r tra z w rd al (ge olmachtigd) direct ur ver angcn 

door d heer Wij ·man. die de fun tic van administrateur er ulde. Wij . man 
zou in muzikale zaken gead i cerd worden door een aan hem ond rge-
chikte muzikaal medewerker, ondanks de waarschuwing van Henri 

Zag wijn. dat de componi t n daarmee niet akk ord zouden gaan. In januari 
1950 w rd de pianist André Jurre deze 'ondergeschikte muzikaal 
medewerker'. Hij kreeg een v rlopige aan telling tot :eptember J 950, 
met de mogelijkheid v or en aste aan t lling. Het wa ten latte André 
Jurrc die de gemo d ren ist te bedaren. In januari 195 I organi erde 
hij een bijeenkom. t aar 31 aange. loten c mponi ten er eh nen. en n g 
geentweewek nlaterd dJune het-waar chijnlijkdaarmetinstemming 
van het be tuur v rbereide - voor tel een beoordeling commi · ie in te 
tellen met Jan Odé, Guillaume Landré, Bernard an den igtenhor t 
eyer. Paul Huppert. en Herman trategier. Daarmee wa: de eer te 

. tormachtige peri de in het bc taan van Donemu afge..'>loten. 

Documelllatie. promotie of uilgal'e '! 
Het fond an Donemu. groeide tu.. n eptember I 946 en mei 1947 

tot 64 aange loten componi. ten, 75 werken (' 150 orke. twcrken. 60 
koorwerken. 90 pian - en kamermuzi k erken, oort liederen. 
toneelmuzi k. opera· ,· plu 'een cl p l vanuitgeer Johan I. bach. 
omvattende gedrukte muziek van Nederland e componisten van her begin 
der negentiende eeuw t t hed n ·, bestaand uit '13.000 comp i tie van 
18 0 componi ten'. 311 De b lang:telling v or d uitJeenbibliothcek was 
na en aarzel nd begin goed op gang gekomen, maar de componi ten 
bleven onrevreden over de promotie-activit iten. Het wru nduid lijk of 
Donemu, nu alleen en bibliothe k a . f e n documentati - ann 
pr paganda-inslituut. Intern was men er wel van o ertuigd dat Donemu. 
beide taken moe t vervuil n, maar omdat de overheid teun bij lang na 
niet oldoende wa. , kon geen voh aardige pr m tie-afdeling worden 
opgezet. H l bestuur erdeelde ab tu.. noplos ing de componi ten in 
drie categori ën ( , 8 en C), naar de mate waarin Donemu. zich erant
woordelijk voelde oor de promotic van hun werk. Dat zou in ieder geval 
o r' komen dat alle comp ni t n prom tie konden ei. n. die Donemu. 

niet in alle ge allen kon bi den. 
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Uitga1•e 
Intussen dbcussieerdc het bestuur over de vraag of Donemus, nausl 

het documenteren en pramOlie \Oeren. 1ich 10u moeten profileren als 
uitgever. De \\erk\\Ïjze van Donemus \\US tegengesteld aan die van een 
uitgever: men hield geen voorraad en produceerde op aam raag fotografi
sche kopieën 'an handschriften. Dit had het nadeel dat de leesbaarheid 
wel eens te wensen overliet. Vooral Wiessing wa<. er een voorstander van 
dat Donemus ook zou gaan uitgeven. desnoods via een aparte stichting 
als het financiële risico te groot zou 1ijn. Vrij\\ el vanaf het begin wa., de 
Sonate \'OOr tll'ee piano\ ( 19~3 ) van Han., Henkeman<> kandidaat \OOr 
uitgave. Pas in februari 1949 besloot men definitief van dit avontuur af te 
tien, omdat de kosten te hoog zouden 1.ijn: f6,75 per exemplaar, niet 
gerekend het kalligraferen. 80\endieo was de verkoop van kamermuziek. 
zo bleek uit n<l\ raag bij andere uitgeYen •. 10 gering dat het jaren zou duren 
voor men uit de kosten zou 11jn. Het laahte argument wao., het sterkst: de 
sonate was al vijftien keer in fotokopie verkocht! 

Promotie 
Enkele nood1akelijke technische apparaten werden door Donemul> 

aangeschaft. In 1948 kocht men in de Verenigde Staten een 'Microfilc· 
liJmtoestel voor de vervaardiging van microfilms. Met de nodige tegenslag: 
de invoer werd door het Rijksbureau voor Metalen tegengehouden omdat 
prijs en invoerheffing tussen het moment van bestellen en de aflevering 
verhoogd waren en Donemus voor het extra bedrag geen deviezenvergun
ning had. In 1949 werd een 'wire recorder' gekocht. waarmee men onder 
andere radio-uitiendingen op een draadband kon opnemen. De moderne 
tijd riep om moderne promotietechnieken. en de allernieuwste wa~ het 
maken van grammofoonplaten. Een plan \an de Stichting Nederlandsche 
Muziekbelangen uit 1946 om jaarlijb met Philips enkele werken op plaat 
te letten. werd door de overheid met het oog op het binnenhalen van 
deviezen aangemoedigd met een toe?egging voor tienduitend gulden extra 
subsidie. Donemus stelde 'oor de volgende werken op te nemen: 

Willem \an Otterloo - Sinfonietta. gespeeld door het Concertgebouw-
orkest 

Alexander Voormolen - Concert voor 2 hobo's (Residentie Orkest) 
Guillaume Landré- Sinfonia sacra (Utrechts Stedelijk Orkest) 
Het Conccrtgebouworke.,t weigerde echter haar deelname omdat het 

de kwaliteit \ an de platen 111ct van dien aard 'ond dat 'die buitenland<,c 
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plmen evenaart·. Het plan werd op de lange baan ge~chovcn. Binnenlandse 
promotie kreeg concrete vorm toen in 1951. na langdurige onderhande
lingen, via Alsbach de' olgende bij Doncmus ondergebrachte werken aan 
de Nederlandse mutiekhandel werden aangeboden: 

Sem Dresden - Hoboconcert 
Géza Frid - Paradou 
Guillaume Landré- Derde S}mfonic 
Hendrik Andric-.scn- Sonate \OOr' iool en piano 
Ham Henl..cmans- Sonate Yoor twee piano's 
Marius Flothuis- Sonata da camera 

I !ct Lijn de eerste Donemus-partiluren die via de reguliere mutickhandel 
hun weg naar het publick \Onden. 

Drukke comaetenmet het buirenland 
Aan contacten met het buitenland was geen gebrek. Deels werden die 

al vóór 1947 aangcl..noopt door het ministerie. deels waren /C het gevolg 
van de vrijwillige en onbezoldigde inspanning van mutil..alc handebreiti
gcr' in het buitenland. Zoals Guillaumc Landré. die als voouitter 'an 
Buma, en lmer \an de internationale J..oepcl van auteu!"'lrechtenorganisaties, 
tijn talloze contacten probeerde te intcrcs,eren voor Nederlands werk. 
Ook het Nederland., Impresariaat vroeg in het buitenland optredende 
Nederlandse musici dringend de Nederlandse muzikale wtuu· niet te verge
tcn. P 

Maar om effectieve propaganda in het buitenland te voeren waren 
vertegenwoordiger., ter plaatse onontbeerlijk. Een documentatiekamoor 
in New York. dat Donemus \vilde optellen met de hulp van de heer 
Bourdrez van het Nederlands Informatie Bureau aldaar. k\\am het dichtst 
bij realisatie. liet Commirree for Netfierlands Mus ie, be-.taande uit de pa'> 
geëmigreerde Pau l F. Sanders, en vcrder uit Julius I lij man. Bernard 
Wagenaar en Ma x Tak. 10u de te propageren werken selecteren. Het depot 
i' nooit ,·an de grond gekomen. De communicatie tus\cn het Conunirree 
en de thuisbasi'> \erlicp niet altijd' lekkeloos en het mini\terie kwam niet 
over de brug met de /C\Cntienduitend gulden die het comité voor het 
!.lagen van de onderneming zei nodig te hebben. In de Verenigde Staten 
vond Donemus weer wel een zeer actieve uitgever als vertegenwoordiger, 
en vcrder kwamen de depots tot stand bij bevriende instellingen of culturele 
auaché·.., in Engeland, Frankrijk. Zweden, Z\\ itserland. Zuid-Afrika. 
België. Italië en Finland. In Finland wa<, de belangstelling 'olgens de 



amba'>sade 10 groot dat Doncmu., een speciale brochure uitbracht in het 
h ns. De mce~,t effectieve promotic was het organiseren van concerten in 
het buitenland. Donemu'> kreeg \ia particulieren of \ia dc overheid 
\ efloeken om medewerking. in enigerlei \'Orm. aan concerten 1n Kopenha
gen. Frankrijk. Zuid-Afrika. Polen. Finland en Italië. 

Het Conunittee f ()r Netherlands Muçic: Pa ui F. S~mdcrs, Bernard Wagenaar, 
Julius Hijman en \lax Tak. 

Techniek 
Op de technische afdeling maakte men 'an elke partituur die werd 

aangeboden mee microfilms. die men op een \ eilige plek be\\ aarde. De 
fotografe Lett) Clauo;, die haar werk overigens ·geheel bclangcloo.., · hdecd. 
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was voor dit traject verantwoordelijk. Er werkten op de technische afdeling 
'drie laboranten aan het filmen en afdrukken van panhuren en één 
uitsluitend aan het lichtdruk apparaat voor de \'errnenigvuldiging van 
materialen'. 39 Belangrijke namen in de geschiedenis van de technische 
afdeling van Donemus zijn die van Jan Spieker, die in 1948 op 18-jarige 
leeftijd bij Donemus begon en in 199 I na het respectabele aantal van 43 
dienstjaren (vervroegd!) met pensioen ging. Piet Louw, die eigenlijk con
ciërge wa~ in het kantoor aan Arnstel 228 maar steeds meer technische 
hand- en spandiensten verrichtte, en Harry van Steenis. het hoofd van de 
afdeling. 

Tot 1985 gebnrikte Donemus voor bet kopiëren een 'lichtdruk' procédé. 
dat van componisten vergde dat zij het origineel aanleverden op transparant 
papier. Als ze dat niet deden werden kopiisten ingeschakeld om alles op 
transparant over te schrijven. Deze techniek kwam er op neer dat men 
dóór het transparante papier afdrukpapier belichtte. waarop ammoniak 
als ontwikkelaar was aangebracht. Door de belichting werd het papier op 
de plaatsen waar het licht niet doorkwam L.wart. en de rest bleef wit. Het 
proces had maar één groot nadeel: het stonk. De partituren en partijen van 
Donemus waren, behalve aan hun kaften, lange tijd duidelijk te herkennen 
aan hun penetrante odeur. 

De eersre resultaten 
Het werk van Donemus was na het eerste jaar rede! ijk op gang gekomen. 

Na enige aarzeling hadden zich (stand per 31 december 1947) 92 compo
nisten aangesloten, die het auteursrecht op bun werken aan Donemus 
hadden overgedragen. Donemus gaf in het eerste jaar slechts f 3.367.90 
aan 'Documentatie, propaganda en Reiskosten' uit. maar bad plannen deze 
activiteiten uit te breiden: eenjaarlijkse catalogus, zakpartituren, het aan
leggen van de al genoemde buitenlandse depots. 

Van over de hele wereld kwam men kijken hoe dat unieke instituut nu 
precies functioneerde. In de laatste drie maanden van 1947 bezochten 
zeventien buitenlanders het documentatiecentrum, in het eerste kwartaal 
van 1948 waren dat er al 43, en in juni 1948. tijdens het Muziekfeest van 
de International Society for Contemporary Music. 53. Egypte vroeg en 
kreeg een collectie Nederlandse kamermuziek en in het kader van een 
plan in de bibliotheek ook buitenlandse partituren ter inzage te hebben 
ontving Donemus een zending van 800 Tsjechoslowaakse partituren. 

ln deze periode kwamen 388 Nederlandse bezoekers: werden 1979 
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De technische a fdeling (J an 
Spieker) in de j aren vijftig en 
zestig. Vermenigvuldigen van 
partituren via lichtdruk; micro
filmen (zie volgende pagina) 
(Foto's Hans de Leeuw (spoel
bak), Harry van Steenis, Inez 
van ' t Hoff (microfilmen) 
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partituren ver7onden ter inzage: 426 'propaganda-partituren' \er tuurd, 

-+5.617 fotokopieën en 55.750 lichtdrukken gemaakt. Even ter vergelijking: 

leg m oordig maakt de techni che afdeling een kleine anderhalf miljo n 

fotokopieën per jaar (niet alleen an mu7ick: ook inf nnatiebullelin en 

catal gi worden nu binnen hui geproduceerd). 
aast alle positieve g luiden was er üchte zorg over de financiën. Al in 

hete rstejaarvcr lag, eind 19-1-7. liet me rouw ier.trru zweten dat Done

mu. 'mede op aandringen an de regering' naging f het mogelijk was 

componi ten · p niett' ingrijpende wijze bij te laten dragen in de algemene 

ko. ten. ok om het p ychologi~che effect dat de dien t waru-v or betaald 

wordt door de belrokkenen hoger w rdt aange. lagen·. Dat dit niet al 

gebeurde wa waarschijnlijk een kwe tie an s hroom: het oprichting.

bedrag dat de lichting Nederlandsche Mu,dekbelangen ter be ·chikking 

had gesteld. wà. indirect immer al do r componisten opgebracht. 

oten 
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2. Eduard Reeser. De mut.iek van Bading~. ieuwe l?ouerdal!lsdw Courant (29 
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Persoonlijk archief Johan Kobtecg . 

. Interview Johan Kolsteeg met prof. d.r Eduard Rce~er, augustu. 1993. 

9. Ver. lag van de be\prcking tu~sen . Wie~ ing en de advocaat van h t Geneco. 
mevr. mr. Hochbcrg. Archief Haag Gcmecntcmu~eum. 

I 0. RIOD. archief Kultuurkamer 29!-.. Vcrslag i~ ongedateerd. 

11. Paul F. anders in een brief aan . Merten~. 7(?) juli 1945. Archief Paul F. 
anders. Haags emeentemu cum. 

I 2. Inleiding concerten Vrije Klanken, juni 1945. 
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Le \'au Delden (link ; l'oto: Ronald Sweering) en Rudolf E cher. 

13. Brief Paul F. ander-; aan ico Donker,loot. 20 mei 1945. rchicf Paul F. 
ander... Haag Gemeentemuseum. 

14. Ver lag in Kroniek J•an Kunst en Kulruur 9 ( 194 ). p. 15. 

15. ld.noot 14. 

16. Paul F. anders in een brief aan Bernard Wagen aar. 16 december 1946. Archief 
Paul F. ander~. Haags Gemeentemuseum. 

17. De pre iez redenen hiervoor zijn ook in ge preleken met betrokkenen niet 
duidelijk geworden. 

18. 'ota Stichling l 'Wieen documentatie e11 propaga11da-instituut \'Oor cheppende 
10011kun 1 in Neder/a11d. Stichting Muzickbelangcn. mei 1946. Archief Muziek
belangen, Haags Gemecntcmu. eum. 

19. Archief Donemu . Haags Gemeemcmuseum. Tijden. die bewuste vcrgadering 
~laat Mauhij~ ermeulen nog op de nominatic bibliothecaris te worden. 

20. Ver..lag vergadering 9 mei 1947, archief Doncmu~. 

21. Briefvan 3mei 1947. archicfDonemu ·. 

22. ld. nool 18. 

23. Brief Eduard Reeseraan Lichting ederlancbe Muziekbelangen 25 eptcmber 
1946. rchief Muziekbelangen. I laags Gemeentemu eum. 



24 td. noot 18. 

25 Eduard Ree~er: Naar een betere tockom't voor de Nedcrland'c mu7icl\, 
Mu;ikaa/ Perspectief I ( 1947 ). p. I. 

26. Gemeld in bestuurwcrgadcring Doncmu-.. 26 apnl 1948. 

27 Dat de koude oorlog bègonncn wa ... blijJ...t overigen-. ooJ... uit het gerucht dat in 
novcmbèr 1948 de ronde deed over een milialief van Guillaumc Landr<.! HiJ tou 
via de (voorlop•ge) Raad voor de Kun ... t hcbbèn geprobeerd een 'taal\uJtgcverij 
vuor mutiek opgencht te J...rijgen. en de regcnng vv JIJen bevvegen aan de ... ub-.id•e 
voor Donemu\ ;oda111ge voor\\ aarden te v crbinden, dat hij zeggenschap 111 Donc
m u-. tou J...rijgen. en de 'amen-.tclling van het be'>tuur van Doncmu' gevvij;igd 
J...on worden. Dit werd gemeld in bestuursvergudering van Doncmus. 5 november 
1948. 

2X. Jaarvcrslag 1946-47. 

29 !.Je noot 8. 

10. Be'>tuur-.,·crgadering Doncmu!. 18 novcmbèr 1947. 

1 I. Bc-.tuurwergadcnng Donemus 15 maart 1949 

32. Be~tuurwergadcring Doncmus 15 november 1949. 

31 Dhr. Klcman. 

34 Be,tuursvergadering Donemu" 28 ~eptembèr 1949. 

15 Be,tuur,vergadering Duncmu., 12 apnl 1950 

16 Rapport bibliotheek. mei 1947. Arcbu:f ~1u;ieJ...belangen. Haag' Gemecnte
mu'>eum 

37. Jaarvcrslag Stichting Donemu~ '>eptember 1946 - december 1947. 
38 ld. noot 37 
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André Jurres. directeur \an Oonemus, 1950 - 1974: advi!>eur 197-' -
1978. (Foto: llarr) \ an Steen ie;) 



HOOFDSTUK 2 

DE PARTITURENBOER 

Inleiding 
André Jurres had een carrière ab piani'>t in gedachten, toen hij in 1939 

voor het eer!>t optrad, maar de oorlogsonl'>tandigheden maakten dat hij 
die ambitie moest laten varen. et als veel collega·::. voouag hij tijdens 
dl! oorlog in zijn leven!>onderhoud met het geven van huisconcerten. 
waan·oor niet Lelden een honorarium in natura stond. Jurres kwam tijdens 
de oorlog in contact met de componi-,t Bertu., Yan Lier, die op de 
Armterdamse De Lain:-,-.e-,traat zijn buurman was. Van Lier maakte deel 
uil van een groep Am-,terdamse kun-;tenaar'> die plannen maakte \·oor het 
kun..,tb·en na de beHijding1• en Jurres woonde regelmatig bijeenkomMen 
van de;e groep bij. De essentie van die plannen was het tot stand brengen 
een nieuwe federatieve organisatie van kunstenaarsverenigingen die 
namen., kunstenaar.., een \ ui<;t 70U kunnen maken. misstanden al'> die uit 
het vooroorlogse kun.,tlc\en Lou opruimen en tich <;terk tou maken \OOr 
een nieuwe relatie tU'>'>en kunstenaar en publid ... Missranden \\aren er 
tonder meer: de moeite die Nederland'>e mu.,ici en componi..,ten hadden 
om ·aan de bak. te komen' was velen een doorn in het oog. 

Ook in Den Haag wa.., een dergelijke ·ondergrondse'groep kunstenaars 
en betrokkenen actief. onder leiding van de latere topambtenaar van het 
Mini'>terie \an Onderwrj'>. Kunsten en Wcten.,chappen. mr. l lenk Reinink. 
Min of meer onallHtnkelijk \an elkaar bereidden de ll aag'>e en de 
Armterdamse groepen plannen voor die de overgang van het kun"'tleven 
naar de '>ituatie in een bevrijd Nederland moesten vereenvoudigen. Jurres · 
latere sparring partner in Donemus, Eduard Reeser. woonde de vergade
ringen in Den Haag regelmatig bij. Hocwel Jurres noch Rccser een grote 
rol in het kunstenaarwertet hebben gespeeld. waren beiden du., al tijdens 
de oorlog op de hoogte \ an de denkbeelden O\ er het na-oorlogse 
Nederlandse mutieklc\'en. Het geven \'an een eerlijke kan., aan Neder
landse musici en aan de ederland..,e mutiek, één \lande be..,taansredenen 
van Donernus. wa-, voor beiden een ideaal dat verbonden was met de tijd 
van het ver-Lel. Het was een plechtige belol'te. een crekwestie: en het was 
de brand!>tof waarop organi.,aties als Donemusin hun begintijd draaiden. 

André Jurre., \\i..,t tijden., zijn directcur..,chap enorm \eel tot '>tand te 
brengen. Hij vond een werkbare 'erdeling \ an de aandacht tu..,.,en docu-
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mentalie en promotie, telde voor datlaat te zelf een nieuwe medewerker 
aan. en onderhield uit tekende betrekkingen met de campon i ten. Dankzij 
Jurre 'aanzienlijker I in d international muziekwereld groeide de repu
tatie van Donemu in h t buit nland enorm. en het wa Jurre di oor 
Don mu een modu vivendi vond met de reed · belangrijker wordende 
. lichting Gaudeamu . 

André Jurres 
Vrij~ el meteen na de oorlog kreeg André Ju1Tes een aan telling aL 

pianodocent aan het con ervatorium in u·ecbt. Korte tijd later kreeg hij 
daar de kan aL interim-directeur zijn be tuurlijke capaciteiten t tonen. 
Toen merkte Jurre voor bet eer t dat hij g oei had voor het leiden van 
een complexe organi atie. Jurre ontdekte zijn talent om 'm n en op één 
lijn te krijgen . een nuttige eigenschap. die hem in zijn carrièr bij Donernu 
nog goed van pas zou komen. Hoe het precie in zijn werk gegaan is. kan 
zoveel jar n na dato niet meer wordengerecon trueerd, maar Jun·e maakte 
kennelijk een goede indruk op het be tuur an Donemu . en hij werd 
begin 1950, niet het min. t tot zijn eigen verbazing. uitgenodigd voor een 
oriënterend ge prek. Het be. tuur b od Jurre aanvankelijk een tijdelijk 
contra t, maar zijn dien. tverband zou duren tot I januari 1974. Officieu 
zelf. nog langer. 

ndré June Lag in zijn nieuwe po i tie de kan. daadwerkelijk iet. bij 
te dragen aan de reali atie van de plannen uit de oorlog. Hij trof een 
organi atie aan die dreef op ideali me, met toegewijde med werker die 
niet begrepen waarom ommige c mponi I n iet hadden aan te merken 
op hun in. panningen. Het was een organisatie in zijn pionier fa e met te 
weinig per oneel. te weinig geld en een te kl ineen onhandige behuizing 
(het 'hok' van de directie in het pand m. tel 228 lag in de enige route 
naar de toiletten). Bovendien wa de missie onduidelijk. De vraag of 
Donemus nu een documentatiecentrum wa . . een commer iële uitgeverij 
of een promotie-in. tituul wa imm r nog niet naar tevredenheid beant
woord. 

De ironie vru1 de ge chied nis wil dat het tijdsgewricht waarin Jurre . 
niet lang oor het bereiken van de pen io ngerechtigde leeftijd, be loot 
zijn post te erlaten. opvallende overe nkom ten vertoonde met tie tijd 
van zijn aan telling. Ook in 1973 wa er onduidelijkbeid over de mi ie 
van Donemu • was de behuizing onhandig klein en . peelde een vertrouwen.
conflict Lu .• en de compon.i ten en 'hun' Donemu . Maru· de drieeëntwintig 
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jaar ertussen kenmerken zich voornamelUk door stabiliteit. Jurres wist 
zich op te stellen als een verzoenende figuur, een geboren bestuurder. 
Zijn grootste pré's waren dat hij bij zijn aanstelling een onbesproken figuur 
was (dat wil zeggen eenvoudigweg nog te jong om een reputatie opge
bouwd te hebben) en dat hij als professioneel musicus het matcriaal van 
zijn uitgeverij zelfvakkundig kon beoordelen. zonderdatcompositorische 
ambities hem beïnvloedden. 

Componisten maakten dan ook geen bezwaar tegen André J urres, zoals 
ze eerder wel gedaan hadden tegen mevrouw Nierstrasz. Jurres kon die 
ophef achteraf wel verklaren. Al snel na lijn aanstelling begreep hij dat 
mevrouw Nierstrasz 'het genus componist niet helemaal goed had inge
schat Zij had Lich laten overvallen door de weerstand die tegen haar per
soon, endaannee tegen Donemus. was ontstaan·~. toen bleek dat de belofte 
dat de instelling ·van de componisten· zou zijn, niet werd waargemaakt. 
Het eerste bestuur heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de zakelijke 
leiding zich weliswaar door vakmensen zou laten adviseren. maar altijd 
zelf het laatste woord .lOU hebben. De competentie-strijd tussen zakelijk 
denken en artistieke vakkennis kon echter worden gestaakt. want André 
Jurres combineerde beide. Componisten gaven hem zo niet hun volle ver
trouwen. dan toch in ieder geval het voordeel van de twijfel. In zijn mening 
over de eindverantwoordelijkheid week Jurres overigens niet af vap het 
bestuur. Ook hij was ervan overtuigd dat er ongelukken zouden komen 
als componisten L.akelijke verantwoordelijkheid voor Donemus L.ouden 
krijgen: 'Een componist is nu eenmaal voornamelijk geïnteresseerd in de 
promotie van zijn eigen werk (en dan nog eigenlijk alleen van zijn nieuwste 
werk) en dat is ook volkomen begrijpelijk. Een componist wil het liefst 
componeren·.~ 

Ook over de reikwijdte van Donemus was Jun·es nuchter en pragma
tisch. Hij zag in dat Donemus niet onbeperkt componisten in zijn fonds 
kon opnemen, en dat het onhaalbaar was om van alle Nederlandse com
potlisten van de ene op de andere dag het hele reuvre uil te geven. Zijn 
uitgangspunt was dan ook heel pragmatisch: ' ... dat een uitvoering nooit 
mocht stranden omdat er geen partituur en panijen voorhanden waren. 
Dan baseer je je werk op een gerichte vraag, en niet op een blinde promotie
drang. Als niemand een bepaald werk wil hebben, moet je het dan blijven 
promoten?q Jurres stelde in het bestuur voor een selectiebeleid te voeren 
gebaseerd op werken. en niet. zoals het bestuur aanvankelijke wilde, op 
de beperking van het aantal aangesloten componisten. De eerste tien jaar 
van zijn di reetemsschap was het selectieprobleem een steeds terugkerend 
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aandacht punl. Talloze meer en minder ingrijpende voorst llen bracht hij 
erover op tafel. te b ginnen met de naam van de 'taxatiecommi ie', LOals 
<.Ie op olger van de bibliotheekcommi ie intern werd genoemd. Dat wo rd 
riep volgen. Jurre a , ociaties op met een taxicentrale en een beëdigd 
taxateur: het kon beter vervangen worden door 'beoordelingscommissie'. ~ 

Hetgeen ge chiedde. zoals veel wat Jurres voor ·telde ge chiedde. 

Componistencon I( r)acte11 

In 1952 erkende uiteindelijk ook de raad van beheer dat het fonds te 
nel groeide. Een an de leden weet dat aan het feit dat 'aange loten 

componisten wier werken weinig arti:,tieke waarde hadden. om jui. t 
een merkwaardige produclivheit aan de dag legden' .6 In de loop van de 
jaren vijftig wa. de groei du danig da[ maatregelen onvermjjdelijk • erden. 
De haJdnekk.ig wcnemende tekorten aan hel eind van elk boekjaar zullen 
dato k zeker ge timuleerd hebben. Om de aandacht te verplant. en van 
componi ten naar werken nam het be tuur in J 952 het be luit de 
aansluiting termijn van componi ten te beperken tol vijf jaar. a afloop 
van die termijn zou een c mmi sje het de betreffende oeuvre opnjeuw 
beoordelen en evenweel tot verlenging be luiten. Deze ·herkeuring· werd 
met temgwerkende kracht ook toegepa top de aa11ge:,lotenen van het eerste 
uur, zodac men kon beginnen met de componisten die in 1952 hun eer te 
termijn van vijfjaar erop hadden zitten. Zo zou binnen vijfjaar bet gehele 
componistenbestand doorgelicht zijn. De eer te herkeuring commi ie 
be tond uit Kee an Baaren. Anlhon van der Hor L. Paul Huppert . 
Guillaume Landré en Jan Odé. De procedure was aananke!ijk imple 
'OIIIIIIe bonjour: de commis ie kon alleen maar goed- of a(keuren en 
·afgekeurde' componi [en werd eenvoudig ver.t: cht zich terug te trekken. 
Pa .. in 19 1 werd dit systeem enig zin genuanceerd, en oot tond een 
clas ificatie in drie categorieën: 

A. Componisten wier gehele oeuvre in de catalogu wa. opge
nomen 

B. Cornponi ten van wie een electie an de werken wa, opgeno
men. Alle nieuwe componi . ten zouden de eerste vijf jaar van 
hun aan !uiting in deze categorie vallen 

. Componisten die alleen in aanmerking kwamen voor documen
tatie. voor wier werk geen promotie werd gevoerd. 

Voortaan wa het de taak a11 de beoordeling. ommi ie om te bepalen 
in welke categorie een componist na herkeuring thuishoorde. Zo kon het 
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gebeuren dat Henk Stam \'Crhuisde Yan C naar B. en Willem Andriessen 
van C naar A. Als het ging om degradatier., toonde bet bestuur tich soms 
van tijn menselijke kant: 

'De directeur heeft nog niet de moed gehad lllC\ rouw Reine Colaço 
O~orio-Swaab op de hoogte te ~tellen. omdat hij \ rec~t dat liJ haar 
\Crplaatsing naar de C-cmegorie nauwchjb tal overleven. \\<larop 
het be-.tuur be\lllll haar al,nog 10 de B-categorie onder Ie brengen .. , 

Componistenbijeenkom<,t in de jaren \ ijftig. 
Roven: de Donemus delegatie: Paul Wiegmans, Evert Brautigam, André 
Jurres en Helèoe Dijkgraar- de Jongb. Onder: de componi.,ten in de zaal. 
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itcindelijk bleek ook de A-.B-. -categori ering onwerkbaar. Gedegra
deerde componi ten b lookten de uitgeverij met prote ten. de B-categorie 
werd een magazijn voor twijfelgevallen en wa in een ommezien eJTev g 
de groot te afdeling. Bovendien waren 'B-componisten· ]echt met moeite 
o er te halen nieuw werk oor beoordeling in te . turen, zodat deze 
categorie dreigde te versten n. In juni 19599 werden dan ook alle in de B-
ategoric aanwez.ige campani ten. met uitzondering van diegenen die .lich 

door hun overlijden reed hors concours hadden geplaat t. overgebracht 
naar de A-categorie. De eer tvolgende herkeuringsronde zou dan wel 
uitmak n of zij daarin mochten blij en. of alsnog moe ten vertrekken 
naar afdeljng C. 

Maar h veel hindemis en de categorLering ook ondervond: André 
J urre had een cmciale beleidswijziging lot stand gebracht door niet langer 
de werken van een groep aan Donemu verbonden prominente componi -
ten zonder nadere b oordeling te documenteren (het uitgang punt waarop 

ier tra. z en Wiessing hun beleid hadden ge ba. eerd). Voor de . electie 
van werken had Jurres overigen een een oudig criterium in gedacht n: 
alleen de beste werken zouden in aanmerking komen. Zo logi eh al dit 
adagium ook klinkt het zou laler de achille hiel van zijn beleid worden, 
want tien jaar nadat de beleid wijziging in 1960 uiteindelijk officieel werd. 
bleek dat de meningen o er welke werken nu pr cies 'd be. te' waren, 
terk uiteen konden lopen. 

48 

Componistenbijeenkomsten 

Jaarlijks organiseerde Donemus een componistenbijeenkomst, waar de 
directie tekst en uitleg gaf over haar promotionele activiteiten. In mei 
1956 vroeg André Jurres zich tijdens een bestuursvergadering af of die 
moeite nog wel genomen moest worden, gezien de teleurstellende 
opkomst in de voorgaande twee jaren. De bijeenkomsten waren voor 
componisten niet langer nodig om informatie uit te wisselen. Er waren 
1n de loop der tijd genoeg andere informatiekanalen ontstaan, en dat 
had de belangstelling voor deze bijeenkomsten snel doen teruglopen. 
Maar in 1957 werd toch weer een dergelijke vergadering belegd ; 
vanwege het tienjarig bestaan van de uitgeverij was dit een feestelijke 
bijeenkomst met koffie en gebak in de KRO-studio in Hilversum. De 
bijeenkomst werd voor het grootste deel gewijd aan een origineel 
onderwerp: de propaganda. Marius Flathuis vroeg zich af hoe de 
propaganda tot stand kwam, en refereerde aan een collega, die ooit 
verzuchtte dat Donsmus wel regelmatig propaganda maakte in het 



buitenland, maar nooit voor hem. En opnieuw legde Jurres geduldig uit 
hoe Donemus dacht de naam en faam van de Nederlandse muziek 1n 

binnen- en buitenland te vergroten ... 

Niet met alle componi ten verliep bet dagelijk e contact zonder 
problemen. Le van Delden, Mariu Monnikendam en 0 car van Hemel 
tonden bekend als la ligc heren, die vaak van mening waren dat 1e 

achtergesteld werden en daar .toveel ophef over maakten dat ze een 
reputatie kregen bij het per ·oneel, datzich uiteindelijk toch voor hen moe t 
in. pannen. Rudolf E cher tand in bijzonder hoog aanzien. maar de 
aar.leling waarmee hij een nieuwe partituur inleverde werd in het bedrijf 
preekwoordelijk. Ervaringen met componi. l n die moeilijk af tand 

konden doen van hun werk leidden lOl de af praak dat een componi. t na 
een première één keer op kor-ten van Donemu het werk mocht revi eren. 
Elke volgende wijziging zou door de camp ni t zelf betaald moeten 
worden. 

Marius Monnikendam verzocht Donemus de radio-uitzending van een 
van zijn werken 's avonds op band op te nemen. 's Middags werd de 
moderne tijdklok van radio en bandapparatuur afgesteld, en op tijd voor 
de uitzend1ng die avond sprong de radio aan. De conciërge van Jacob 
Cbrechtstraat 51 liep naar boven, schudde het hoofd over de meisjes 
van Donemus die weer eens vergeten waren de radio uit te schakelen, 
en deed dat alsnog ... 

Financiën 
Een waar gebeurd telefoonge prek tu en een topambtenaar an het 

mini. terie van OKW en de ad mini trateur van hel door de rijk overheid 
ge ub idieerde Donemu . . We schrijven eind jaren vijftig al. (re pcctie
velijk) de heer Wageman. belt met de heer Wiegman. en informeert naar 
het ge. chaue tekort va r het volgend jaar. 

'Dat\ ordt wel iet meer dan vorig jaar. mijnheer Wagemans.' 
·Hoe\ eet dan. mijnheer Wiegman ?' 
'Laten wc zeggen twintigduizend gulden. mijnheer Wageman .' 
'Daar LOu ik maar iets meer van maken. mijnheer Wiegmans.' 

Hel zal niet woordelijk zo gegaan zijn. maar de laat. te ûn van Wage
mans klinkt Paul Wiegman , als admini . traleur de opvolger van de heer 
Wijsman, ook veertig jaar na dato nog duidelijk in de oren. De steun die 
het Rijk voor Don mu overhad wa d dekking van hetjaarlijk. tekort. 10 

Zo zat het y teem nu enmaal in elkaar, al hadden de accountant. daar 
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niet altijd begrip voor. 'Er waren ambtenaren die helemaal niets zagen in 
Donemus' 11 • herinnert Wiegmans .lich. Dat de uitgaven voor het boekje 
Vijjiien jaar Do11emus uit de hand waren gelopen werd in een accountants
rapport ironhch becommentarieerd. LOals Wiegmans later informeel 
vernam. Pormeel mocht hij dat helemaal niet weten. want deze rapporten 
waren zelfs voor Donemus geheim. De verhouding met de financiële 
ambtenaren van de gemeente Amsterdam was vergelijkbaar. Kort na zijn 
aanstelling in 1955 las Wiegmans een losse aantekening van zijn voor
ganger Wijsman dat een ambtenaar Donemus had getypeerd als ·een 
beroerd zaakje·. Wiegmans maakte in de jaren Leventig deel uit van een 
driemanschap dat na het vertrek van Jurres korte tijd de directieverant
woordelijkheid op 7ich nam, en werd uiteindelijk een van de langstziltende 
werknemers van Donemus: in 1987 ging hij met pensioen . 

Hoewel het financieel resultaat van 1954 werd vertroebeld door de 
kostbare verhuizing naar het voormalig kantoorpand van Buma aan de 
Jacob Obrechtstraat 51 in Am!:>terdan1. was het delicit dat dit bockjaar 
achterliet toch een klein fortuin: vijfentwintigduizend gulden. De jaren 
vijftig waren voor de financiële huishouding van gesubsidieerde instel
lingen als Donemus ran1pzalig: wellelijke huurverhogingen van 15% waren 
geen uittondering en leidden niet alleen tot verhoging van de eigen huur
lasten. maar ook (bovenop de toch al forse salariskosten 12) tot de verplich
ting in het salaris van de personeelsleden hun huurverhoging te compen
seren. 

De kunstenbegroting van het Rijk volgde de kostenstijgingen maar 
gedeeltelijk. Sterker nog: in 1956 sprak de regering voor het eerst over 
bestedingsbeperkingen. en hoewel in de begroting \OOr 1958 het kunst
budget toch nog met veertien procent omhoog ging. k\vam de vaderlandse 
eigentijdse mu/iek er ronduit beroerd af: het totale voor compositie
opdrachten beschikbare bedrag werd gehalveerd, er bleef een rooi van 
tienduizend gulden OYer. Voor Donemus pakte de overheiels-zuinigheid 
extra nadelig uit omdat het bedrijf niet in staat was met een grotere omzet 
haar inkomsten te verhogen. Een groeiend aanLaluitvoeringen leidde nu 
eenmaal niet tot winst, omdat het aanmaken van elke partij of parliLUur 
opnieuw geld kostte. Een extra handicap was dal Donemus vrijwel geen 
inkomsten uit de rechtstreekse vcrkoop kon halen. omdat het door de 
Vereniging van Muziekhandelaren en -Uitgevers van de Nederlandse markt 
werd geweerd. Tot 1959 werd Donemus daarom ve11egenwoordigd door 
de tïrma Alsbach. die met kortingen op de inkoopprijs gepaaid moest 
worden. Daarna kon Donemus zich wel rechtstreeks op de markt begeven, 
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en werd muziekhandel Broekmans & Van Poppel de b te klant 
De 1 ed rlandse muziekhandel- en uilge rij mo . t niet hebb n an 

een concurrent die met zijn rege1ing nder leuning de markt bedierf. vert 
Brautigam. die namen D nemu de bijeenkom ten van de muziekhande
laren bijw onde, had steeva t hetzelfde weerwoord: 'aL één van jullie 
geïntere · e rd i. in het uitbrengen van e n werk dat bij Donemu. i 
gedeponeerd. dan is di an harte welkom.' Om die reden bouwde Done
rnus een kleine pauze in tu sen het inleveren van l!en partituur en het 
aanmaken van partijen: dan had een commerciële uitgever de tijd zich te 
melden en het werk over te nemen. Maar het pr bleem was dat dat zelden 
of nooit gebeurde: dat was nu ju i t d be taansreden an Donemu . . 

Handelsrei-:.iger in nudek 
Eén nderwerp dat ndré JurTe regelmatig in het be tuw· aan de orde 

telde was wat hij noemde 'de achteruitzetting van het ederland eelement 
in on muziekleven'. Het baarde hem z rgen dat orkesten st eed, minder 

ederland werk p het rep noire namen en hij achtte het moment 
gekomeLl om voord propaganda een medewerker aan te teil n. Het moe. t 
iemand zijn die goed met men. en kon omgaan. Hij hoefde niet per se een 
muzikaal vakman Le zijn, maar moest wel intere. se hebben in modeme 
muziek. Over de b kostiging an deze nieuwe arbeid plaat zou men 
kunnen overleggen met uziekbelangen. Deze . ind de eer. te dag belang
rijk te weldoen ter van Donemu ·, had tot du. ver de Lichting in finan
ciële noo ituatie · nooit in de sLe k gelaten. en ook heL voor tel voor de 
promotie-medewerker werd daar po itief ontvangen. De . alariëring van 
de nieuwe half-time functie werd met ingang van 1954 fifty-fifty beko tigd 
door Donemus (danlaij medewerking van Muz.ickbclangen) en het 

ederland 1mpre ariaat, en zo had de ederlandse muziek eindelijk haar 
eig n propagandist: mr. Evert Brautigarn, directie- e retaJi . 

Brautigan1 had affiniteit met nieuwe muL.iek. kende Donemus van horen 
zeggen maar had geen directe ervaring al uitvoerder of organi ator. Hij 
vatt zijn taak breed op en liet zich overal zien waar dat nutlig leek. Hij 
werd zelf. lid van de Vo dichting. o iëtcitAmsterdan1. en Amsterdams 
kring oor pub/ie relallons die maandelijk bijeen kwam. Evert Brautigam 
wa er de enige pr-man uit de kunstwereld en ving gretig alle nuttige 
adviezen op. Al . nel wa Brautigam te vinden bij alle mogelijkeg legen
heden waar het goed a de naam 0 nemu. te laten vallen. 

Brautigam: ' Ik moe. t vaak in de kleine t:aal van het Concertgebouw 
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Boven: Evert Brautigam en André Jurres. Onder: de administratie met 
Paul Wiegmans en Els Jongema-van Leeu" en. (Foto's: Hans de Leeuw) 



blaadje om laan bij ·ijzeren-gordijn pianisten·. Dat deed ik en dan kregen 
ze meteen een partituur mee naar hui . Ik wa IITII'eljivren en h t wa en 
pionier tijd'. De pionier mentalit it speelde een belangrijke rol. Zijn halve 
baan, die overigen meer dan een halve \ erkweek be loeg. bracht niet 
g n eg p voor .::ijn I ven. onderhoud. en amen meteen compagnon dreef 
Brautigam tegelijkertijd een ad ocatenpraktijk die eveneen aan de 
Cbrechtstraat SJ geve. tigd wru. En om de pionier mentaliteit erder te 
illu n·eren: ndré Jurre en Even Brautigam deelden . runen een Volk. 
wag n Kev r. met in het hand choenenka. tje een blo note waarop de kilo
meter . . ook die an privé-rei Je . \ rd n bijgehouden. 

Er tond ert Brautigam veel t doen. Om te beginnen moe ter een 
deugdelijk 'in~ rmatie ysteem' worden opgezet met de namen van de 
zakelijk leider. con ervatoriumdir cteuren en (via de impresario' ) van 
buitenland e ert lker van moderne muziek die in het m terdamse 
Concertgebouw kwamen p len. Ook culturele attaché . behoorden tot 
Brautigams contacten: 'Joep Kempen in Bonn bijvoorbe Id. di zei altijd 
"daar komt HetT Brautigam met zijn ideologi. eh Musterkoffertje". Men 
liet mij aJtijd binnen, ik m cht altijd mijn verhaal doen. Het wa. t.eer 
tijdrovend. het was nu eenmaal geen Vim of Per il wat ik wilde verkopen. 
Wc moe ten aan de bekendheid werken: ln het algemeen was het niet 
eenvoudig derland ·e muzi kaan de man te brengen, k bij vakmen en 
niet. 'Tegen Henri rend . de dirigent van het Maartrichts Stedelijk rkest. 
z i ik een "u heeft dil eiz en maar twee ederland e werken op uw 
programma, kunnen we daar niet - aan doen?" ls men niet wi. l wat er 

gemaakt werd, dan kon ik zeggen. "nou, maar dan moet u de catalogu 
een zien'' . De volgende opmerking was mee ·tal dat ze de w rken niet 
goed genoeg vonden en dan werd hettijd de vakman erbij te halen: André 
Jurre. of Paul Huppen bijvoorbeeld. P Financiële ob ·takel. werden in 
am n praak met d overheid uit de weg geholp n. Vandek ·ten o r d 

hum· an de partituur k neen orke t maar liefst neg mig pro ent door het 
mini t rie \an OKW vergo d krijgen. Het argument dat ederland e 
muziek . lecht zou zijn voor de publiek toel op probeerde Brautigam te 
weerleggen door ugge tie, t d en' o r de plaat:ing van een werk in een 
erie. fop een bepaald concertprogram ma. Verder organi ·eerde Donemu 

regelmatig tent on tellingen. en waren er, niet te vergeten. de ederland. e 
Muziekdagen, 'waar de hele misjp ge kwam lui teren'. 

Mee tal draaide de top van Donemu p olie toeren in het promotie
circuit mee. Vo r David Distra h heeft Evert Brautigam eens met André 
Ju1Te. in hotel Des [nde. in Den Haag een opname an het Concert WJor 
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twee 1•iolen van Henk Badings gedraaid. Eduard Reescr ~prak in zijn functie 
van voorzitter regelmatig met grote dirigenten die Nederland aandeden. 
Evert Brautigam kreeg de beginners in het vak. André Jurres en Eduard 
Reesernamen de zware jongens: er werd strategie gevoerd. Vrijwel geen 
dirigent of buitenlandse musicus om snapte aan de vlolle jongeman wiens 
taak het was Nederlandse muziek aan de man te brengen. Vaak deed hij 
dat in de meest letterlijke zin van het woord door met een stapel partituren 
op een beroemdheid af stappen. Brautigam was een part-time handels
reiziger in muziek. Niet dat door zijn activiteiten de verkoop plotseling 
met ~prangen omhoog ging. Brautigam: ·Maar er was wel het opmerkelijke 
verschijnsel dat ik lijdbommen noemde: mensen kwamen soms jaren na 
het eerste contact terug op hun kennismaking met Nederlandse muziek'. 
En dat was al een grote verdienste. 

Tien jaar Done1111tS -de eerste resultaten 
De resultaten van de promotie in binnen- en buitenland stelden Jurres 

teleur. Hij constateerde nog altijd weerstand bij de orkesten en in 1957 
vroeg J UJTCS aan het bestuur of er niet iets gezegd moest worden tegen het 
Concertgebouworkest, dat in het Holland Festival een serie van vij r 
concerten zou geven met geen enkel Nederlands werk op het programma. 
In een gemengde stemming vierde de stichting Donemus in I 957 haar 
tienjarig bestaan - en zonder mr. Wiessing en mevrouw Nierstrasz, die 
beiden inmiddels waren overleden. De persreacties op de jubileum
concerten geven een aardig beeld van wat Nederlandse muziek, tien jaar 
na de oprichting van Donemus. in het Nederlandse mut.iekleven betekende. 

Donemus vierde haar jubileum met drie concerten in het Concert
gebouw, georganiseerd door het voor deze gelegenheid herrezen Maneto
comité bestaande uit Wouter Paap. Paul Hupperts en J. Reichenfeld. 

De vakpers was waarschijnlijk vrijwel voltallig aanwezig en gaf, zij 
het niet van harte. toe dat het minderwaardigheidscomplex voor muziek 
van eigen bodem. dat het publiek (en hun) parten gespeeld had. niet langer 
op 1ijn plaats was. HenJi C. van Praag <;chreer in Het Parool: ·zonder 
enig chauvini~me aan de dag te leggen durf ik te verklaren dat het uitge
voerde programma, dus geheel en al Nederlands. de vergelijking met 
n'importe welk buitenlands, glansrijk kan doorstaan·. Ook het publiek 
was enthousiast. alleken de componisten Lex van Delden, Géza Frid. Jan 
Mul en Guillaume Landré dat na een zeer goed ontvangen concert van het 
USO onder Paul Hupperts niet te kunnen geloven. Kennelijk gespeend 
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Arliche met hel programma voor het tienjarig jubileum in 19-7. 

van gev el v or eigenwaarde. waren tij ·niet te bewegen op het podium 
te komen, h e meno k ble f applaudis eren· . 1 ~ 

én ree nsent waagde ;ich aan de la. tige opgaaf het Nederlandse 
karakter an de ge. peelde \ erk nonder wo rden te brengen. Wolfgang 
Wijd eld schreef in Het Vrije Volk: 'Van al deze werken iel n de 
gedegenh id en de oprechtheid op: de Holland. e kleurenpra ·ht. de grijte 
en grauwe tinten met d ' órkomend licht, .wals men die van on1e childe
rijen kent. bij Van Delden en ru1dré: de twierigheid en hoofsheid bij Mul 
en het klinkende vakman hap en de eenvoud bij Frid'. Ln het alg meen 
chreef men over de werken enthou. ia. t, wat niets zegt over D nemu . . 

maar alle over de mutiek. ho wel je an poëtische vergel ijkingen al di 
an Wijdeveld o er de mutiek o k niet veel wijzer ' ordt. Maar een feit 

i dat een uitgebreide kennisrnakina al~ hier in drie Maneto-c neerten 
van 1957 werd aangeboden. Londer het jubileum als aanleiding niet wu 
hebben plaat gevonden. en dat zij voor de toehoorder op zijn mino;t een 
aantal verrassingen bo d. 

Maar wa. dat de mening an alle critici? ee. In een klein dagblad in 
het We ten des lands, de Hcwgsche Coura111, bood criticus J. vru1 Voort
huyscn hardnekkig vertel. iet omdat hij de werken te modern vond: te 
waren hem niet modern genoeg. Hij vond het gebodene er beneden d 
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maat. was van mening dat de generatie van onder de dertig niet had mogen 
ontbreken en dat we op deze manier internationaal weer in het slop dreigden 
te raken. Hij gaf enkele opmerkelijke typeringen: ·[ ... ] HendrikAndriessen 
nog grotendeels Franck. Henkemans hel beste dat wij na de oorlog 
produceerden, maar internationaal nog lang niet bij. Sem Dresdens 
Dansflitsen nog het beste waar zij niet dansten, Lex vanDeldensIn Memo
riam is gecomponeerd in de nacht van de watersnoodramp. wat nog geen 
excuus is: Géza Frids 3 Romemees is romantiek voor groot publiek: Jan 
Muis Galant kwartet: Mahlcr in zakformaat, en Landré's Derde Symfonie: 
een In Memoriam in zakfotmaat'. 15 

Staatsprijzen en buitensporige stipendia voor deze componisten waren 
volgens Van Voorlbuysen uit den boze: er moest beter gecomponeerd 
worden om internationaal in de race te blijven. Van Voorthuysen verklaarde 
het succes van Nederlandse muziek (of het uitblijven ervan) geheel uit de 
mu1iek zelf. Dat is een pessimistische opvatting over het nut van de 
inspanningen van Donemus. Maar voor een deel is het waar: goede muziek 
verkoopt zichzelf. Daarmee hoef je niet, zoals Karel Mengelberg in het 
jubileumboekje van Dorremus voorspiegelde. ·naar goede Oudhollandse 
zeden, van deur tot deur. En als men opendoet, roepen we: Hier is de 
partituren boer: t.ijn er nog composities of instrumenten nodig?' 16 

De meeste recensenten schreven positief over de muziek, maar waren 
en passallf weinig optimistisch over de groei van het publiek voor 
Nederlandse muziek. Ondanks de moed en inzet van Donemus, het breed 
uitgesponnen jubileumfeest en het hoge peil van de werken, bevond de 
Nederlandse muziek 1ich nogallijd in een isolement. De Linie schreef: 
·wie hier applaudisseerden waren de geïsoleerden zelf plus hun vrienden
kring en verder de leerlingen van muziekinstellingen, vooraluit de hoofd
stad des lands: potentiële geïsoleerden dus. Een reden totjuichen gaf het 
op deze gedenkwaardige feesta vonden dus niet' .17 

Jn Het Parool sprak ene N.L. Lich bezorgd uil over de 'talrijke lege 
plekken· in de Laal tijdens het USO concert en over het nut van al hel 
moeizame pionierswerk. ·Pionierswerk dat zich over tientallen jaren 
uitstrekt- en 70 lang duurt de strijd om de hedendaagse muziek al - houdt 
eigenlijk op pionierswerk te zijn. Er schijnt een toestand bestendigd te 
worden die te weinig perspectief voor de actuele verrichtingen van nog 
levende componisten biedt' .18 

Harde woorden, die illustreren dat het vergroten van de bekendheid 
van Nederlandse muziek nog niet hetzelfde is als het vergroten van de 
sympathie ervoor. Een zekere bekendheid heeft de Nederlandse muziek 
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in de jaren vijftig zeker gekregen. even al. lof van de vakper . Maar het 
publiek liefde bijbrengen oor de muziek van Lijd- en landgenOlen was in 
1957 een vi ioen. 

De stichting Gaudeanm 
ln 1933 e tigde de Duits-jo dse textielingenieur Walter Maas zich 

met zijn familie in Den Haag. a het uitbreken van de oorlog moe t Maa 
op zoek naar nieuwe hui e. ting, en tijden een fietstocht door het 
Utrecht e Bilthoven ontdekte Walter de opmerkelijke villa Gaudeamus, 
een hui waarvan hij later zei dat het leek op een concertvleugel met open 
klep. De villa was in 1924 gebouwd in opdracht van de Duit -Nederland e 
componi t Juliu R .. ntgen 19• die enot zijn verlijden in 1932 had gewoond. 
Maa be loot het van de erven Röntgen te huren en er een pen ion te 
ve tigen. a de oorlog kocht hij het pand. Toen in oktober 1945 Julius 
Röntgen jr. aanklopte met de raag of hij er amen met zijn broer een 
concert mocht geven. be loot Walter zijn villa ten dien. te te stellen an 
de nieuwe mu,dek. Met. zeker in de eerste jaren. inhoudelijke begeleiding 

an de jonge componi t Henk tam. gro ide Gaudeamu uit tot een van 
de belangrijk te organi atie voor njeuwe muliek ter wereld. Walter Maas 
organiseerd muziekweken, al nel intemarionale muziek weken. waar oor 
kop tukken uit de wereld van de nieuwe muziek naar Biltho enk\ amen. 
en voerde een niet aflatende propaganda vo r de nieuwe muziek, met 
name voor de muziek an ·zijn' Gaudeamu. -componisten. 

Ook het Donemu be tuur werd regelmatig geconfronteerd met de 
onorthodoxe ideeën en het . Illi minder tactvolle optreden waarmee Maa 
zich bemoeide met het Nederland e mu.tiekle en. Maa. betrad gebieden 
die tot het documematiecenu·um behoorden. Zo werd er in november 
195810 door het be tuur met verbazing gereageerd op het krantenbericht 
dat Gaudeamu. haar 'nationale muziekweek' had omgedoopt in een 
·Benelux-muziekweek' . ~ 1 Oe verbazing was begrijpelijk. want ind jaar 
en dag organiceerde Donemu de zogenaamde ·Belgi eh- ederland. e 
componi tendagen', en die hoefden niet nog eens overgedaan te v orden 
in een Benelux-muziekweek. Het be tuur wild er geen hal zaak van 
maken en be loot de opdrachtge er van de Belgisch- ederlandse dagen. 
de Gemengd Technische Commj . ie voor de uitvoering van het Belgisch-

cd rlru1ds ullw·eel Accoord, te erzoeken van zijn taak ontheven te 
worden. 
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In het tweede Iu trumjaar va11 Donemu chreef de achttienjarige Loui 
Andriessen, jong te zoOLl au Hendrik ndrie sen, een ' erkje voor piano 
vierhandig. Het werd in 199~ door Donemus gepubliceerd, in amenwerking 
met de Stichting Huismuziek. De editie Doncmus I Huismuziek biedt eder
Jandse muziek die voor amateurmu ici met een redelijk techni eh njveau 
uil oerbaar i . 

58 



He I wat plannen die door Walter Maas met veel aplomb bij Donemu. 
werden gelanceerd ('Hoe is hel toch mogelijk dat u daar zelf niet p 
gekomen benL?' sneerde bij in één van zijn brieven) werden hoofd. chud
dend door het be tuur terzijde ge choven. Zoals het voorstel om een 
medaille toe te kennen aan mu ici die zich bijzonder hadden inge1.et voor 
de modeme ederlandse muziek. door Donemu afgedaan al · ·makelo 
en onuitvoerbaar' . :2 Of het voorstel in dezelfde brief. om uitvoeringen 
van ederland. e muzjek vrij te stellen VéW auteur. rechten. dat volgen. 
D nemus kon worden doorvcrwezen naar de auteur. r chten-organi at ie 
Buma. ndré Jurre heeft zich er de tijds dikwijls kwaad om gemaakt. 
maar kijkt er met een glimlach op terug: 'Ik vond aak dat onze goede 
Maa. klaarstond om dingen te imiteren die Donemus organiseerde en dan 
te doen al of hij ze zelJ bedacht had. iettemln i h tongelooflijk wat hij 
vru1 Gaudeamu heeft weten te maken. al wi. t hij vrij weinig · an de 
muziekwereld. Hij wist campani ten bij elkaar te brengen en dat wa al 
bijzonder, want componisten waren individuali , ten. Wat Maas deed was 
dus wel degelijk zinnig. Dat zag iedereen ook wel in, en du ging men 

anzelf met hem samenwerk n. ' 23 Lnd rdaad was het srunenbrcngen an 
componi ten een pre ·talie waar Donemu . geLien de teruglopende animo 
voor zijn campuni tenbijeenkom. ten. jaloer op kon zijn. Maar Gaudea
mu had componi. ten dan ook ve I meer te bieden: een platform voor 
discu . i , ontm elingen met buitenlandse vakgenot n. een kader waarin 
Nederland. e componisten zich op de internationale tand van zaken konden 
oriënteren: een ven. ter op de wereld van de nieuwe muziek. 

De betrekkingen tussen Gaudeamus en Donemus kwamen opnieuw 
onder druk te staan toen Walter Maas in 1961 ontdekte dat Donemus 
een foto had gebruikt (die nota bene was gemaakt in de villa Gaudea
mus) van Karlheinz Stockhausen, Ton de Leeuw en Edgard Varèse, 
waarvan zijn beeltenis was weggeretoucheerd,' ... en wel op een insinu
erende wijze die niet geduld kan worden', zoals Maas in een brief op 
poten schreef.24 Jurres merkte prompt op dat de reactie van Maas in 
deze zaak onbehoorlijk is geweest en dat hij excuses moest aanbieden. 
Overigens had Maas gelijk: bestuurslid Wouter Paap had de gewraakte 
foto eerder in Mens en Melodie gebruikt en Maas hoogstpersoonlijk 
weggeretoucheerd. Dezelfde foto verscheen bovendien in het mei/juni
nummer van 1961 van het toonaangevende Duitse muziektijdschrift 
Musica (zie foto op bladzijde 89). 

Ook al wa de verhouding niet ideaal, Gaudeamu kon Donemus wel 
belpen het snel groeiende componi. ten fonds in te dammen. ln 1954 vond 
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Tijdens de Nederlandse Muziekdagen 1961 te Maa tricht; ( lor) Wouter 
Paap, Jan Mul, André Rieu, W. Hij tak, Guillaume Landré. 

een bijeenkomst plaat met enkele (in de ver lagen niet met nam gen em
de) Gaudeamu -componi. ten, die hoopten mettertijd ook door Doocmu 
gepropageerd te worden . Men maakte de af praak dat alle deelnemers 
aan de Gaudeamu muziekweek werken mochten inzenden; één ervan 
zou worden opgenomen in het fond van Dooemu . Het experiment begon 
met een blaa kw intet van Ll1dwig Otten.ll Eind 1955 kwamen Jurre · en 
Maa!> verder vereen26 dat Donemu jonge afgewezen kandidaten oort-
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aan 'in bepaalde ge' allen· 1ou aanraden het over enkele jaren opnicu\\ te 
proberen en in de tu..,..,cntijd een ·aam rage te doen tot toelating at... lid Yan 
de Sticht•ng Gaudcamu..,, afd. C- componi..,ten'. Jurres kon dit op eigen 
ge1ag doen. want één van zijn nevenfuncties was die \all ·curawr' van 
Gaudeamus. Door dc1c al\praak kon Doncmus Lijn aandacht richten op 
componisten van 15 en ouder. en veelbclovende jongere componisten 
onder de hoede brengen' an GaudeanlU'... Jurrcs: ·Gaudeamu.., gaf natuur
Jijt.. geen partituren uit, maar 10rgde er '"d voor dat mu1ick '' erd uitge
,·ocrd en gepropageerd. Wij \\ilden liefst werken opnemen waar uaag 
naar was. en Gaudeamus wist die vraag te ~cheppen. Voor componisten 
fungeerde Gaudeamus als een omweg naar Donemus.' 

In december 1958 spraJ.. Jurres opnieU\\ met HenkStamen Walter Maas 
over nauwere san1em\crking. Gaudeamw. bood aan op 1ijn ko..,ten het 
Gaudeamus K\\.anet te laten optreden in de 1ogenaamde 'Uil\\ .... sclings
conccrten · die Doncmu.., regelmatig in eigen huis organiseerde. en 
1clfstandig contact te leggen met buitenland~c radiostations. De bestuurs
notulen 1cggen hierover: 'De voorzilter en Jurrcs hebben getracht de heer 
Maas duidelijk te maken dat van hem op dit terrein generlei bemoeienis 
vcmacht wordt'.~· Ze hebben het getracht: ah, Walter ~taao.., 1ich eenmaal 
iets in 1ijn hoofd gehaald had. was hiJ er ..,)echts met de groot..,te moeite 
weer 'anaf te brengen. Maar 'oor internationale radiocontacten had 
Donemus Walter Maa.., helemaal niet nodig: het hoofd van de muziek
afdeling van Radio Nederland Wereldomroep, dr. Jos Wouters, had kort 
tevoren de voorzittershamer van Eduard Reescr overgenomen. Tijdens 
davetrde gespreJ.. in december 1958 bleek overigens dat Gaudeamus zich 
wel degelijk met uitgeven wilde bemoeien. Maas bleet.. ont..,temd over het 
feit dat Donemus een '>trijkJ.. wanet van Joehem Slothouwer had uitgege,·en. 
dat tijdcm; een zogenaamd ·eigen-werken-concert' van het Amsterdams 
Conservatorium en het Am:..terdams Mu;icklyceum was ondcr\cheiden. :!9 

De notulen: ''Maas vindt dat Donemus hiermee op het terrein van Gaudea
mus treedt'. '11 Nogal een krasse uil!.praaJ... Wilde Gaudeamus het werk 
van de daar aangesloten jonge componi<.ten soms ook zelf uitge\cn? 

Op het gebied van de internationale vcrtegcm' oordiging .tijn in de loop 
der tijd wel taken van Donemusnaar Gaudeamus geschoven. Zo is op dit 
moment niet Donemus maar Gaudeamu<, de Nederlandse tak Yan de fnrer
national Society ror Contempora.-y Music. Jurres: 'Die verschuiving moest 
oot.. wel plaatsvinden, want wij hoefden niet 10 nodig alles in eigen hand 
te houden.' ' 1 
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/me mationale her rekkingen 
Ten behoeve \éln de internationale 'marketing· vormde Donemu~ een 

net werk van bu itenlamhe 'ertegemvoordigi ngen. In 1948 waren er 
\ ijfentv. intig. bij radio.,lations. ICSM-kantoren. conscnatoria en 
universiteiten o\·er de hele wereld. Ne'' York bleef het paradepaard: naa ... t 
het depot bij de Nerherland.\ fl({ormation Sen't<"l' kreeg het Commilleefor 
Nerfterlands Music er ook een, met de opdracht niet af te wachten tot 
geïnteresseerden ;ich zouden melden en de parLiLUren ;elf te verspreiden. 
Dc ervaring met deze \'er.,prciding leidde tot het plan internationale 
uitgeve~hui;en \'ertegcnwoordigingen aan te bieden. ;odaL niet langer 
'ia de culturele attaché's gewerkt hoefde te \VOrden. In 1952 had Jurres al 
eens opgemerkt dat de diplomatieke route 'door gebrek aan inLicht van 
de 'erschiliende functionarh\en · bepaald niet ~oe pel liep. Ook de 
,·erhouding tw .. sen het Commim•e for Nether/alllis Music en de Netlwrloml\ 
lliformotion St•n·ice was niet 'mchtbaar: het comité ,·erwcct de infonnatie
dien\t zelfs 'absolute inenie t.a.v. Nederland:..e cultuur-belangen·.'~ 

I let netwerk van vertegenwoordigers kwam met grote snelheid tot stand. 
misschien wel omdat de nieuwe agenten hun commissie relatief een' oudig 
opstreken: ;e werkten uit.,luitend op bc:-..telling en leverden geen extra 
inspanningen \Oor de Nederlandse werken. Opmerkelijk 'ruchtbaar wa<, 
de :..amenwerking met uitgeverij Petero., in Ncw Yort... Directeur Walter 
llinrichsen had een bij/ondcrc affiniteit met Oonemu:.. en voelde zich ten 
op;ichte van de Nederlander'> vcrplicht omdat ;ijn zuster tijdens de oorlog 
in Limburg een onderduikadres had gevonden. Bon!ndien wa!> er een 
redelijke Haag in de VS: de afname van 1300 partituren in 1954, het jaar 
waarin het contract werd afge:..loten. is lange tijd een hoogtepunt gewee~t 
in de buitenlandse belang~tclling voor Nederlandse mu/Ïek. 

Behalve met Hinrichsen in New York werden verder contracten afgc
o.,loten met uitgevers in Spanje (Ritmo). Portugal (Sassetti). OoStenrijk 
(Univer~al). Groot-Brittannië (Lengnick), Bondsrepubliek Duitsland 
(Erdmann). Italië (Carisch). Franklijk (Heugel). Denemarken (Dan Fog) 
en Noorwegen (Lyche). Diverse overeenkomsten zijn in de loop der tijd 
weer opge;egd en vervangen door nieuwe. Op dit moment is er een netwerk 
van t.es uitgeversvertegenwoordigers die ,·crschillende regio's \an de 
wereld voor hun rekening nemen (daar ;it geen van de oude partners 
lll:..sen) en vijf internationale distributeur!. van Donemus-cd's. 

Maar dit waren zakelijke contacten. De mu~:ikale diplomatie. niet in 
eerste instantie gericht op het vergroten \'an de omzet maar' an de goodll'i/1. 
beschouwde Donemus ook als ;ijn verantwoordelijkheid. Hier kwam het 
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Nederland en Belgi che componi ten beklimmen het oncertgebouw tijden. 
de BelgL eh- ederland e compo itiedagen in 1956. an voor naar achter: 
Karel Goc vaert , David van de Woe tijne, Ton de Leeuw en Jo El endoorn. 

internationale netwerk van André Jurre. goed 'an pa ·. Behalve in de J CM 
er ulde hij in de I op an 1.ijn carrière functies. bij 0 (hij wa 

be ·tuur. lid van de lnternati nal Mu. ie ouncil) en de International 
ciation f Mu ie ibraries. Jurre wa in de muziekdipl mati als een i. 
in het water. Er wa bijna geen internationale commi ie of hij had er 
zilling in. 

In juni 195 ond in msterdam de eer te c nferenlie plaa~ van de 
International Mu ie Council. Dat D nemu. de gasth er an deze bijeen
kom. t wa lag voor de hand: Donemus wa de oud te organi. atie voor 
pr paganda van mu1i kuit één land en Jurre. wi t die vo n.prong teeds 
weer te b nadrukken. Donemu wa en lichtend oorbeeld voor alle 
landen die hun nieuwe muziek o er de grenzen wi lden brengen. De acht 
deeln mende landen praken af nel te beginnen met ·uitwi eling van 
wederzijd. e pr paganda·. met als uiteind lijkc doel in elk land een natio
naal muziekc nrrum (Music lnfomwtion Centre) op te richten, waar oor
namelijk partituren n opname an muziek uit eigen land oorhanden 
zouden zijn. al. med een electie an nieuwe muziek uit de ander aange-
loten landen. De Internat ional Mu. ie ouncil zou'. ti mulerend en vcrbin

dend optreden door de internationale publiciteit te verzorgen en mede te 
werken aan d prichling van nationale muziekcentra'. 1 Het eBeDeM 
in Brus. el was h t enige centrum buiten Nederland dat toen al functio-
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neenJe op Jetelfde manier ab Donemu., (het was wat men noemde een 
·ooncmu.,-achtige instelling·). maar het beschikte over aanml!rlo..elij!... 
minder geld. 

Het /~umpees Documentatie- en Repmcluctiecentrum 
In de nieuwe Europese politic!...c en economische orde werd interna

tionale vcrspreiding van kunst en cultuur een taak van cultuurambtenaren 
in plaat\ \an diplomaten. In 1954 werd in de Commi'>~ie \an Cultureel 
Des!...undigl!n van de Raad\ an Europa dl!\ raag ge!'>teld ·of het aanbeveling 
tou vcrdienen een Europec., centrum voor muzie!... op te richten ter 
bevordl!ring \an de uit\\ issding van partituren. orkesunateriaal, grammo
foonplaten. geluidsbanden en dergehJ!...e en ter organisatie van cxpo..,itie.., 
op het gebied der muzie!... ·. Dete vraag werd door Henk Reinink van het 
departement van Onderwij .... Kuno.,ten en Wetenschap onmiddelijl-. doorge
speeld aan Doncmus, datdek westic niet alleen het bestuderen waard vond. 
maar tevens van mening was dat het centrum 'gezien prioriteit. platlts en 
betekeni., van Donemus het meest aan het doel zou beantwoorden. al.., het 
te Almterdam ge,esligd tou worden.' Donemus maakte een plan. in het 
Fran-.. want dat wa-. nog de Europe ... e voertaal. Kilo's papier \\-erden aan 
het idee ge, .. ijd. dat 'enolgcn-. om onduidelijke redenen toch weer niet 
door Nederland in de Raad' an Europa ter -.prake werd gebracht. De kilo ·s 
papier !...onden naar het archief en het cenlrum i'> er nooit gekomen. Maar 
toch hd.ijken we het initiatief hier nader. 

I let Centrumvoor Europese Mu:.iek, 10als Jurres de nieuwe organi-.mie 
maar vast noemde, had een eenvoudige opdracht: het moest 'individu A. 
uit land B. informatie C bieden uit land D". Donemus wa-. parfaitement 
di.\posé om detc taak op tich te nemen. Het hele project lijkt achteraf 
vooral een poging om een t1inke Europe-.e subsidie los te !..rijgen. De 
totale ko~ten van f 89.000.- waren uiteraard geheel te bewlen door de 
Europese Gcmeen!'>chap. In februari 1955 had Donemus bij het mini<,tcrie 
van OKW nog gepleit voor verruiming 'an subsidies. met name om de 
afdeling reprografie beter te outilleren.l-l en in het algemeen wao., de finan
ciële '>ituatie niet rooskleurig te noemen. Het verzoek om extra middelen 
stuitte in Den Haag op bet:warcn; korte tijd later ging het Europe-.e plan 
op de post. 

Tegelijl-. met het Centrtllil I'Oor Europe~e Mu-:.iek wilde Donemus een 
groot-.chalige reproductiedicn'>t optellen. die buitenland-.e opdrachtgevers 
tou kunnen intere<,seren. Er werden proeforders gege\'en door CeBeDeM 



en RTF'5die alleen gereali eerd konden worden als Don mus in apparatuur 
een investering van honderdduizend gulden kon doen. Eind 1956 gaf de 
techni . eh commi sie ter uitvoering van het Belgisch- ederlands ullureel 
Accoord aan eBeDeM een e tra ub. idie, z dat dit t l de voor haar 
duurdere ui tb . teding bij D nemu over kon gaan.16 De Europe. e gedachte 
ging hier kennelijk boven de economi chc feiten, en ook de grote repro
ductiedienst i. niet gercali eerd. 

D Europe e politiek bie k. net al. de diplomatieke arena. niet het mee. t 
geëigende f rum te Lijn vo r de promotic van Nederland e mu7iek of d 
ver terking 'an de positie van Donemus. Muziek i in de internationale 
politiek nu eenmaal geen hal zaak. en Donemu bleef oor int mationale 
contacten op zichLelf aangewezen. 'Uitwi . elingsconccrten' die men in 
amenwerking met d Wereldomroep in eigen huis (na een erbouwing, 

de loer \vas niet . tcrk genoeg) organiseerde, waren Donemus ·eigen inter
national i ering. Het eer. te nd plaat. op 7 oktober 1957. t en het 
Gaud amu Kwartet Zuid-Afrikaanse werken speelde. in combinati met 
werken van Bading · en Flothui .n 

Terwijl de Britse muziek na de oorlog in Nederland op vrij grote schaal 
werd binnengehaald, stond ze er in eigen land niet erg goed voor. Ook 
in Groot-Brittannië was er voortdurend kritiek op orkesten en omroepen 
vanwege de zeer geringe aandacht die aan de muziek uit eigen land 
besteed werd. 'Het mag voor componisten dan wel gewoonte zijn om 
zich genegeerd te voelen, wat ook gewoonte is geworden is de manier 
waarop concertorganisaties en orkestbesturen talloze redenen geven 
waarom er niet meer Britse muziek gespeeld kàn worden. Goedbe· 
doelende orkesten geven soms in een vlaag van medelijden een 'aii
British' concert, maar doen daarmee nog meer kwaad dan met het 
negeren', schreef Peter Racine Fricker in 1964.38 Hij onderzocht de 
seizoensprogramma's van de bekendste orkesten en kwam tot de 
conclusie dat ondanks gestaag groeiende aandacht voor vroeg· 
twintigste-eeuwse muziek (van met name Bartók, Stravinsky en Hinde· 
mith), in sommige gevallen zelfs tot dertig procent van het aanbod, het 
aandeel van levende Britse componisten sterk aan het dalen was. Een 
gemiddelde van 6,3 procent 111 de seizoenen 1963 - 1965. Een kwart 
van die werken was van Benjamin Britten. 

Daarom werd het tijd voor de oprichting van een Music lnformation 
Centre. André Jurres was in november 1967 eregast bij de opening 
van het Londense centrum, dat zonder noemenswaardige overheids· 
steun met een minimaal budget was opgericht. Een grote financiële 
impuls was een bijdrage van tweeduizend pond van de Gulbenkian 
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Ten kantore van Peter~. ~c\\ York. met Paul Sanders (recht<,) en Walter 
Hinrichscn (midden). 
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Stichting m L1ssabon voor de aanschaf van geluidsmalenaaL De vijfdUI· 
zend pond (ook tegen de toenmalige koers nog een schiJntJe vergeleken 
met wat Donemus ontving) die Jaarlijks voor het kantoor nodig waren, 
vormden 'clearly an 1mpossible amount to find'. Het centrum kwam uitein· 
delijk tot stand door veel kleine bijdragen van diverse organisaties.39 

Maar zodra ze 1n het bultenland kwamen, en bij miernationale vergade· 
nngen André Jurres ontmoetten, l1epen de Britten over van zelfver· 
trouwen. En dat was weer iets dat bij de Nederlanders ontbrak. Jurres: 
'De Britten hebben een sterk gevoel van e1genwaarde. WiJ noemen dat 
arrogant of chauvm1stisch. Maar chauv1n1sme is juist hard nodig. Als de 
Nederlanders chauvinistischer waren geweest in de tijd dat ik hun muziek 
moest propageren, dan had ik het heel wat makkelijker gehad. Maar de 
geest in Nederland was anti·chauvm1stisch, en dat IS voor het Neder· 
landse muziekleven een groot struikelblok geweest'.• 



Dat internationale contacten zorgvuldig onderhouden dienen te worden 
bleek toen bij de bespreking van het jaarverslag over 1978 in het bestuur 
de vraag gesteld werd wat die MIC's eigenlijk waren. 'Directeur Starre
veld zegt toe na te gaan of het zinvol is van deze organisatie lid te blijven'. 

Tien jaar na Lijn oprichting wa Donemus niet meer w g te denken uit 
hel cderlandse muziekleven, en had de ed rland. emuziek ook interna
Lion aal eel aan bekendheid gewonnen. Donemu wa een profe .. ionele 
organisatie geworden. Profe. ionaliteit en zakelijkheid zijn beglippen die 
verderop in de ge chiedeni eenbelangrijker I zouden gaan spelen. 
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HOOFDSTUK 3 

DE MUZIEK ( I945- I963) 

Inleiding 
Donemus documenteert het werk van bijna vijn1onderdvijftig Neder

landse of in Nederland woonachtige buitenlandJ>e componiMen. Zoveel 
componisten kunnen per jaar heel wat mut.iek schrijven. De oogst van 
1995 was 223 composities: gemiddeld vier per week. bijna elke werkdag 
één. Het is onmogelijk in dil boek aandacht te besteden aan alle Neder
landse componisten. Maar de geschiedenis van Donemus t.ou niet compleet 
zijn zonder een schets van wat componisten in de afgelopen vijftig jaar 
heeft beziggehouden. kan ten opzichte van het eigen publiek en het inter
nationale avant-gardisme dat in de jaren vijftig en zestig hoogtij vierde. 
en hun rol in de discus!-.ie die in binnen- en buitenland over moderne muziek 
werd gevoerd. Soms speelde Donemus een initiërende rol hierin. soms 
was Donemus 'eroordeeld tot een pa'isieve rol. t.oals in de discussie over 
de vernieuwing van het muziekleven in de jaren zestig en zeventig. Net 
als de geschiedenis van Donemus begint ook dit verhaal van de Neder
landse muziek vóór de oorlog, en ook hier speelt de musicoloog Eduard 
Reeser een rol. 

De mu-;.iek 

··ooch dat hier nu eindelijk een moderne opera ontl>taan is. waarin 
g e L o n ge n kan worden, gezongen volgen:. de klassicke vocale 
wenen van een bij voorkeur trap~gewijs melodisch vcrloop en met 
rustig aangehouden borst- en koptoncn. dat nu <;temt lot tevredenheid ... , 

Eduard Reeserontving in 1938 de première van de opera Machis der 
Maler van Paul Hindemith bijna met een zucht van verlichting: eindelijk 
een werk dat tegelijkertijd ·mooï en modern kon t.ijn. In de jaren dertig 
discuo:;sieerde men in muzikale kringen in Nederland over het modem isme. 
over de vraag of componisten wel voldoende rekenü1g hielden met bun 
publiek. 'Laten de componisten zich afvragen wat het publiek, de gemeen
schap. noodig heeft en verlangt: dat is hun plicht (Bach en Mozart deden 
het ook!)"2• vond de directeur van het Concengebouw, Rudolf Mengel berg. 
in 1939. Hij had Henk Badings als voorbeeld kunnen noemen. Badings 

( 1•en•ol.~ teht Clf' bi~. 75 } 
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Bertu van Lier: Katharsis (1945). 
Het citaat ,·an JohanHuizingadat al motto van het werk diende luidt als 
olgt: 

· KATHARSt , zuivering, noemden de Grieken 
den gee te taat dien het aan eh ouwen der tragedie achterlaat 
de tiltede harten, waarin medelijden en ree zich hebben opgelo t. 
de zuiverin van het gemoed, dje oor pruit uit bet begrepen hebben 
van een dieperen grond der dingen. Die ern tig en opnieuw bereid maakt 
tot de orden \'an den plicht en het ondergaan van het lot. Die 
de hubris breekt, zoals haar breuk door het treur pel vertoond' erd. 
Die onttrekt aan de he' ige driften van het Ie en en de ziel tot rede voert. 
(Bron: J. Hui7.inga, In de eliaduwen van morgen ) 

Het verhaaJ ' 'ao de men en groepen van men en of ideeën die in de macht 
an HetKwaad komen, totdat in deel neg n ' trijd van de jonge held , het 

kwaad wordt overwonnen, wa door an Lier uitgewerkt met een grond
motief van het kwaad dat met er chiliende thema' ' erd geconfronteerd. 

Rudolf Escher: Mu ique pour I esprit en de uil ( 1 943). 
Pagina's 3-' en 35 van de uitgan (zie volgende bladzijde}. Een ander oor
beeld a:n programmali che muziek. Het moment waar een mar motief 
ontstaat. Uit de analyse van de componi t: '011ru ten dreiging treden in de 
plaats van verwachting en I ·riek. De lyriek moet dood. Dan treedt de mar -
dreun in, leidend tot het dynami eh hoogtepunt van het werk.' Pa op het 
tweede gezicht blijkt boe de realiteit in de muziek i ondergebracht. Mu ique 
pour /'esprit en deuil nln Rudolf E cher i bet mee t bekende ederland e 
'oorlog werk'. !\laar E cher hoedde zich oor het een oudigweg kopiëren 
van de 'ergerlijke drem1 ao paraderende Duit e Nazi ' .' In plaats daarvan 
geeft bij in het werk een echo an deze gehate 'dreun ' weer al reactie en 
vi ie op een geluid uit het nabije ''er leden dat voor iedereen afschrikwekkende 
a ociatie had. Het was een echo van een echo, \'ond cher ei colijk aange
zien de mar zelf al een •gede enereerde menselijke motoriek' 'a . Hier 
wordt de programmali che duidelijkheid ingeruild oor een grotere muzikale 
fanta ie van de luisteraar. ergens in Musique pour ! 'esprit en deuil boren 
we een mar achtige clima. ·die 'de gel\elddadigheid yan de oorlog ugge
reert'. Hier wordt geen geweld met geweld be treden. 
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(l907- 1987) was gezegend met een begrijp lijke compositiestijl en hij 
wist in de jaren de11ig in binnen- en buitenland veel aandacht op zich te 
v !>ligen. Ook Eduard Ree ·er noemde in de Nieuwe Rotterdam c!le 
Courant meer dan een zijn naam. Ree er wa · vooral enthousiast over de 
ouderweL e. ambachtelijke degelijkheid in het werk an Badings: h t 

primaat van de melodie. bet heldere vormbesef waardoor meerd lige 
compo ities toch een hechte . amenhang behielden. Reesernoemde 
Bading · adagio' · ·zeldtaam in onze jachtige tijd' en beschouwde de 
componl. t als en brug naar een toekom t waar communicaLie met het 
publiek in de muziek voorop zou staan. ·Het komt on voor. dat die toe
kom t door de teed. toenemende crbreiding van Bading · muziek nel 
naderbij gebracht wordt' :1 

D ivor n toren albreken waarin de componi t zich had teruggen·okken, 
daar wa het Bad ing. om te doen. ~n naar de mening van Eduard Ree er 
was de tijd daar rijp voor. In 1940 re u meerde Ree er de ontwikkeling in 
de moderne muziek t l dar moment: 'een in zijn wetmatigheid te aanvaar
den uitvloeisel an twee mel elkaar . amenhangende factoren: de overheer
sing an het in. trumentali me en de e ce sen van d chromatiek. met hun 
directe gevolgen: anti- ocaJe melodiek. onophoudelijk moduleer nde en 
enharmoni. eerende harmoniek, een en ander op de ba. i an reproductieve 
vinuositeif .4 Voor zover een . til i ti che ontwikkeling die ·jn Lijn wetmatig
heid te aanvaarden' i . Lich niet in het onbewu te ollrekt. zou je kunnen 
zeggen dat componisten de geringe populariteit van hun muziek aan zich
zelf te danken hadden. ok criticu Lou van trien legde een de I van de 
veranrwoordelijkheid voor de communicatiekloof bij de componi t, maar 
chet te in Kroniek van Kunst en Kultuur in 1937 de .ituatie m t een 

bredere treek: 'De m deme ederland che muziek [i ·] een udig nog 
niet belangrijk genoeg om voor zichzelf te kunnen spreken, zij [richt] 
zich n g nietlot een ongeïnitieerd publiek maar [blijft] en privé-aangele
genheid voor de componisten en hun kleine aanhang van geïnt re eerden·. 
Let op het woordje 'nog': VanStrien zag een kentering in hel ver. chiet. 
'Het derland. eh fabrikaat, om die commercieele term nu maar eens te 
gebruiken, handhaaften verbreedt zijn plaat op de mu7jkale wereldmarkt. 
naast de andere voortbreng eten van onze geesles-cultuur. De erkenning 
van dat feit zaJ haar uit\ erking niet mi. . en·.~ Deze voor. peiling t.ou pa 
decennia later uitkomen. 

75 



Bertu an Lier (boven); Guillaume Landré. 

Absoluut of programmatisch 
Terwijl op de 'muzikale w reldmarkt' rond de oorlog het fenom en al 

enige tijd al. pas é erd be eh u wd. was in de ederlandse muLi kkritiek 

'programmati. che muziek" een regelmatig terugker nd onderwerp. 

Programmali che werken. met een titel die expliciet naar een buitenmu

L-ikaal nderwerp erwij t, of waarin werd erw zen naar andere muLiek 

of buitenmuzikale zaken, werden al eet toegank !ijker er aren dan 

·autonome' werken. Criticu · Con. tant van We · ·em zag in het gebrekkige 

contacttussen componisten en publiek een b wijs an verzet tegen muziek 

'die door haar peciali atie al "autonome" muziek geen contacten meer 

heeft met een algemeenheid en de behoeften van die algemeenheid. omdat 

Lij van het men lijke er reemdde. \ ant Lij verbande. op principen. ook 

de men elijke gevoel wereld al. "buitenmuzikal ·· expre .. ie uit de mu

ziek" .6 Dat een idioom waarin het ontbreken van 'de men elijke gevoels

wereld' ju i. t veelbetekenend wa omdat een componist daarmee iet ·van 

Lijn tijd" probeerde uit te drukken ging voor van We sem ni top. want dat 

kon toch 'de opgave niet wezen. De toehoorder verlangde van d muziek 

een bevrijding uit de di harmonie. her "negatie e" en onopgelo te: hij 

tocht in de muziek een "' positie e" wereld, een nieuwe werkelijkheid 

waarin hij ook men elijk kan leven en ademen'. Van We. ~>em bracht de 

kwe tie ter prake aan de hand an Katharsis an Bertus van Lier. een 
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werk op de gren. van absolute en programmatische muziek. Van We. m 
omschreef Kathar is. ge ·chreven voor een choreografie Yan onia Ga kell 
over de na-oorlog. e ·zui ering', al ·absolute muziek, dier eh voor telbaar 
is ·. Hij heeft het werk wel puur op z.ijn muzikale merite moelen beoordelen 
want het i nooit als ballet uitgevoerd, wat bij Bertus van Lier weer de 
vraag opriep: 'heeft zulk een muziek, ontdaan van "de voorsteiJjng", dus 
ontdaan an aJie programmalick - niet: dramatiek! - een eigen ge ·tal te. 
een eigen zeggingskracht en een zelf tandig organisch leven?' Dat i in 
dit geval zeker zo. want Van Lier had het verhaal van het baJiet zo duidelijk 
in muziek vertaald dal de dan al verduidelijkende uitbeelding bijna over
bodig wa geworden. Zo kon een symfoni eh w rk een ballet voonellen 
zonder dan er en tegelijk een acmeel politiek thema aan nijden. 

De eerste verloren generatie 
In de di u. ie over programmati. che en ab. olute muziek speelde het 

begrip 'publiek' wel i. waareen rol maar omvangrijk was het publiek voor 
moderne Nederlandse muziek. of voor moderne muziek in bet algemeen, 
niet te noemen. Ook het gebrek aan informatie werd hiervoor als oorzaak 
aangewezen. Wal kon m neigenlijk weten van de tand van Laken in de 
moderne muziek? Ze werd immer nauwelijk gespeeld. Volgens Mariu 
Plothuis was de oorzaak biervan het chronisch tekort aan artistieke leiding 
bij ver. cheidene in tellingen, ·watten gevolge heeft. dat het Nederland, e 
muziekpubliek van b langrijke hedendaag e uitingen onkundig blijft. ln 
ons land heeft men zelf geen voorstelling van componi ten die de vijftig 
aJ gepas eerd zijn . Dit geldt bijvoorbeeld voor Vladimir Vogel, Arnold 
Bax, Frank Martin, Bohu lav Martinu, harles Koechlin -om er leehts 
enkelen te noemen. Wat weet men te onzem van Michael Tippetl, Rob rt 
Obou ier, Willi Burkhardt. Luigi DaJlapiccola. cornponi, ten die toch ook 
al niet meer tol de jong te generatie behoren en de veerlig al gepa .. eerd 
zijn? Het is wel een trie te revue. de revue van repertoria onzer orkesten'. ~ 

De belangrijkste contemporaine oorbeelden van Nederlandse componi.
ten lak na de o rlog waren Béla Bartók, Paul Hindemith en Benjamin 
Britten . 

Het modernisme van voor de oorlog had in ederland één dominante 
tiguur voortgebraclu: Wi llem Pijper ( 1894 - 1947). m zich een houding 
te bepalen ten opzichte an dit boegbeeld, bracht Mariu F1othui , een 
nuancering aan in Pijper schier onaanta tbare po. itie. Hij con taleerde 
voorzichtig dat Pijper. rol in internationaal perspectief ook weer niet 
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O\Crdrc,en moe'>t \\Orden, 7cker niet in Ycrgclijking met \\UI bij,oor
bcclu Bartók en Hindcmith tezelfdertijd hadden gepre.,teerd. Bovendien 
ontbrak tijns intiens in Pijpers mutick som., een inhoudelijke drijfveer: 
'Wij kunnen het werk van de .. revolutionairen·· ook mct meer objecti
' itcil beschouwen en con-.Latercn. dat bij sommigen de revolutie doel in 
plaat'> 'an middel \\Cru, onder het molto: alles is goed. mit'> het niem\ en 
ongewoon is. Dat wa'> natuurlijk geenvin'> Pijpers principe. maar er tijn 
momenten in tijn werk. waar men de indruk krijgt. dat hij uiterlijke 
modernismen neerschrijft. die niet door een muzikale noodtaak vcrant
woord 7ijn" . ~ 

Marius Flothui-. behoorde tol de componisten die kampten met het 
probleem datLij in het licht van de belangrijke mutikalc \Crnicll\\ ingcn 
net te laat geboren waren. Flothuio.,: ·De componisten van mijn generatie 
begonnen te componeren toen de grote re,oluties in de kuno.,t \an de1e 
ecu\\ al voorbij waren. Wij hebben dat mio.,.,chicn wel een.., betreurd: Lo'n 
periode van gisting en omwenteling heeft nu eenmaaltijn aantrekkelijk
heid, vooral voor jonge mensen. Wij tijn er nu om te oogsten en om de 
rijpe vruchten van de rotte te scheiden en ''ij betreuren dan wel eens. dat 
''ij niet mede tol de taaier ... hebben behoord. ·w 

' iet het modernto.,me volgen om het modernisme 1elf. maar mu7iek 
'>eh rij' en die modern was en tegelijk in ..,taat het contactmet het publiek 
te behouden. leek in de jaren vijflig het ideaal voor componisten van de 
gcncratie van Mariu., Flothuis. Rudolf Eschcr, Bcnu.., van Lier. Hans 
l lcnkemans. Hcnk Bading~. Léon Orthel en Lex van Delden. Sindsdien i'> 
dat ideaal in de Nederlandse muLiek af,, b.,clcnd opgekomen en weer 
'erd\vencn. 

IS CM 
liet muziekfeest van de International Society for Contcmporary Mus ie 

( ISCM), dat in 1948 in ons land plaatsvond (en uooreen Nederlan(h comité 
\\US georganiseerd). le,·erde \\cinig indruk\vekkend nieuws van het 
internationale front. Op enkele uil/onderingen na bood dit mutickfeest 
aan Nederland'>e componisten geen mu1ick die af\\eck van \\at in 
Nederland bekend ..,. a'>. Er werd met he10rgdheid gesproken OYer het 
ontbreken van een nieuwe generatic componisten. Het moet een schrale 
ll"O<httijn gewcc.,t dat Mens en Melodie in tijn bespreking' an het ·JSCM
fcc'>t' opmerkte: "1\lergcn'> werd het begin aangekondigd '<111 een nieu\1. 
tijdperk in de mutikalc o.,cheppingskun..,t. Ono., land schijnt du., niet alleen 
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te <,taan in het gemi' aan aanvoer van jeugdig talem. een ,·acuüm. dat 
benng~tigend begint te worden·.•• 

De meest uitgevoerde Nederlandse compon1sten volgens de kron1ek in 

Muzikaal Perspeetiel 2, tussen mei en september 1948. Aantal 
uitvoenngen en radio·Uitzendingen, voorzover meer dan 5. 17 

Alphons Diepenbroek 39 
Hendrik Andriessen 26 
Henk Badangs 16 
Johanna Berdewijk - Roepman 1 6 
Willem Pijper'3 1 5 
Rudolf Mengelberg 11 
Johan Wagenaar 11 
Bernard Zweers 9 
Hennëtte Bosmans 8 
Oscar van Hemel 8 
Ernest Mulder 8 
Léon Orthel 8 
Bernard vd Sigtenhorst Meyer 8 
Herman Strategier 8 
Hans Henkemans 7 
Sem Dresden 6 
Willem Landré 6 
Cornelis Dopper 5 
Jan Felderhof 5 
Guillaume Landré 5 

Nafionalisme 
In ;ijn boek Hedendaagse Enge/\e componis1e11 schreef Marius 

Flothui~: 'Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er op het va!\te
land van Europa een grote sympathie voor de Engelse cultuur Ont'>taan. 

Om de /aken zuiver te -.tellen LOU men rni-.schien beter kunnen teggen 
dat het Engelse leger en de RAF een grote ·good-will' hebben gekweekt. 
en dat daardoor opnieU\\ en in sterkere mate de aandacht i' geve~tigd op 
de Engelc.,e cultuur en o.m. op een deel daan an. dat vroeger ten onrechte 
als een qua111i1é négligeah/e werd beschouwd: de Engelse mutiek'. 11 

In de jaren vijftig maakte de Engcbe mu;iek in Nederland een bloeitijd 
door. Marius Flathuis c.,chreef voor uitgeverij Becht zijn over;icht van de 
Engebe muLiek met het doel ·in de veelheid 'an namen 'an Engehe 
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campani ten enige oriëntatie te er chaffen'. Meer dan een eer te kenni -
making i. zijn boekje ni t, Fl thuis gaal niet 7over dat hij stil i ·ti che 
invloed aanloont van de Engel e muziek op d Nederlandse. 

De belang telling voor Engel emuziek mag dan niet tot tijJinvloeden 
in de ederland. e muziek hebben geleid. 15 zij bracht wel een oud 
onderwerp terug p de agenda: 'muzi ken nationaliteit". Een verwarrend 
onderwerp. dal vooral werd geas ocieerd met de laat negentiende-eeuw. e 
·nationale scholen·_ u. vlak na de oorlog. wa er echter prake van een 
nieuw oort nationali me, dat de eronlreiniging van de oorlog moe t 

helpen wegwa en. ationaJe idemiteit peelde lak na de oorlog mee bij 
de oprichting an talloze organi aties, Donemu inclui . Het wa het 
Nederlands Impresariaat te doen m Nederltul(/se artie Len, het Holland 
Fe ti al zou Nederland op d ulturele wereldkaart plaat en. en het ging 
Donemu om Neder!cmdse muziek. 

Maar wat maakte muziek nu typerend ar een bepaald volk of een 
bepaald land?Wa. het mogelijk nationale . tijlkenmerken te onder cheiden, 
of had de Hongaar -Brit e ( !) componist Mátyá eiber gelijk toen hij 
opmerkte dat !•ölkische muziek altijd dezelfde kenmerken heeft. waar ze 
ook ' 'andaan komt? iber noemde het ' en soort internationaal 
narionali me. met pentatoniek en dergelijke ... ' 16

• Het destilleren van een 
'nationaJjteit' uit louter muzikale kenmerken kan leiden LOL vreemde itua
öes. De na.'lf Groot-Brittannië geëmigreerde Oo tenrijk e muziekcriöcus 
Han. Keller chreef in 1954 dat al sind nkele decennia 'belangrijke 
Engel. e critici dichte muzikale tructuren al typi eh Duit be chouwden. 
terwijl eminente Duit e critici dichte muzikale structuren jui t typi eh 
Brit vonden. 17 ·rn Gr Ot-Brittannië werd via de muziek de strijd met Duits
land tol ver na de o rlog v ortgezeL Schönberg en Mahler waren er op 
zijn zacht t gezegd niet populair. 

In ederland wa het probleem van nationale idenöteit lgens Keller 
ingewikkelder dan waar ook. Hij vcrbaasde zich in hetzelfde artikel over 
de verhouding an Nederlander tot de Duit . emuziek en het Duitse volk, 
met name over de po i tie van Mah Ier. muziek in ederlaml. · AJ een 
musicoloog van Mar. naar de we ter e wereld ge tuurd zou worden om 
de internationale mu7i kwereld te bestuderen', schreef Keiler. ·zou hij 
ter hL LOt de conclu ie komen dat Malliereen ederland componi't was, 
rond wie z.ich wat gren problemen hadden gevornul'. De opmerkelijke 

ederlandse Mahler-cultus wa.<. volgen. Keller de te vreemder aangezien 
in ederland ami-Duil e gevoelens heftiger waren dan in welk ander 
Europees land ook: 'De sociaal-p litieke om tandigheden in ederland 
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zijn zodanig dat de ederJander zonder geweten wroeging een giganti che 
relro peelieve ijandigheid ten opzichte an d Duit ers kan koe, teren: 
hij hoeft zich niet te beperken tot ubtiliteiten als artistiek nationali me. 
Daar komt n g bij dat de Nederlander in zijn mu7iek nauwelijks iet heeft 
om nationali ti.ch voor te worden'. Dat laatst is droevig. maar hclaa. 
e n feit. Het verwerken van nationale volk ·muziek wa .. inds het werk 
van Bemard Zweer , Com lis Dopper. Julius Röntgen en Peter van Anrooy 
zeldzaam geworden. Van intere e voord pecifi k ederland ·e muzikal 
volk. aard was in d periode vlak na de orlog geen prake meer. de jonge 
generatie componisten hield er Lich eenvoudig niet mee bezig. 

Op weg naar nieuwe tüden 
Veel meer dan componi ten van de generatie van Marius Flathui . 

01iënt erden de jongeren Lich op de internationale avant-garde. waarvan 
Lij dankzij de tichting Gaudeamu. in Bilthoven op de hoogte konden 
blijven. Ton de Leeu ( 1926- 1996 behoorde tot di generatie, dezelfde 
al die van internationale praakmaker. al. Pierre Boulez, Karlheinz 
Sta khau:en. Luciano Berio. Luigi ono en Bruno Madema: de generatie 
voor wie het begin jaren vijftig 'tijd wa · om door te breken. Terwijl de 
generatie rond Flothui zich een houdjng bepaalde l n opLichte van 
vo roorloge muzikale concepten en nationale identiteit, hadden Ton de 
Leeuw en generatiegenoten al. Jan Wi se. Henk Stam, Jaap Geraedt.. 
Ludwig Otten en and ren de keuze om zich. net al de Belgen Karel 
Goeyva rt. en Henri Pou seur. t storten in het internationale avant
gardi . me waar het ontbreken van een 'nali naai gezicht' eerder een pre 
wa . Toch wilde Ton de Leeuw zich niet bij dat internationale avant
gardisme aan:luiten. 

Toen hij, na enkele jaren . turue in Parijs bij Olivier Mes iaen naar 
ederland terugkeerde en ervolgen. in I 953 voor het eer. t naar Dannstadt 

ging. zag hij wat hij later noemde 'de eer te kerkelijke inzegening van 
Webern in Duitsland. tockhau en was toen al duidelijk de hogeprie ter 
en hij hield daar een verhaal over Webern dat klonk als een kJ k. Hij 
gebruikte grote borden met ijfers daarop n alle werken van Web ro 
werden uitgevoerd. Er werd een cultu. opgebouwd. ·nik kreeg sterk het 
gevoel datje ervoor of ertegen moest zijn. Wam het wa meteen duidelijk 
dat de paar j ngen die deze lichting opgingen. voornamelijk Boule7 en 

tockhausen. omringd werden door een kringetje van meeloper ' . 1 ~ Ton 
de Leeuw had wat veel ederland. e comp ni ten hadden: en gezonde 
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scepsi jegen. elke arm Yan 'cultu ' in de muLiek. H t erialisme. geba
eerd p het ontbinden in factoren van het muzikal materiaal. v.as zo'n 

cullu. waarin de internationale a ant-garde zich verloor. 
De a vam-garde kende ge n nationale eh Jen, maar concentreerde Lich 

rond enkele hoofdftguren uiL Dui land. Frankrijk en lLaJië. die in he t Duitse 
Darm tadt jaarlijks hun L m rhoofdk\ anier inrichtten. Buiten dit 
epicentrum werden de nieuw te ontwikk lingen met enige vcrtraging 
opgepakt. en ederland as op die regel geen uitz ndering. ederland 
ging d or met ·1 uke muLiek maken· .zoal. Ton d Leeuw dat fommleerdc. 
Pa rond 1956, het jaar waarin tockhau en ederland beLoch I. gingen 
jonge componi. ten vo r het eer. taan het werk m t h t erialisme. In een 
land en in een periode ·waar Honegger al al modern werd be. chouv. d" 
werd het seriaJisme maar m ndje maat geaccepteerd. 

Generarie 
Gaudeamus ver ulde in de e rste jm·en na de oorlog een bclanorijke 

funclie vo r ~ n de Leeuw n 1ijn gen ratiegenoten. C mponi. ten al 
W lfgang F rtner en Mátyás eiber, international autoriteiten met hoge 
functie . in de I CM (maar niet de mee l vooruitstrevendec mpositie. tij!) 
kwamen naar Biltboven om w rk ·hop. te begeleiden en w rken \ anjonge 
componi ten t bespreken. Er t.ijn anekd t uit die tijd o ergeleverd die 
het legendari. che van de situatie enig. Lin relativeren (zoal die er de 
gewoonte vanjongecomponi ten om Lodra hun eigen tuk wa. uitge oerd 
op de gang te gaan roken, totdat Walter Maa: ze weer terug de muziek/aal 
in dw ng om ook het werk van hun collega's te bel ui teren). mam· dat 
neemt niet weg dat Gaudeamus lak na de rlog voorjonge c mponisten 
een informatie- en in piratiebron was an on ·chatbare \J aarde. 

Voorjaar 1971: (vrnl , taand ) Jaap Geraedts, Andri de Braai, Hendrik de 
Regt, Simeon ten Holt, nton 'chweizer, Rcinbert de Leeuw, Lex an Delden, 
W. F. Bon, ico chu. I, Konrad Boehmer, Willem Breuker, Géza Frid, Rob 
du Bois, la l"ius Flothui ; (zittend) Peter chat, Loui Andrie en, Joop Voorn, 
Theo Loe,•endie, ??, Joep trac · er, Karel Jengelberg, Mi ha lcngelberg. 
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Dat lag alweer anders voor de generatic die iets later kwam. De 
componistengeneratic volgend op die van Ton de Leeuw werd geboren 
tussen 1930 en I 940 en is dus eigenlijk maar een halve generatie jonger, 
maar voor hen was Gaudeamus al niet meer onontbeerlijk. Sterker nog, 
ze konden het makkelijk /onder stellen. Ton de Leeuw schetste hun situatie: 
·Die nieuwe generatie had de verbeterde economische situatie mee, maar 
dat is lang niet het enige. De belangrijke jongens Laten in één clubje, ze 
traden al heel vroeg collectief op. Al die jongensachtige pogingen tot 
vernieuwing werden onmiddellijk vcrsterkt door dat collectieve optreden. 
Een derde rol speelt het feit dat Kees van Baaren een zeer heilzame invloed 
heeft uitgeoefend. Dat was nou iemand van de oudere generatie die niet 
meer toekwam aan de seriële muziek maar wel heel goed Schönberg heeft 
verwerkt en bestudeerd. Dat heeft hij meegegeven aan de jongere genera
tie. Vandaar dat die jongens onmiddellijk begonnen met Schönberg. Ik 
begon met Bartók en zij begonnen met Schönberg, dat is een belangrijk 
verschil.· De generatiekloof met de oudere componisten was ook voor 
hen duidelijk voelbaar. De Leeuw: "Ook deze jongens hebben wel degelijk 
het probleem gevoeld van de oudere generatie, die was blijven steken in 
dat muzikanteske. Als protest Letten le /i eh daar tegen af'. ·Deze jongens·. 
dat waren onder anderen Louis Andriessen. Jan van Vlijmen. Peter Schat, 
Misha Mengelberg en Reinhert de Leeuw, allen leerlingen van Kees van 
Baaren. 

E.xperimenr e11 vernieull'ing 
Een voorbeeld van hoe het serialisme in Nederland werd bestudeerd en 

vervolgens werd geïncorporeerd is het werk van Theo Bruins ( 1929 -
1994). Bruins componeerde in de periode 1950 - l 965 niet meer dan drie 
werken, waarin hij zich intensief concentreerde op hel probleem van de 
verwerking van het dodekafonische en seriële gedachtengoed. Geen ruis 
tussendoor, geen afleidingsmanoeuvres, en bovendien geen instrumentale 
beperkingen, want hij schreef het meeste voor zijn eigen instrument. dat 
hij beter Jan wie ook beheerste. In 1952 componeerde hij een pianoconcert, 
in l 955 een pianosonate en in I 963 Lijn Se i stud i per pia11ojorte. In totaal 
nog geen drie kwartier muLiek: een gemiddelde van drie minuten per jaar. 
Thco Bruins schet<;te 1ijn compositorische ontwikkeling als volgt: 'Mijn 
Pianocol/eert is in dodecafonische stijl. maar op mijn eigen manier 
verwerkt, zo tussen Schönberg en Alban Berg in, de Sonate \'OOr piano is 
streng twaalftoons, allemaal concieze streepjes en lijntjes, waarin absoluut 



geen pianist i. che verworvenheden of effecten zijn verwerkt de ETudes 
zijn erieel, maardan weereen beetje p mijn eigen manier. dat wil zeggen 
m t nogal wat vrijheden.· 

Dat seriali me bijna synoniem wa met mjnimale publiek vriende
lijkheid. werd doorTheo Bruin achterafbeve tigd: 'Ik moel wel zeggen 
dat heL dec mponisten ook niet kon schelen hoe hun werk overkwam. Er 
wa een bijna algemene minachting oor het publiek en dat ging zelf zo 
er dat iemand wien werk in de maak viel a pd ri verdacht wa . Een 

bijnar manti. eh aandoende zolderkamer-mentaliteit eigenlijk: de e nzame 
onbegrepen kun~tenaar. De componistenhadden niet anders kunnen doen 
dan ze deden en daarom zie ik die totale vervreemding lU en publiek en 
componi t Loch al. on vennijd lijk. Bij de laatste speelde natuurlijk vooral 
het erlangen naar olstrekte artistiek integriteit een rol en ook wel het 
zich afzetten tegen de aJ te traditionele. vastgeroe te patronen en maak 
van concertleven en publiek.' 19 Vol. u·ekte arti tieke integriteit liet zich 
niet combineren met publiek. vriendelijkheid. 

Overigen constateerde Theo Bruins ook een scheid. lijn Lus en de 
musici die Lich wilden inL.ellen o r nieuwe muliek, en hen die dat niet 
wilden. Bruin zag hierin nog een oorzaak van de geringe populariteit 
van nieuwe muziek: t.:e werd vaak maar matig uitgevoerd. Anderzijds wa 
de meeste moderne muziek alle. behalve eenvoudig. en dat gold ook voor 
Bruin · eigen pianoconcert. Dit concert ·chreef hij in opdracht van het 
Amsterdam tudenten-Orke t J. Pzn. Sweelinck, een voorloper van bet 
Asko n. emble. Een amateuren emble, maar dat had geen rol ge peeld: 
·oe j ugdige componi t had bij d conceptie van het tuk niet in het minst 
acht ge lagen op de om tandigheid, daL het voor een amateurensemble 
be ·t md wa . u schijnen de studenten van hun kant ook niet op con ide
ratie aangedrongen te hebben,' . chreefWouter Paap in Mens en Melodie. 111 

Paap hoorde Lijden het studentenconcert een partituur. ·zo gecompliceerd 
en zo onbarmhartig moeilijk. vooral in rbyLJni eh opzicht (vrijwel bij ieder 
volgende maat verande11 de maat. 011 en de metri . che verdeling i. dikwijls 
om te duiLelen. zo ing wikkeld) dat men zich na Lal van algebral che 
Lelo fenil1gen gelukkig mocht prijLen. tijdens de uitvoering met de hakken 
over de sloot te komen'. Het pianoconcert werd het volgende jaar door 
het oncertgebouworke t op heL progamma gezet.~ 1 

De hoge moeilijkheidsgra d i een belangrijk kenmerk van seriële 
muziek, evenal de beho fte om muziek uiteen te rafelen en op het meest 
elementaire niveau diepgaand te onderz eken. En dat onderwek moest in 
alle ru. t. zonder druk van het publiek. plaatsvinden. Ton de Leeuw. behalve 

(l'tm'olg rehr op b/;: .. 88) 
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componi t ook muziekweten chapper met een bijz nder goed o erzicht 
van de de twintig. te-eeuwse muziek, maakte in 1957 en 1958 voor AVRO
radio enkele programma' over e perimerHele muziek, met het doel het 
begrip ervoor bij het publiek te vergroten. In het voorwoord tol de uitgave 
van deze lezingen weidde hij uit o er het i. olemem waarin ze zich be ond: 

'Daar. waar de ontwikkelingen op versebiJl nde terr inen van het 
geeste leven. de ex a te weten. chappen en de techniek met sprongen oor
uit gaan, beleven wc de absurde toe tand dat on muziekleven bijna totaal 
op het verleden gericht blijft. De gevolgen an dit schl ma zijn bekend: 
de comp ni t die tracht zich op eigentijdse wijze uit te drukken. taat niet 
in het midden. maar aan de rand van dit muziekleven, hetgeen oor beide 
partijen een onafwendbaar einde moet betekenen'. De L cuw legde de 
nadruk op de onafwendbaarheid van de technologische vooruitgang en 
de noodLaak m die in de muzikale ontwikkeling te betrekken: ·oe 
muzikale e olulie in Europa i . van dynami che aard. Steed · opnieuw blijkt 
het voor de componi ·ten noodzakelijk hun houding len aanzien van de 
materie te herzien. Daarom i het van belang dat juist de experimentele 
muL.iek niet beperkt blijft tot een groepje van ingewijd n. Het gaat hier 
om meer dan om laboratoriumprocven. Wij kunnen de techniek niet meer 
ontlopen. Er w rdl zo gemakkelijk met woord n geschermd al · mechani-
ering en veronlmenselijking. Hoofdzaak i en blijfl de muzikal beheer

sing van de techniek. Wij kunnen hierop niet gen g de nadruk leggen. en 
er i. !echt weinig cheppende erbeelding voor nodig. om de volle 
beteken i an deze pgave in te zien. ' 22 

We zijn in hel atoomtijdperk beland, de tijd an de e perimeniele 
muziek. 

Toeval, spel, ruimte en elektronica 
Rond 1960 ont tonden Lal van compo itie waarin op uiteenlopende 

manieren geë perimentecrd werd. Hieronder volgen enkele voorbeelden 
van werken van Peter Schat waarin onderzoek naar ekm nten al · ruimte 
en tOeval in de muziek centraal . taaL 2 ' Bij elk o rb eld van Peter chat 
i ter vergelijking een partituurfragment geplaatst van een werk dat in het 
zelfde jaar werd geschreven. maar in een olk men and re tij I. Hi rmee 
wordt duidelijk dat ook binnen de wereld der moderne muziek uiteenlo
pende . tijlen be tonden. 

Een ander opzienbarende compositie in die tijd wa. Collage 110. 9 
van Otto Ketting, ge chre en v or het het 75-jarîg be. taan van het Concen

(l·en·olg lekst op bi :. 98) 
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Boven: Peter Schat wordt gcïnteniewd door Joseph Häusler 'an de 
Südwestfunk (SWF), Donaue'>chingen 1961. 
Onder: Oe ge" raakte foto '~aar Walter Maas door Wouter Paap ''egge
retouchcerd is. 
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De causaliteit van het muzikale betoog werd door Schat onder handen 
genomen in het werk Inscripties oor piano uit 1959, een ' erk be taande uit 
acht korte tructm·en waarvan de p eivolgorde niet door de componi I maar 
door d ·peler was te bepalen, en ' aarin geïmprovi eerd werd op ba i van 
gege en loongroepen. 
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Een jaar later chreef eh at lmprol•isatioiJS aud Symplwnies, een werk waarin 
het fenomeen tempo werd onderzocht: geïmprovi eerde vertragingen en 
crsnellingen in een onconventionele notatie. Het tuk werd ge peeld' enza 

tempo', zodat het on oorspelbaar was hoe de amenklanken precies zouden 
klinken. De componist liet dat over aan de uitvoerenden. 
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i\ leleen daarop volgden Entelecllie 1 en 11 ( 1960/1 ), waarin Schat wer kte met de 
ruimte (niet afgebeeld). 
Daarna volgde Signalement (1961) voor zes slagwerkers en drie contrabassisten, 
een partituur die in vaststaande of \Uriabele richting afgelopen moest \\Orden 
en \\aar in een geprepareerde piano \\erd \OOrgcschre\'en. 
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Ook het theatrale clement, dat later in zijn werk en in dat' an andere Nederlan<bc 
componisten een belangrijke rol zou spelen, komt in "erken uit de1e periode 
\OOr. 

Schal noemde Sextet (1961) een 'fragment voor drie toneelspelers en drie musici'. 
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gebouworkest in 1963. Het werd toen niet uitgevoerd, terwijl de andere 
jubileumwerken van Anthon van der Horst (Réflexions sonores) en Hcn
drik.Andriessen (Mascherata) wel op het programma werden gezel. Maar 
met de partituur van Otto Ketting kon het orkest niet goed overweg. Het 
stuk is voor slechts 22 musici, die behalve spelend ook acterend worden 
opgevoerd. 

Uit de partituur van Collage no. 9 van Otto Ketting: 

'De uitvoering van deze Collage no. 9 begint op het moment dat het 
podium volkomen leeg is. De zaallichten kunnen eventueel gedoofd 
worden. Na enige tijd komt slagwerker no. 1 op, inspecteert zijn instru· 
menten en begint, als terloops, in te spelen. Zijn aanvankelijk improvise· 
rende spel ontwikkelt zich geleidelijk tot een vastomlijnd ritme. Een en 
ander gebeurt met zo weinig nadruk dat het publiek bij voorkeur niet 
bemerkt dat de uitvoering reeds is begonnen, en rustig het normale 
geluidsdecor blijft verzorgen. 

[ .. .] 

Dirigent begint te tacteren en leidt het werk tot partituurbladzijde g, 
dubbele streep. Slagwerk 1 blijft spelen. Opkomst resterende tien 
musici. Zij zijn eventueel gewaarschuwd door slagwerk 2, 3 of 4. Dirigent 
hervat zijn leiding en vervolgt de uitvoering tot partituurbladzijde 33, 
dubbele streep. Slagwerk 1 blijft spelen, geleidelijk aarzelender en 
improviserend, tenslotte in een geluidloos gebaar eindigend. De uitvoe
ring is ten einde: 

WouterPaap verLuchtte: 'Waar het hiereen geschenk van het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenscbappen betreft (Kcuing componeerde 
zijn stuk in opdracht van deLe instantie) zal het de ll·ouwe Concengcbouw
beLoeker (voor zoverre deze naar nieuwe Nederlandse muziek zit uit te 
zien) wellicht verwonderd hebben, dat dit stuk onder de korenmaat gehou
den wordt. Het is intussen verschenen bij de Stichting Donemus, zodat 
iedereen er zich van kan vergewissen dat, en hoe. aan de opdracht is 
voldaan'.24 

Wat Otto Ketting deed wao; van groot belang. Hij stelde een onderwerp 
aan de orde dat in de Nederlandse muziek veel besproken zou worden: de 
positie van het symfonie-orkest. de rol van de orkestmusicu:o.. Orkestmusici 
spelen hun partijen, maar jonge componisten zochten mondige musici. 
met wie ze over hun muziek in dialoog konden treden. Dat kon op geen 
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betere manier worden duidelijk gemaakt dan door een guerilla in het hol 
van de leeuw. Paaps vraag was alleen: ·welke dirigent zal zich hiervoor 
lenen?'25 Dat werd Emest Bour, onder wiens leiding tenslotte de première 
werd uitgevoerd. op 26 januari 1966. 

De discussie 1955- 1968 
De zorgwekkend kleine publieke belangstelling voor nieuwe muziek 

was een belangrijk punt in de Nederlandse muziekkritiek. Er werd in Mens 
en Melodie door diverse auteurs regelmatig met bezorgdheid over 
geschreven. Zo kreeg dr. Jos Woute~. als voorzitter van Donemus Leer 
betrokken bij de zaak, in maart 1958 de gelegenheid om uit te varen tegen 
het conservatieve concertleven, dal 'het repertoire van de zeventiende en 
achttiende eeuw dusdanig handhaaft, dat er helemaal geen plaats meer is 
voorde muziek van de eigen tijd' .211 Het was een vicieuze cirkel: bet publiek 
kon niet gewend raken aan moderne composities omdat ze zo weinig 
werden uitgevoerd, en ze werden weinig uitgevoerd omdat verondersteld 
werd dat het publiek er geen behoefte aan had. De 'gemiddelde luisteraar' 
kon de composities dus niet leren kennen, maar er ontstond wel een nieuwe 
categorie concertgangers: mensen metjuist een grote belangstelling voor 
het nieuwe: het ·nieuwe-muziekpubliek'. door A lex van Amerongen naar 
aanleiding van een uitvoering van een strijkkwartet van Eliion Carter fel 
aangevallen. Hij schreef over het ·snobistisch en huichelachtig' wereldje 
van de nieuwe muziek. dat 'de neiging [had I om noviteiten van buitenissige 
aard te brengen teneinde hun optreden daardoor een spectaculair tintje en 
een cachet van ··vooruitstrevendheid" te geven· 27 Zou nieuwe muziek 
alleen voor gespecialiseerde oren geschikt zijn? 

Mens en Melodie was in de jaren vijftig en Lestig waarschijnlijk bet 
belangrijkste muziektijdschrift in Nederland. Het blad werd meteen na de 
oorlog door Wouter Paap. Jaap Kunst en Hans Triebcls opgericht en alles, 
maar dan ook echt alles waL voor het Nederlandse muziekleven van enig 
belang was. stond erin. Hoofdredacteur Wouter Paap ( 1908 - 1981 ) en 
zijn pseudoniemen Gerard Werker en Miep Zijlstra waren voor een groot 
deel van de kopij verantwoordelijk. Een blik op Mens en Melodie in de 
jaren vijftig en zestig maakt veel duidelijk over het dilemma van de oudere 
generatie critici: enerzijds accepteren dat er een nieuwe tijd was aange
broken, waarin nieuwe dingen konden gebeuren. andertijds niet kunnen 
aanvaarden dat die nieuwe muziek moest klinken zoals zij klonk. 

Wouter Paap wist daarover mee te praten. Kenmerkend voor zijn 
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artikelen i. het b leefd uitgangspunt dat de lezer een muzikale amateur 
i , een dilettant in de inmjddels verloren gegane po itieve betekenis an 
dat woord, die de belangrijk te muzikale ba i begrippen lOt zijn be cllik
king had. De lezer van Men en Melodie had de Algemene Mu:iekleer 
van Sem Dre den gelezen en begrepen. daar leek Wouter Paap min of 
meer van uit te gaan. Paap haaJde met enige scep i de niellli emuziek in 
hui : ·Nu het twaaJftoon y teem ook in de Nederlandse compositiekunst 
het hoofdje begint op te . teken (de ymptomen zijn overigens n g err 
van oveJtuigend)'. chreefPaap in 1956, 'kan het nuttig zijn om aan dit 
sy teem even apart aandacht te be tecl n'. Wat in de jaargang 1957, 
mondje maat, dan ook ge chiedde.~8 

Ook Wouter Paap was van mening dat de wereld an de nieuwe muziek 
was verdeeld in twee kampen: 'Men heeft enerzijd de e perimental i ten, 
die z.ich om de voldoening van hun toehoorder allermin t bekommeren. 
anderzijds d populari ten. die constam in leegheid vervallen'. De gulden 
nliddenweg, namelijk de componi l die rin laagt muziek te chrij en 
die 'de eenvoudigen behaagt en tegelijkertijd de kenner voldo t' (met 
ander woorden: muziek die modern wa en vo r een breed publiek 
toegankelijk) be. tond LOL zijn . pijl niet. Paap c n tate rde e n . chcirung 
in het publiek ru sen een onwetend en onge'interesseerd deel. en e n 
duidelijk toegewijd deel. 

Paap rekende zichzelf tot de 'oprechte con ervati ven' maar was aJ onpar
tijdig publici t nu eenmaal verplicht even oprecht met het experimentele 
om te gaan. Hij wa al . joumali t van het oude tempel gewend de lezer 
de kan t ge en op ba i van objectie e informatie zich en be ld van 
een werk te armen. Dat wil njet zeggen dat hij n oit een duidelijk uit
kwam voor zijn p r oonlijke mening. maar in het algemeen hield Mens 
en Melodie zich bij be prekingen van moderne muziek op de vlakte.19 

Zelden werd ongezouten luitiek geuit of iet. regelrecht afgekraakt, en 
daarmee onder cheidde het zich van buit nlan e tijdcchriften, waarin 
dat met regelmaat wel geb urde. Vergelijken we bijvoorbeeld de opmer
king an Ré Ko ter in Mens en Melodie metdie van Reginald Smilh Brindle 
in d Musical Times. o er een werk an Maria Zafred dat in 1955 in het 
Fe Lival an Venetië werd ge peeld. Koster: ·een tonal . en voor de trijker 
dankbaar ge chre n Sinfonio breve per archi met een m oie canrile11e in 
het lento middendeel'. Brindle h orde iel h el and c 'Zafred, een 
COIID11UOÎ t., heeftlang dec mmuni ti eh op attingen over kun t verde
digd. Vandaar de helderheid en de pretentieloosheid van rut stuk. maar 
ook het g oei dat hij het veel breedvoeriger had kunnen maken' . :10 
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Peter chat, First essay 011 electrocution ( 1966). 
De Rotterdamse Kunststichting had niet op tijd betaald, en de wereld zou dat 
weten. Dit opus 16 uit 1966 i geschreven oor drie la{;' erker , gitaar, viool en 
elektronica en i een oorbeeld angelijktijdige ernieuwingcn in de klankkleur 
en de verhouding tu sen componi I en mu icu . De in opmerking 3) genoemde 
Artaudofoon, gebouwd door Frans de Boer- Lichtveld en Peter 'chal, erwij t 
natuurlijk naar Artaud, van wie chat een bewonderaar L. 
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Deskundige auteurs zoals Harry Mayer en Ton de Leeuw kregen in 
Mens en Melodie de gelegenheid serieus en met passie over de nieuwste 
muziek te schrijven. Met name De Leeuw toonde zich een begenadigd 
explicator van de nieuwste ontwikkelingen. Paap was maar een halve 
genermie ouder dan Ton de Leeuw, maar afgaand op de manier waarop ze 
over nieuwe mut:iek . chreven leken t:e wel van twee verschillende planeten 
te komen. De kloof tussen die twee is tekenend voor het verschi l van 
inzicht dat in de jaren vijftig moest worden uitgevochten: Paap hield vast 
aan de tradilionele terminologie en probeerde de nieuwste ontwikkelingen 
daarin te vangen. en De Leeuw keek vooruit. Een voorbeeld. Over de 
componistencursus die tijdens de Gaudeamus Muziekweek in 1954 door 
Henk Badings werd gegeven. schreef Paap dat deze vooral ging over 'de 
ontwikkelingen van het toonsysteem. de be~taande en toekomstige 
stemmingsmogelijkheden, de twaalftoonstechniek, de tonale structuren 
met en zonder octaafintensiteit, de elementen van themaconstructie en 
thematransformatie en de electronische muziek' .11 Op het laatste na dus 
een lijst van compositorische problemen die men in technische tcnnen 
kan formuleren. Ton de Leeuw deed verslag van de Belgisch-Nederlandse 
Componistendagen in hetzelfde jaar en sprak van de ·controverse die ook 
elders de componistenwereld in spanning houdt, en neerkomt op de vraag: 

'Mag de componist vrij componeren, Lich verlalend op ;ijn intuïtie en 
fantasie. of moet hij naar een uiterste gebondenheid en logica van het 
materiaal streven?"2 De generatie van Ton de Leeuw zocht tussen die 
twee uitersten zijn weg. De'e kwestie is van een geheel ru1dere orde dan 
de beslommeringen waar Paap op doelde: het is een existentieel probleem 
dat opgelost diende te worden. een probleem waar Wouter Paap weinig 
begrip van had. Vandaar dat de moderne componisten die Mens en Melodie 
hoog had Miehal Spisak, Kari-Birger Blomdahl. Wolfgang Fonner en Hans 
Erich Apostel waren; componisten van de 'middengeneratie'. zoals Paap 
dat uitdrukte en voor een deel componisten die ook bij Gaudeamus een 
grote rol speelden. Hun werk volgde chronologisch op dat van de Tweede 
Weense School, maar hun muzikale inventiviteit was nog stevig geworteld 
in de negentiende eeuw. 

Tien jaar later. midden in de jaren zestig. was Paap rechtvaardig genoeg 
om ook de nieuwste verslorende uitingen aan de orde te laten komen. 
Zijn belangrijkste tegenstander wa~ Peter Schat. die in 1964 in Mens en 
Melodie een scène beschreef. die deel zou uitmaken van zijn opera 
Lttbyrint: · ... Ergens op het scherm beginnen ti Jmbeelden op gang te komen. 
Een soldaat komt op met een voorlader. Hij schiet Wouter Paap neer. Het 
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fee t kan nu beginnen'. )3 Het kon niet langer uitblij en: Mens en Melodie 
moe t partij ki zen voor of tegen nieuwe mu7iek die afkomstig wa uit 
eigen land. Paap gooide het over de boeg van het akman. chap, dat zijn 
inzien bij jonge campani ten die het . eria!isme navolgden (de bron van 
alle kwaad) er te zoeken wa ·. 'Theoretisch is hel mogelijk dat iemand die 
op het gehoor geen kwint van een kwart vermag te onder cheidcn, volgen 
het seriële telsel een uiter t gecompliceerd tuk in elkander zet'34

, . eh reef 
hij en hij daagde iedereen in het ·experimentele kamp' uit antwoord te 
geven op de vraag of hel compositorische vakmanschap met de onder
gang werd bedreigd. of dat er wellicht een andere definitie voor de term 
'vakman chap' moe. ten worden gevonden. ·u hebt met w artikel on 
niet in een l'akdiscu . ie betrokken', wa · het antwoord van de altijd vlijm
·cherpe debater Peter Schat. 'maar uiting gegeven aan een ooral nog niet 
door feiten gemotiveerd onbehagen. waarmee U alleen die lezer van Uw 
blad een dienst bewij t, die hun on Iu · tgevoelen niet achter qua. i
vakkundigheid kunnen verberg n·. ~; Wouter Paap realiseerde zich onge
twijfeld dal een oude definitie van het begrip 'vakman chap' niet lru1ger 
zaligmakend was maar toch wa. het verlaten er an ·een enorm risico'. 
vond hij, 'een ri ico waarvru1 de jongere componistengeneratie zich wel 
bewu t mag zijn. en waaromtrem de oudere generatie het recht heeft, enige 
bezorgdheid aan de dag te leggen· . l~> In de tweede helft van de jaren ze tig 
toonde Wouter Paap overigen meer begrip voor de moderne muziek die 
hij in de ederlandse concertzalen hoorde. 

Guillawne Landré in internationale discussies 
Over de experimentele muziek werd in de jaren te. tig ook in het 

buitenland eindeloo gediscu sieerd. Kwe ties die aan d orde kwamen 
waren de po itie van de moderne muziek. het wezen en het belang van de 
avant-garde, de vraag hoe de nieuwe mu7iek aan. luüing kon vinden bij 
het publiek. zeiE de vraag of de nieuwe muziek het publiek überhn.upl wel 
nodig had. Het mee. topvallend wa · depraatdrang bij de Duitser, . Duitsland 
wa van oud her gezegend met een groot aantal muziekvaktijd chriften, 
en dankzij de beroemde en beruchte jaarlijk. e zomer ur. u · \ erd Darmstadt 
het centrum an het muzikale avant-gardi me. Het openbare tiebat cheen 
ten doel te hebben het i:.olemem van de avant-garde te verklaren. Het Duit e 
tijdschrift Melo was één van de organi aloren van congre en en fora met 
een internationale deelnemer Lij . l, en regelmatig stond op die lij t de naam 

an de Nederland. e c mp nist Guillaume Landré ( 1905- 1968). 
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Zo was Landré te gast in het forum dat op initiatief van het Duitse 
muziektijdschrift Me/os in Keulen plaatsvond ter afsluiting van het 
Muziekfeest van de International Society for Contemporary Music in 
1960.37 Het forum bestond verder uit Pierre Boulez, Leo Schrade en 
Kurt Westphal. Guillaume Landré begon zijn biJdrage met een 
opmerkelijke verdediging: 'Voor mij, dames en heren, is de situatie nogal 
moeilijk. Ten eerste zit naast mij mijn vriend Pierre Boulez. Als je het 
hem vraagt ben ik een oude idioot, een oude traditionalist'. 

In 1961 nam Guillaume Landré als enige Nederlander deel aan een 
openbare discu,. ie, ditmaal ver de vraag of avant-garde eigenlijk v el 
be tOnd: 'I avant-garde een realiteit, een op eigen kracht gegroeid feno
meen, of i het met kun tmatige middelen in hetlevenger epen en bestaat 
het nu uitsluitend dankzij de nopboudelijke propaganda van enkele radio
. tation. '?' Landré uggereerde dat de aandacht van de radiowereld de mythe 
in het leven had geroepen dal de a ant-garde kun tmatig in . tand werd 
gehouden. Hij verm edde zelfs dat ommige componi ten zichzelf er an 
hadden overLuigd dal het a ant-gardi . me zaligmakend wa en er zich 
'zonder innerlijke drang ' toe hadden b keerd. Dat leidde tot compositi 
'die uit luitend het gevolg Lijn van de wens in het avant-gardi ti . che kamp 
voor vol aangezien te worden. I. de z g naamde bewonderaars an het 
allernieuw. te door gebrek aan kritisch \'ermogen ok dergelijke werken 
met bra o ontvangen. dan ontstaat in . cepti cher kringen autornalis h c n 
gevoel van ergerni . en dat i · weer chadelijk oord eh te avant-garde· . 1~ 

Regelmatig besteedden internationale tijdschriften uitgebreide aandacht 
aan de Nederlandse muziek, steeds met een belangrijke bijdrage van 
Donemus: het Österreichische Mus1kzeitschrift (juni 1964), Musical 
Opinion (mei 1965), Me/os (1963). 

De /SCM Mu -;.iekdagenre Amsterdam in 1963 
Landr" · vraag of avant-garde e n natuurverschijn. el was of kunstmatig 

in stand werd geh udenzou wel een~ mede ingegeven kunnen zijn gewee t 
door het feit dat1.elf d di. cu. sie o er wat tot de a ant-gard kon worden 
gerekend, voor een belangrijk deel binnen de avant-garde zelf werd 
ge oerd . Wat vond men avantgardi. tisch? Avantgardistisch wa in de jaren 
vijflig in ieder geval alle muziek die de logisch consequenties trok uit de 

muziek van de Tweede Ween. e chool. vantgardi ·ti eh ' as in ieder g val 
wat er op de muzikale jaarmarkt in Darmstadt werd gepresenteerd. en 
avantgardi ti eh wa al het werk van componi.-ten aL Pierre Boulez, 
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Luciano Bcrio. Brun Maderna. Luigi no, Karel Goeyvaert en Kart
hein; Stockhau en. Vanuit ur pa werd met een . cheef oog gekeken naar 
John age in de erenigdc Laten. maar dat ook hij een avant-gardist wa 
!>tond buiten kijf. Daartegenover t nd de contemporaine mtviek die ni t 
avant-gardistisch wa. en dat ook niet wilde t.ijn (van componi ten uit 
Paap · · middengeneratie · ). Tus en die twee ui terten lag een breed eld 
met twijfclge allen. en du met onderwerpen vo r di cu .. ie. 

Een deel van die di cu .. ie werd ge oerd in kringen an de Interna ti na! 
S ciety for ontemporary Mu<>ic (I M. opgericht in 1922). De IS M 
organi ·eert (nog ste d ) jaarlijk de ISCM MtLliekdagen. Do r haar 
een7ijdige gerichtheid Lond de organi atie lange tijd aan kritiek blo t. t.e 
kon moeilijk afkomen van het imago an een in .dchzelf gekeerde groep 
liefhebber an intcllc tuele nieuwe muLiek. Meerdan een vond het I 1 
muûckfeest plaat · in Nederland. onder andere in 1933. 19-1-8 en kin 
juni 1963. toen de jury b . tand uit on rad Beek. lli tt Carter. Guillaume 
Landré. Jan Maegaard en Marcel Mihalo ici. Het Genootschap an 

ederlandse omp nisten va rde op dat moment h l . ecretariaat an de 
ederlandse . ectie an het I M. De jury . electeerde OmiJres van Ton 

deLe uw en het Tweede strijkkll'artet van Kce van Baaren als ederland e 
int.endingen. Daarnaast mocht het gastland zoal. gebruikelijk een concert 
aan het programma toevoegen waarmee het 1.ich aan de int mationale 
gemeen. chap kon pre ent ren. Dit wa. de kans te tonen wat ederland in 
hui · had. en daarom i · het intere . ant om te zien welke mu7iek het 
organi atiecomité Lijn gasten aanbood. 

Dat jaar werden uitg oerd: een arrangement door Jan Mul van Mei11 
j1111Res Iebeii !Jat ein End' van weel i nek. het Co11cert mor twee piano's 
e11 orkest an Luctor Pon. c. Het Derde colleert I'OOr orkes1 van Wil! Ei. ma 
was verreweg het modem. te werk p het programma. dat vcrder Ouverlllre 
De Vogels van Diepenbroek be alle, Zes symfonische epigrammen van 
Willcm Pijper n Anagrammen van jurylid Guillaume Landr . ·Tijdens 
de ont angst na dit concert do r het Buma-be tuur kon men in ele 
toonaarden ervaren. h ezcer de buit nland. e mu;ickkcnners door deze 
exemp I an Nederland. e compo. itiekun. t geboeid waren· . . chreef 
Gerard Werk rinMens en Melodie. 3''Tu endiet onaarden m eten n gal 
wat beleefdheden geLeten hebben. want de reeen ie in builenland e 
vakbladen wm·cn ni t bepaald lovend: v lgens E erctt Helm in The Music 
Re1•iew be\alle het werk van Eisma enkele lyrische pas age . . maar kwam 
het niet an de grond. ylvia van meringcn wijdde in Mu. ica 10 niet 
meer dan één ;in aan het ederlandse coneen en k tij pikte Ei ma eruit 

106 



al een ·getalenteerde volger an de eriële muziek'. Howard Hanog in 
de Mu ical Times vond tijdcru het concert 'dat de Nederlander opgeu·om
meld hadden' het werk van Pijper nog het terk l: 'Mi ~chien klinkt zijn 
muziek z fri omdat ze n it in d mode i gewce t. of. z aL het werk 
an arl iel en. een emh u ia t be\'ochten verl ren zaak'. 1 

D keuze van het ederland e comité was verbazingwekkend. ijf jaar 
eerder, in 1958. had Gaudeamu~ in de Belg i ·eh- ederland. -Lu embL1rg. e 
componi. tendagen al laten zien dat er meer dan genoeg jong talent onder 

ed rlands componisten . chool om een behoorlijk indruk mee te mak n. 
Toen werden werken van~ o de Kru f (die in 1958 21 jaar was). Otro 
Ketting en Jan van Vlijmen (b iden 23). Hans Ko (28). Theo Bruin 
(29). Ton de Leeu\ (32) en van de 'oudje · Kee. an Baaren (52) uitge
v erd. De ederland e voorsprong op de re t van de Ben lux wa toen 
helder: de Belgen hadd n de leeftijd gr n van eertig jaar niet kunnen 
of \ iUen) handhaven en Raymond Motlian ge. luurd. dje t n 8"' wa . . 

En dat tel\ ijl er wel degelijk uh. Lekend j nge componisten in B lgië 
voorhanden waren. :wal · Henri Pou. ur. Philippe Boe man. en Karel 
Goeyvae1ts. De Luxemburgers kwamen niet verder dan een bewerking 
van Luxemburg. melodieën voor carillon. D ederland e moderne 
muziek had in 1963 neindig veel meer te betekenen dan het organi erend 
comité van de r M-muziekdagen ' ilde aantonen. Hier wa een kan . 
gem i. t om met de jonge generatie te pronken. 

oten 

l. H.E. Ree er.·· huhi der Maler" \all Hindemith. ieuu·e Rouenlam.tche Courani 
(2 juni 193 ). 

2. Eduard Rceser. rcccn ie in de ieuwe Rouerdam.1cht• Courcmt C28 maart 1939). 

3. Eduard Reeser. De muziek' an Badjng. , ieull'e Rouerdelm.l'clll' Cormmt (29 
juni 1937 ). 

4. Eduard Ree er. Terug 101 het voiJ... ... 1 ieuwe Rouerdam.~clre Courtlilt ( oktober 
1940). 

5. Lou van trien. De Moderne Mu1icJ... in ederland. Kmniek •·an KwiS/ en Ku/mur 

- ( 1937nJ. p. 167. 

6. Con,tanl \an e~~.::rn. b olute mutiek die toch' arstelbaar i'>. \'rij eclerlwul 
(28 Juni 1952). 

7. Toelichting van de componi 1. 

. Mariu~ Fl01.huis in Kro11iek mn Kww en Kulwur 9 ( 1948). p. 15-16. 
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9. id. noOI 

I 0. Mariu~> Flathui . Willcm Pijper, pionier. in Kroniek \'(111 Klrmt en Kultuur 8 
( 1947), p. 265 

11. Wouter Paap, Het 22. te Muziekfee t der JSCM te IU ' terdam. in Mens en 
Melodie ( 1948), p. I 93. 

12. Volgens opgaven van de componisten telf. 

13. Over de uitvoeringen van Willem Pijper muziek werd in de tnleiding van de 
eer teMtrikaal Perspectief gezegd: 'Het is nu acht maanden geleden, dat Willem 
Pijper overleed en sindsdien is n:~.ar verhouding meer muziek van hem ge. peeld 
dan ooit te oren·. Het is de vraag waL de anonieme eh rij er precies met 'naar 
verhouding' bedoelt. maar zeker is dat het aantal uitvoeringen van Pijpers muziek 
gun ·tig is beïnvloed door zijn dood. 

14. Mariu~> Flothui . Hedendaagse Engelse compmri,l"ten. msterdan1 s.a. 

I 5. Flothuis 'ergelijkt wel de polytonale combinatie in kleine tert.s (met 
dominantfunctie) die in de muziek van A Jan Raw t11omc te vinden is. met aspecten 
van de muliek van bijvoorbeeld Guillaume Landré. 

16. Geciteerd uit het hoofd door Hans Keiler in: ational Frontiers in Mu ie. in 
Tempo (herf<>t 1954), p. 23. 

17. Keiler. Op. Cil. 

18. Dit citaat en volgende citaten: interview Peter Peters met Ton de Lee u~ , oral 
history project 'De jaren van opbouw·. Walt..:r Maas Hui , Bilthoven -6 oktober 
1995. 

19. hri an Raay, eer dan een voortreffelijk pianist. interview met Theo Bruin 
in Disk ( milart l 980). 

20. W.P .. '"J.P.zn Sweelinck, in Mens en Melodie ( 1952). p.226. 

21. Uilvoering 23 november 1952. oncertgebouworke 1. onder leiding van Eduard 
van Beioum. olist Theo Bruins. 

22. Experimentele muziek. Een le7ingenreek. in het . eizocn 1957-1958 voor de 
AVRO microfoon gehouden door Ton de Leeuw. p. 6. 

23. t-larry Maycr, Toeval. keuze en improvi mie in de nieuwste Nederlandse 
muziek. Mens en Melodie ( 1963). p. 32' 

24. Wouter Paap. Een onaanvaardbaar geschenk? Mens en Melodie ( 1963 ). p. 
321. 

25. Idem. 

26. Dr J. Wouter . Het hedendaag c concertlevcn. Men1· en Melodie ( 1958), p. 65 

27. lex van Amerongen: Snobi. me en huichelarij in de hedendaagse 
mozid.wereld. MeiLV ('IJ Melodie ( 1958). p. 167. 

28. Zie Wouter Paap. De Mu1iekvriend en de dodecafonie. Mens eu Melodie ( J 957), 
p. 129. 
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29. Zie ook: Johan Kolstecg. De \ OOrhoede van het verleden I en 11. in Men~ en 
Melodie ( 1991 ). pp. -U2. resp. 507. 

30. Reginald mith Brindle. The Veniee Contemporary Mu~ic e~Lival. in The 
Musical Time.1 ( 1955), p. 60-+. 

31. Mededeling van Wouter Paap. Mens en Melodie ( 195-l). p. 297. 

32. Ton de Leeuw. amenkom t van Belgi che en ederJambe componU.tctl. Mem 
en Melodie ( 195-1 ). p. 205. 

33. Peter chat in Mens en Melodie ( 1964). p. 21. 

34. \ oU!er Paap. Experiment en vakmanschap. in Men en Aleloc/ie ( 196-t ). p. 
289 

35. Peter S hat, Experiment en vakmanschap (liJ, Mens e11 Melodie ( 1964). p. 
353 

36. Wouter Paap, nawoord op di cu. ie Experiment en \ 'akman~chap. Mens en 
Melodie ( 196-l ). p. 355. 

37. Verslag van de di . cu sic ··wo ist echte Tradition". in Me/os. ( 1960). p. 2 9 

3 . Guillaumc Landré. ur vamgardisten können Avantgarde machen. Bijdrage 
aan een dhcu sic" vamgarde. acht oder gemacht?'', in Melo.f ( 1960). p. 167 e.\ . 

39. Gerard Werker, C\-luziekfee. t 1963 I. .f.C.M. in m terdam. in Mens en Melodie 
(1963).p.19. 
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HOO FD T K .t 

DE JARE ZESTIG EN ZEVE TIG 

Inleiding: de jaren <.estig 
Eén a peet van de 1eJerlandse ·pro o"bewcging wa ook al in de jaren 

ze tig voor veel buit n taanders niet te 'atten. D or on . op J relatief 
klein af tand an z · n dertig jaar. i het al vrijwel vergeten. en het zal p 
d n duur wel geheel uit het zicht verdwijnen: de lol ,·an de pro otari che 
beweging. iets i zo Lijdgebonden al hum r. 

BERO' 

vreemde wereld tegenwoordig. Hoe was het vroeger? (Is de jeugd van 
tegenwoordig inderdaad slechter dan de jeugd van vroeger? Een 
geliefkoosde vraag in de tienerrubrieken van Ubelle, Telegraaf etc; 
meisjes die onder hoogspanning leven, want hun moe zegt altijd; 
jongens, ferme knapen, draag trevira, die vragen of het toegestaan is 
een meisje waarmee je 9 jaar en 2 maanden vaste verkering hebt na 
haar naar huis gebracht te hebben na een heus heel netjes feestje te 
kussen). Schreeuw je wel eens op straat? Zoals ik gisternacht. Komt er 
een agent, interessante strepen en jeukend pistool, op fiets aanresen. 
Vraagt, nee valt uit, wat dat te betekenen heeft. Of ik meewil naar het 
buro. (Sidderend spreekt hij het magische woord uit: BERO). Ik 
(sussend): nee, zeker niet, maar (zeg ik, stom genoeg) waarom mag je 
wel schreeuwen (hoera) als de koningin voorbij komt, sterker (zeg ik) (o 
jé dat gaat verkeerd, dat wordt BERO, in nare nauwe CEL, met vieze 
stinkende laarzen, met kaartende stomme taal zwetsers} sterker (zeg tk 
dus) sterker, als de hare majesteit, u weet wel, de koningin, voorbij 
snelt in haar gouden koets of in haar open landauer, heet zo'n ding als 
ik me niet vergis, of in haar kogelvrije buick, ja sterker meneer, u weet 
wel, agent, dan moet ik schreeuwen (hoera) anders, o spaar me, moet 
ik mee naar het BERO en word in een nare nauwe CEL getrapt wegens 
hare maJesteitsschennis, bewaar me, ik haar de majesteit schenden?, 
met allemaal bridgende dienders die geabonneerd zijn op Oe Waarheid 
en PSP stemmen en kijk daar kan ik niet tegen agent (zei ik dus tegen 
dat persoon). Maar het stond me al te verbaliseren wegens het door 
verbalisant op de openbare 

Hans Korteweg 
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De 'jaren zestig' zijn het schamier in het na-oorlogse Nederland. ook 
wat betreft de muziek. Het muLikale protest werd in dat decennium volledig 
gedomineerd door de generatie componisten geboren tussen J 930 en 1940 
(en dus deel uitmakend van wat men ook wel de 11o::,em8ellerarie noemde), 
die heel goed op de hoogte was van de stand van ;;aken in de internationale 
wereld van de nieuwe muziek, maar daar eigen(zinnige) conclusies aan 
verbond. Opmerkelijk is het politiek engagement dat de muziek zowel 
inhoudelijk als maatschappelijk een impuls gaf die ongeëvenaard is in de 
vaderlandse muziekgeschiedenis. Componi!>ten componeerden niet alleen. 
1.ij presenteerden zich met een ongekend zelfbewustzijn. en met de over
tuiging dat hun opvauingen murikaaJ en maatschappelijk grote verande
ringen teweeg zouden brengen. Met jongensachtige overmoed tartten ze 
hel door de bank genomen zeer conservatieve Nederlandse muziekleven. 
de concertgebouwdirecties en orkestprogrammeurs. ·De componist' leerde 
.lich een houding geven in het maatschappelijke veld. wist goed 
onderbouwde 1-..ritiek te leveren op het muziekleven en de Nederlandse 
mentaliteit. Hij ging met gezagsdragers om als met gelijken, en was niet 
van plan net als de vorige generatie keurig af te wachten lot het de minister 
van OKW of een andere notabele beliefde een compositie-opdracht te 
verlenen. 

In de jaren zestig en zeventig werd hel Nederlandse muziekleven flink 
opgeschud. en ook Donemus moest hel ontgelden. 
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Om een beeld te krijgen van de gebeurtenissen in de jaren zestig en 
zeventig volgt hieronder een overzicht gemaakt door Rudy Koopmans. 
Het verscheen in Key Notes 4 (1976). 

1958 Kees van Baaren wordt directeur van het Koninklijk Conser
vatonum in Den Haag. Peter Schat verlaat Utrecht om bij hem 
te gaan studeren, Louis Andriessen deed dat al. Misha 
Mengelberg volgt een jaar later, en weer wat later Reinbert de 
Leeuw. 

1 960 Peter Schat en Willem de Ridder richten de Mood Engineering 
Society op: een Fluxus-achtige beweging waar Schat z1ch al 
snel weer uit terugtrekt. 

1963 Misha Mengelberg, Wim Schippers, Nam June Paik, Emmet 
Williams en anderen zijn actief in Fluxus. Otto Ketting schrijft 
voor het 75-jarig bestaan van het Concertgebouworkest 
Collage no. 9, dat aanvankelijk niet wordt uitgevoerd. 



1966 Campagne van Andriessen, Mengelberg, De Leeuw, Schat en 
Van Vlijmen voor de aanstelling van Bruno Maderna bij het 
Concertgebouworkest Provobijeenkomsten vinden plaats in 
het hele land. Het hoofdkwartier van Provo is gevestigd in de 
kelder van het huis van Peter Schat. 

1967 Publicatie van de brochure 'Achter de muziek' aan over de 
weigering van de autoriteiten om te praten over de toekomst 
van het Concertgebouw. 

Citaat: Wij willen in eerste instantie niets anders dan dat het 
Concertgebouw weer in overeenstemming is met zijn image: 
een stimulans voor het Europese muziekleven.2 

Louis Andriessen schrijft Anachronie I. 

MishaMengel berg, Han Bennink en Willem Breuker richten de 
Instant Composers Pool op, een ensemble van improviserende 
uitvoerders en componisten. Ton de Leeuw doet de Raad voor 
de Kunst het voorstel een Mobiel Ensemble op te richten. 
Directeur van het Concertgebouworkest Piet Heuwekemeijer 
komt daarop met zijn plan uit 1945(!) om van het Concert
gebouworkest een pool van musici te maken. 

Nieuwe wegen in muziek: Willem Breukcr lnsfa11t Composers' 
Pool geeft een varend concert. Am terdam, 4 au 'U tus 1973. 
Het publiek kon onderweg aan boord stappen en eventueel 
mee pelen. (l'oto: Gij Tra) 
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I I-I 

1968 In mei: grote onrust in Parijs. Andriessen, Mengelberg en Schat 
starten een serie Politieke-demonstratieve-experimentele 
concerten, het eerste vindt plaats op 30 mei in een door politie 
omsingeld Carré. 

De brochure Muzikale en politieke commentaren en analyses 
uit het de programmatoelichting van een Politiek en 
Demonstratief concert met nieuwe Nederlandse muziek in 
1968, wordt geschreven door een werkgroep in samenwerkmg 
met Konrad Boehmer. Uit het voorwoord van Peter Schat: 

Omdat we uit de klauwen van de gevestigde orde willen blijven, 
willen vermijden dat we gebruikt worden als een ideaal 
symbool van een of ander cliché zoals de 'progressiviteit van 
ons systeem' of het valse pluralisme dat zichzelf feliciteert 
omdat 'we het hier toestaan; natuurlijk zonder dat er iets 
verandert. In het definiëren van onze context zijn we er op uit 
te voorkomen dat onze acties worden gebruikt om de 
maatschappij zoals z1j is te rechtvaardigen, om te voorkomen 
dat ze later tegen ons gebruikt zullen worden. 

In Amsterdam wordt de elektronische studio Steim opgericht. 

lnterpolations van Jan van Vlijmen gaat op 23 november in 
Rotterdam in première en veroorzaakt enorme ophef. 

1969 In het Holland Festival vindt de uitvoering plaats van de collectief 
gecomponeerde 'moraliteit' Reconstructie. Het stuk roept felle 
reacties op. 

De campagne tegen het programmabeleid van het Concert· 
gebouworkest wordt hervat met verstoring van een concert op 
1 7 november: de notenkrakersactie. De Notenkrakers worden 
uit het gebouw verwijderd. 

Uit het Notenkrakers-informatiebulletin: 

Het Concertgebouw vertegenwoordigt 'tor more than just a 
lew' de glorie van ons kapitalistische systeem, en heeft de 
bijnaam 'Groothandelsgebouw' gekregen. 

Het 'Notenkrakersensemble' organiseert een verrassings· 
concert in een terminal van de KLM terwijl in het Concert· 



gebouw een besloten concert plaatsvindt voor gasten van de 
luchtvaartmaatschappij. De musici weten net voor aankomst 
van de politie te ontkomen. 

De vijf Notenkrakers, evenals Ton de Leeuw en Jos Kunst 
verlaten het Geneco omdat het bestuur zich had gedistantieerd 
van de Notenkrakersactie. 

1970 Een 'sit-in' in het Concertgebouw leidt tot de aanhouding van 
een groot aantal actievoerders. De politisering van de compo
nistenbeweging wordt versterkt als blijkt dat de rechter die het 
proces tegen de raddraaiers leidt een bestuurslid is van het 
Concertgebouw.3 

Er vindt een publieke discussie plaats die leidt tot de oprichting 
van de BEVEM (Beweging voor de Vernieuwing van de 
Muziekpraktijk) . Er worden werkgroepen opgericht die het 
concertsysteem, muziekonderwijs, overheidsbeleid en de media 
gaan bestuderen. Regelmatig verschijnen rapporten. Er is 
contact met Tomaat (toneel) en de BBK (beeldende kunst). 

Het Veluw l' oodblock Trio en (vrnl) Theo Loeveodie, Martin 
van Du nhoven, Polo de Haa . . ST MP-concert 1971. 
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Uit 'Ideologische tegenstrijdigheden als de oorzaak van 
verschillende opvattingen van het probleem van theorie en 
praktijk in de BBK, Tomaat en de Notenkrakers' (notulen van 
een vergadering): 

Notenkraker is zich ervan bewust dat acties om dit doel te 
bereiken niet beperkt kunnen blijven tot de kunst - de 
ideologische bovenlaag. Gezien het feit dat een universele 
democratische kunst alleen kan ontstaan in een samenleving 
die op democratische fundamenten gebouwd is, kunnen 
individuele protestacties slechts een relatief bescheiden functie 
vervullen binnen een politiek proces dat gericht is op het 
veranderen van de maatschappij als geheel en dat moet leiden 
tot een alomvattende politieke en sociale emancipatie. 
Culturele acties kunnen nooit de plaats innemen van acties 
die bedoeld zijn de sociaal-economische basis te veranderen; 
alleen in de context van de laatste kunnen zij een doel dienen. 

Rembert de Leeuw begint zijn 'inclusieve concerten', een serie 
gratis concerten die grenzen moet doorbreken tussen tradi
tionele genres, de verschillende groepen publiek en tussen de 
componisten en de uitvoerenden. 

Musici voor Vietnam' wordt opgericht. 

Blokfluitist Frans Brüggen uit scherpe kritiek op het Concert
gebouw. 

Kees van Baaren overlijdt en wordt als directeur van het Konink
lijk Conservatorium opgevolgd door Jan van Vlijmen. 

1971 De vijf dissidenten keren terug naar het Geneco, dat zich alsnog 
verantwoordelijk toont voor het werk dat de BEVEM begonnen 
is. 

Reinbart de Leeuw begint zijn serie Rondom-concerten, de 
opvolgers van de inclusieve concerten. Peter Schat richt het 
Amsterdam Electrisch Circus op. 

1 972 Louis Andriessen richt het Orkest De Volharding op. Uit 'De 
Volharding', een brochure van de gelijknamige groep: 

De Volharding is van plan te demonstreren dat door haar 



benadering van repertoire en uitvoering het nieuwe publieken 
kan bereiken die meer betrokken zijn b1ï de productie (een 
functioneel publiek), en zo een andere benadering van het 
componeren vereisen. Een voorwaarde om te werken met De 
Volharding is dat de musicus geheel toegewijd is aan zowel 
het repertoire als het publiek. Beiden staan voortdurend open 
voor discussie, binnen de groep en met buitenstaanders. 

Bruno Madema en het Concertgebouworkest 
Natuurlijk wru het niet zo dat het officiële muziekleven d moderne 

muziek geheel negeerde. Wie op l J januari 1965 in het Concertgebouw 
wa hoorde daar een coneen geprogrammeerd door de directeur van het 

oncerlgebouworke. t Piet Heuwekemeijer. die al ind 1963 ideeën 
koet rde ooreen erieconcertenmet · perimentele muziek·.~Hetmoe.t 
het begin worden an een . eri actuele con erten. Het bewu. te concert op 
11 januari 1965 tond onder leiding van Pierre Boulez. en op het 
programma tonden de ymfonie op. 21 van Webem. Gmppi van J<m van 
Vlijmen en Dansen uit het Labyrint van Peter Schat. Het was in feite de 
eer te helft van het concert, en het publiek kon zelf bepalen\: at er na de 
pauze herhaald zou ' orden. In dit geval waren dat de werken van Van 
Vlijmen en Schat. Omdat d publieke b langstelling meeviel be loot het 
arke ·t in het volgende s i zoen en erie an drie concerten met acttreJe 
muziek te programmeren. Die concerten werden gedirigeerd door de 
Italiaan e campon i ten dirigent Bruno Maderna. Ln het voorjaar van 1966 
poogden enkele Nederland e componisten Bruno Maderna naa t Bernard 
Haitink als tweede dirigent van het Concertgebouwarke t aange teld te 
krijgen. Jn een inter iew met J. Reichenfeld had Mad ma laten weten dat 
hem e n po. ilie in Wenen wa aangeboden. maar dat hij bereid was v r 
eenzelfde functie naar m terdam te komen. Hij wa in Nederland 
overigen al regelmatigt vinden: tu en 1963 en 1970 wa hij ga tdirigcnt 
bij het Re identie Orke t. 

Vijf componisten (Loui . Andrie en, Mi ha Mengelberg. Jan \'an 
Vlijmen, Peter Schat en Reinhert de Leeuw) . tuurden op 16 maart I 966 
een open brief aanhet Concertgebouworkest naar h LAlgemeen Handels
blad,\ aarin ze zeiden ervan vertuigd te zijn dat Mad ma de ju i te tweed 
man zou zijn naa l Bernard Haitink. die nu eenmaal niet 'daadwerkelijk 
een lan zal (kunnen) breken voor de eig ntijd. e muziek' .5 Het orke. L 
reageerd aan ankelijk niet, onder het nauwe voorwend. el dut de bri r 
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ofliciecl niet aan 1ijn adre!-t be;orgd \Va'>. maar toen dat eenmaal '"as 
\erholpen luidde het antwoord dat het orke'>t geen vacature had voor een 
tweede dirigent en datEdode Waart ;ojuil>t was aangenomen al" a'><.,btent
dirigent. l iet orkest had er"aring met het fenomeen tweede dirigent 
opgedaun in de periode dat Eugen Joehum naa'>t Haitink wa'> aange<.,teld. 
Zoab de vijf briefschrijver~> in navolging van Reichenfeld al stelden. was 
dat nooit een gelukkige combinatie geweest. omdat beide dirigenten 7ich 
met het;elfde klassiek-romantische repertoire bezighielden. Maderna 
daarentegen ;ou met 1.ijn repertoirekeu;e een zinvolle aanvulling bieden. 
Het plan werd niet gerealiseerd. Na enige tijd ontstond er overigen.., toch 
weer een ven' ijdering lll..,sen de vijf briefschrijver<; en Madema. deel., 
omdat de dirigent was opgetreden tijdens een fesli\ al ter gelegenheid \all 
het 2500-jarig bestaan \an de Per;ische dyna'>tie, in amme;igheid Hln de 
controver'>iële Sjah. en deel'> omdat men in een vlaag 'an rcalitcit..,;in 
besefte dat het van de aan!>telling van ·een alcoholische Italiaanl.c playbo) '11 

als tweede dirigent van hetl.tatige Concertgebouworkesttoch nooit;ou 
J..omen. 

De Notenkrakersactie 
Op 17 no' ember 1969. in de grote ;aal \'an het Amsterdam'>e Concen

gebou''· precies op het moment dat Bcrnard Hailink een nuitconeen \'an 
Johann Joachim Quant; wilde in;ettcn. lieten dezelfde \ijf componi.,ten. 
gesteund door anderen. van ;ich horen met een groot aantal ..,pcelgoed
knijpkikkertje~>. Het protest is de geschiedenis ingegaan als de Notcn
k.rakcrsactie. Vanaf die dag droegen de componisten de geu~:ennaam Noten
krakers. en nog altijd roept de term ·notenkrakers' het beeld op van een 
groep con'>pirerende jongelui. De Amsterdamse Notcnl-rakersactic wa., 
overigens een \'ervolg op een incident dat plaatsYond in Tilburg op 16 
oktober 1969. Tijdens een concert 'an Het Brabants Orke..,t protesteerden 
conservatoriumstudenten met 'anti-mu;iek' op fluitjes tegen het cono;cn·a
tieve programmabeleid van het orke<.,t. 

Symfonie-orke!>ten. en ;ekcr de regionale. \\>aren van oud..,her de centra 
van mu;il-ale activiteit in Nederland. en een openlijke aanval op hun beleid 
werd al snel gezien als een slag in het gc;icht \'an het mu;ikale c:-.tabli-.h
ment als geheel. Toch lagen de orkesten in de jaren zeMig al van vcrschil
lende kanten onder vuur, en ook de orke~ten ;elf hadden. naar aanleiding 
van de door hen geconstateerde teruglopende publieke belangstelling. een 
sociologi-,ch onderwek laten doen naar hun po..,itie in het mu;ikalc be..,tcl.' 
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In 1966 advi ·eerde de Raad voor de Kun!-.t aan CRM-minister Klompé 
hel arke tenbe Lel ens op zijn efficiëntie door te li hten. Het tou het 
b gin zijn van een lange reek re rgani ·a ties en financiële verschuivi ngcn 
in de jaren .~:eventig n later. leed. ten gunste van de kamermuziek, de 
oude en de e p rimentel muziek. In dal opzicht zullen de actie!-. in Tilburg 
en Am terdam dus niet als donder. lag bij heldere hemel gekomen zijn: ze 
waren eerder pr ocatie. ter ver terking van en al heer. ende neiging om 
de d minante r I van ymfoni arke t n aan de orde te stellen. 

Even terug naar de dag. 16 oktober 1969, waarop Tilburg e tudenten 
Het Brabant Orke t d\ ar zaten. De ledenv rgadering an h t Genoot-
ctlap an ederland e mponi ten bracht naar aanleiding van dit optre-

den een m ti in ·temming waarin het be luw- werd opgedragen · Lich on-
oorwaardelijk en in het openbaar achter d acti L t llen·. 'Tot onze 

. tonm1e verbazing ' 9, aldu: Reinben d Leeuw later, werd de motie aange
nomen. Op 17 november vond de actie in msterdam plaat . en niet op 16 
no ember LOal aan ankelijk de bedoeling wa . V r dat con rL konden 
d oproerkraaier geen kaartje. meer krijgen omdat de directie van bet 
Concertgeb uw al natligbeid voelde. Het plan moe t geheim blijv n. maar 
dat ' a het helemaal niet. Het ' a zelf. al LO ver uitgelekt dat Loui 

ndrie en in de speelgoedwink I waar bij zijn ord er. torende apparatuur 
ging halen. te horen kreeg ·o. gaat vanavond ook naar het Con ert-
gebouw?' 

HeL concert op de zeventiende w· niet een de mee t geschikte 
gelegenheid. omdat er die avond een concert plaatsvond voor het eder
land. Theater entrum. een 'typi. eb goedkoop volk. conc n'. ln tegen-
telling toL wat de atenkraker verwacht hadden, wa het dje a ond aan

wezige publiek van de con tematie ab ·oluut niet g diend. Louis Andrie en 
herinnert zich vlak voor het concert begeisterf te zijn geweest door een 
·eigenaardig soort. ik zou haa t zeggen vulgair proletari ·eh ge oei dat 
het publiek achter ons ·rond' .10 Dat wa. op zijn zacht t gezegd een mi cal
culatie. Harry Muli. eh. ook een van de dader.. prak achteraf van ·een 
blok van 2000 men en . di niets liever wilden dan erop in laan'. 11 De 
leiding an het Concertgebouw wru in alle . laten. het be · tuur van het 
Genecoveroordeelde de actie (de ledenvergadering wa nu weer verdeeld). 
de per. wa vrijwelunaniem negatief. Andrie. en. 1engelberg. de Leeuw 
en Schal zegden hun lidmaaL chap van h t Geneco op. Het leidde tol de 
bezetting van de adtnini. tratie van het C neengebouw en tot een openbare 
di cu ie. op 14 maart 1970. in D Brakke Grond. 
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Die bijeenkomst leidde weer tot de oprichting van de Beweging voor 
de Vernieuwing van d Muziekpraktijk, BEVEM. Het sterke polilieke 
karakter blijkt duidelijk uit de ver lagen (zie citaat blz. 116) .. 

Onderzoek naar mwiekbeleid 
omponi, ten pi aaLSten hun muziek en hun trijd voor een toleranter 

muziekleven in de jaren zestig nadrukkelijk op de publieke agenda. 
Tegelijk leverden ook organL atie. al!> de Boekman Lichting. Donemus, 
en de nationale overbeid op hun marûer bijdragen aan de di. cus ie. Ook 
daar lieten de componi ten van zich horen. 

AJ het om muziekbeleid gaat beg nnen de jMen ze tig voor de o erheid 
met een rapport uit 1961 van de Raad voor de Kun t ver d plaat van 
moderne en ederlandse muziek in het orkestrep rtoire. H topmerkelijke 
uitgang punt van hel rapport -; a dat bij het publiek de behoefte aan 
moderne muziek latent aanweLig a . Het ging er alleen nog maar om 
'de lui terende ma . a met o er! eg te confronteren met eigentijdse muLiek. 
Er zal bij het kiezen der camp i tie weloverwogen te werk moeten worden 
gegaan. temeer omdat een de ennia-lange achter tand aan gehoor- en 
maakontwikkeling is in te halen· .12 De 'herkenning fact r". die bU het 

genieten van mu7iek z 'n belangrijke rol peelt, ontbrak nu eenmaal bij 
nieuwe muziek omdat ze juist tra hlte te breken met traditie (en dus met 
herkenning) en omdat de meeste nieuwe w rken maar éénmaal werden 
uitgevoerd. Het kwantitatieve onderzoek van de Raad bracht niet meer 
aan hel licht dan wal iedereen al wi t. ln het orke !repertoire wa het 
aandeel van bedendaag ( ederland ) werk buitengew on kJein. dat wa 
al ijftien jaM zo. en de verdediging die orke ten hiervoor aan oerden 
wa in die vijftien jaM naU\ elijk. veranderd: d dirigentensmaak. de 
binding aan platencontracten en het risico van modern repertoire voor de 
kaartverk p. En daar, aldus de Raad. zou deoverheid m ten in. pringen: 
ub idie. zouden financiële ri ie ' uit de wereld moeten helpen. Zei~ 

dat wa tien jaar eerder al ge ignaleerd door (LOen nog) taal: eeretaris 
Cal van Onderwijs, Kun. Len en Weten chappen. 

Ook Donemu · leverde een bijdrage aan de discus ie. In 1966 rgani. eer
de het in Rotterdam namen de International Mu ie Council een congre 

ver 'de hedendaagse componi ·ten zijn publiek·. In aanwezigheid van 
de kenner. en belang tellenden werden daar kweslie besproken als "heeft 
de campani t behoefte aan een publiek'? Voorzitter Jos Wouters opende 
het congre , en telde in zijn openingsrede enkele belangrijke kwe ties 
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aan de orde. Ten eerste conslaleerde Wouters een groeiende onverschillig
heid bij het publiek (dat is wel iets anders dan de ·latente belangstelling' 
die de Raad voor de Kunst had aangetroffen). omdat het publiek luistermoe 
leek te zijn geworden ·van het niet-kunnen-volgen van voor zijn oor vaak 
onsamenhangende klankstructw·en.' De luisteraar was afgehaakt, met 
desasu·euze gevolgen. Het ontbrak aan echte communicatie: ·Datgene wat 
door de componist wordt uitgedrukt op een wijze die hij voor de juiste 
houdt, komt in vele gevallen niet over. Hoe kan deze vonn van gestoorde 
communicatie hersteld worden? Hoe kan zij door middel van het com:ert
wezen weer tll'eezijdig gemaakt worden?' De componist moest volgens 
Wouters niet alleen worden aangesproken op zijn noten. maar ook op zijn 
voetnoten: ·waarom schrijven zo vele componisten zo moeilijk verstaan
bare toelichtingen en inleidingen bij hun werken? Hebben zij inderdaad 
zo weinig contact met het publiek, dat zij alleen nog maar tot technische 
structuur-details of duistere filosofische gedachten kunnen komen, waar
mee zij overigens het publiek meer afschrikken dan helpen? Of achten 
zij. apathisch als Lij geworden zijn tegenover het publiek. iedere vorm 
van voorlichting eigenlijk overbodig'?'~ 

In 1967 deed de Boekmanstichting. gespecialiseerd in vraagstukken 
rond de verhouding tussen kunst en samenleving, onderzoek naar de aan
sluiting van het componeren bij de uitvoeringspraktijk. Omdat aan dat 
onderzoek ook enkele jonge componisten deelnamen. om precies te zijn 
Otto Ketting. Hans Kox en Reinbert de Leeuw, was de loon hier aanmer
kelijk feller dan in de eerder genoemde onde!7oeken. De Boekmanslichting 
bekeek wat men omschreef als 'het systeem van schakels dat nieuwe 
composities moeten passeren op weg naar uitvoering: opdracht verlenende, 
uitgevende en uitvoerende instanties' .14 Anders geformuleerd. en dan zijn 
we pas goed in de jaren zestig terechtgekomen. ging het om 'de wijLe 
waarop een stuk culturele infonnatie in onze maatschappij wordt doorge
geven'. Reinben de Leeuw liet er geen twijfel over bestaan dat dat ·stuk 
culturele informatie' het slachtoffer was van een enorme communicatie
stoornis. Hij deed dan ook de aanbevelingen om componisten meer te 
betrekken bij het programmabeleid van orkesten. subsidie vrij te maken 
voor workshops waar compon isten en musici konden samenwerken en 
voor het integreren van experimentele muziek en hedendaagse muziek in 
de reguliere programmering. Componisten lieten merken dat zij de subsi
dies voor compositieopdrachten voortaan zelf wilden beheren. 
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Otto Ketting illustreerde hoe het ongelukkig het opdrachtenbeleid voor 
componisten kon uitpakken: 'één of meer leden van de adviescommissie 
bladeren een Donemus·catalogus door en ziedaar een ontdekking: er 
is geen Nederlands werk voor occarino en orkest. Vervolgens raadpleegt 
men het lijstje van componisten die geacht worden occarino·minded te 
zijn en de gelukkige krijgt de opdracht in de maag gesplitst."~ 5 

De Boekman tichling deed in 1968 een grondig onderzoek naar de 
praktijk an de comp . i tic-opdracht n, die voor componi ·ten meer een 
bijverdien. te waren dan een ub. tantiële bron van inkom ten: ze brachten 
gemiddeld niet meer dan een paar duizend gulden per jaar op. Aan de 
hand van een wa lij t van punten dj cu ieerde bet brede deelnemersv ld, 
erde ld in ' . ectie ', ver het pdrachten y t em. én van die punten 

wa natuurlijk 'de wijze waarop de uitgever de compo i tie onder de aan
dacht brengt'. Di uitge er kon er maru· één zijn. De mee t gehoorde opmer
king wa dat bet ontbreken van . teetie vo r het functioneren an Donemu 
een handicap wa . . maar dat . electer n al gevolg an de 'democrati che 
gezindheid' van het bedrijf nu eenmaal onmogelijk was (het was de . ecti 
waarin André Ju1Te zat die deze laat te opmerking toevoegde). Verder 
kwamen nog twee aru1bevclingen op tafel: de grammofoonplatenindo tJie 
z u door ub. idic. warm gemaakt moeten worden voor d derland e 
muzi k, en er L.Oll een fonds moeten worden ge. licht voor compo. itie
opdrachten. te vergelijken met h t ond voor de Letteren. 16 

Reinbcrt de Leeuw en Otto Ketting konden op ba i · van praktijker aring 
precies aangeven waar in de muzikale praktijk de knelpunten zaten. De 
drie hier genoemde bezwru·en zoud n inderdaad opge1o. t worden. zij het 
in een rij moeizaam proces dat nog m er dan tien jaar in be!ilag zou 
nemen. Er werd inderdaad een Fonds voor de cheppend Toonkun t 
opgericht en Donemu . tartte inderdaad met de opvolger van de Donemu 

udio Vi, u le erie. een ni uwe platen. erie met de titel Composers· Voice. 
die zonder een · ubsidiestroom naar de platenindustrie· niet mogelijk was 
gewee 1. ok de wen om een eJectief promotieb leid te voeren zou 
Donemu t n lotie honor r n. Maar dat zou allenmal niet vanzelf gaan. 
zo eel wa. duidelijk. Er wa dus alle aan! iding voor comp nisten om 
t.elf t t a tie over te gaan en de vaart erin te houden . iet praten. gewo n 
doen. Hun forum was het G noot. chap an ederland. e omponi ten. 
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De prenesten \'0/1 het Geneco 
In 1973 joeg het Genootschap bij Donemu., de kogel door de kerk. Het 

bracht een kritio.;ch rapport uit O\er het functioneren van de uitgeverij en 
de onnodig ingewikkelde bestuursstructuur. liet bestuur la!> het rapport 
en droeg André Jurrc!. op met de componiMen te gaan praten. De directeur 
beloofde tich daarbij 10 constructief mogelijk op te tullen '>Lellen. ~1aar 
het Wél'> niet altijd duidelijk wat de componi<,tcn precie'> bedoelden. en 
Peter Schat, sind-. no,embcr 1972 namens het Geneco lid 'an het besruur 
van Donemusen 10 de '>Chakel tussen de op!.tandige componio,tcn en de 
onder vuur liggende uitgeverij. had het een en ander uit te leggen. Over 
selectie. bijvoorbeeld. waarover het Geneco in zijn rapport c;chrecf dat 
die voortaan gebaseerd mocsttijn op 'ervaringen die een rolmoeten '>pelen 
in oe tin 'an de beoordeling van de plaat'> die het werk inneemt in de 
mutikale en maat.,chappelijke ontwikkelingen·. Volgen<. Schat betekende 
dat: 'het inpluggen van een compositie waarvoor als maatstaf de sociale 
en maatschappelijke functie van dit werk moet dienen·. Het is de' raag of 
die herformulering het er duidelijker op maakte. maar Leb.cr is dat er meer 
achter tal dan wat André Jurres ten tijde van tijn aanstelling als !.Clcctie
critcrum had geformuleerd: de beste wer~en ... 

In 1973 overwoog het bestuur, daartoe aangespoord door de mede
werker voor promotie Rog1er Starreveld, om een apart uilgavefonds op 
te zetten. Starreveld stelde voor een n1euwe organisatie in het leven te 
roepen onder de naam Pronemus. Voorzitter Wouters betwijfelde het 
nut hiervan, maar het leek de overige bestuursleden een goed idee. 
Bovendien wilde Starreveld selectie niet langer baseren op het 'sterren· 
systeem' (de 'beste werken'), maar op het ondersteunen van de verschil
lende stromingen d1e men in de Nederlandse muz1ek 1nm1ddels kon 
onderscheiden. 

Aan het Geneco-rapport ging het een en ander vooraf. In november 
1971 vormde het Genootschap een werkgroep die zich ging be.dghoudcn 
met Donemus. De werkgroep bestond uit Jurriaan en Louis Andricssen. 
Gilius van Bergeijk., Rob du Bois. Willem Brcuker, Lex' an Delden, Jaap 
Gcraedts. Walter llekster. Robert Heppener. Peter Schat. Joep Straesser 
en Lucas Vis. Het uitgang.,punt \'an de werkgroep wm. dat men in een 
dialoog tussen componio,ten en mcdewerkerc., van Donemuc., tou 'toegroeien 
naar een samenwerkingsverband dat naarbinnen een radikaal demokratisch 
funktioneren garandeert'. 17 De contacten met Donemus moesten worden 
aangehaald. We volgen een vergadering van dete werkgroep Donemus. 
gehouden op 15 februari 1973. waarde contouren' an het nieuwe dcmocra-
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ti che Donemu werden ge. chetsl. 
De w rkgroep was van mening dal de bestaande b luurs tructuur van 

Donemus ver angen moe. t worden door een nieuwe. 'opgebouwd vanuit 
de bas i van de betrokkenen bij Donemu ': de componi ten en de mede
werker . Een tructuur du die niet ongelijk i aan die an d oöp ratie. 
In een dergelijke ·tructum, zo con taleerde de werkgroep, was geen plaat 
voor een ouderwetse functionaris al de regering cornmi. saris, die nog 
altijd deel uitmaakte van de raad van beheer. 'Naar buiten toe' Lal Donemus 
in de allereer t plaat een 'op een geLamenlijk te bepalen uilgang punt 
geba. eerde uitgeverij" zijn. Ook documentatie wa e n punt van di cu . ie. 

Het documenteren van al bet materiaal dat werd ingeleverd moe. t 
prioriteil zijn voor het nieuwe Donemu ; de tweede functie wa het op 
erzoek vermenig uldig n van materiaal an aJie componi ten: en de derde 

het op groter ·eh aal aanrnaken en promotie voeren voor een deel van het 
fonds. zoal een uitgever dat doet. Kwaliteit criteria oor selectie voor de 
d rd activiteit waren moeilijk te ge en, maar de er aringen met de 
'vermenig uldigingsfa e' dienden een rol te . pelen: ·Niet in de zin van 
een e entueel direct (en vermoedelijk kort tondig) ucce . waarop com
merciël uitgever bun marktgebonden maat ta en plegen te hanteren, 
maar in de zin van beoordeling van de plaat!> die het werk inneemt in de 
muzikale en maat chapp I ijke ontwikkelingen f ... ] '. Voor de promotie zou 
bet nieuwe Donemu een modern medium nodig hebben: een regelmatig 
ver. chijnende publicatie, waarin men in iedere aflevering an en o er 
een bepaaJde. do r tij! of mentaliteit verbonden groep campani ten (die 
voor de betreffend aflevering o k de redacti kon vormen) partituren. 
opnamen en artikelen ond. De reali ·atie van deze plannen zou in eer te 
in tantie moeten lopen via de vier leden die namen het Geneco in de 
Raad an Beheer van Donemu zitting hadden. Zij zouden aan turen op 
een latulenwijziging om de noodzakJijke veranderingen formeel mog lijk 
te maken en 'daarna zal, in voortdurend amen praak met de medewer
kers van Donemu. het Geno t chap de Lichting onder de hoede kunnen 
brengen van het colleelief dat uiteindelijk de dien l zal mo l n gaan 
uitmaken'. 

omponist en Donemu -medewerker ico Schuyt vatte later de hoofd
punten an het rapport al volgt . amen: 
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'I. De componi ten wensten een nauwere band met Donemu . meer 
bcu·okkenheid bij en invloed op de gang van zaken daar; 

2. Er werd een verouderde. ondo rzichtige beheer lructuur gec n-



·tatecrd. dietulkeen betrokkenheid allermin. t bevorderde en er werd 
derhalve gepleit voor een nexibel. door componisten en medewerker.; 
te benoemen bestuur; 

3. Onder het kopje "Documentatiecentnun of uitgeverij'?" veridaart 
het rapport dat de functie . van documenteren en uitgeven heel goed 
in elkaar. verlengde kunnen liggen , als maar duidelijk gesteld wordt 
dat voor het onderhouden van een goede documentatie volledigheid 
noodtakelijk i . . terwijl een uitgeverij alleen maar gebaat kan zijn bij 
select.ie. Gecon tateerd wordt dat deze twee taken bij Donemus 
worden verward; 

4. Er wordt gepleit voor een oepeler dien !verlening an Donemu!> 
(het snel kunnen laten ermenig uldigen van partituren en partijen 
voorde dagelijk e praktijk. IOnderdaarbij meteen aan d cumenteren. 
laat staan aan uitgeven te denken); 

5. Donemu · zou veel nauwere en directere betrekkingen met de mu
ziekpraktijk moeten opbouwen: 

6. angedrongen werd op een actiever en meer gerichte, d. w.L.. op 
. electie beru tende. propaganda van ederland. e muziek.' 

Maar hoe c nslructief het be tuur an Donemu~ zich ook op telde, hel 
plan van het Geneco kon het niet zomaar aan aarden. De in loed an 
componi ten op het bedrijfzou op den duur wel i waar terk gr eien. maar 

an een ommezwaai naar een radicaal-democrati che organi atie i het 
nooit gekomen. De be tuurlijke situatie binnen Donemus werd er niet 
duidelijker op toen de belangrijk te leunpilaar an de organi atie na 
drieëntwintig jaar be loot zijn carrière el der voort te zetten. 

André Jurres 1•errrekt 

In hel najaar van 1973 kreegAndré Jurre het aanbod met ingang van I 
januari 1974 directeur te worden van de Eduard van Beinum Lichting. 
geve tigd in het fraaie landhui Queekh ven in Breukelen. Jurre accep
teerde diL aanb den lichtte zijn be tuur in. Hij erldaarde zich bereid ook 
na de datum van zijn officï'le vertrek al ad i eur aan Donemu. verbonden 
te blijven . 

Een donder lag bij heldere hemel. Van de ene dag op de andere had 
Donemu het nprenige v oruitzicht binnen een half jaar zonder directeur 
te zitten. Binnen het bedrijf liep geen ·natuurlijk ' opvolger rond en het 
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nog fragiele reorgani atie-, f b ter: ·h rstructurering. · proce. maakte de 
situatie er niet een oudiger op. 

Vo reen deel was dat pr ce al in gang gebracht. Het b tuur . tuurd 
in bet najaar van 1973, in nav I ging van de aanbevelingen van het Geneco, 
inderdaad aan op de opheffing an de Raad an Beheer. Die hield zich 
voornameJjjk nog bezig met de jaarr kening en zijn eigen amenstelling, 
al m et gezegd dal dat laat. te door het grote aantal in. tamie dat zich in 
de raad mocht vertegenwoordigen bepaald geen kleinigheid wa~ . Maar in 
het be tuur ging de mee te aandacht uit naar d op olging van ndré 
Jurre . want wi anders dan hij. een geboren diplomaat. kon de uitge erij 
veilig door deze woelige lijden l d. en? D pi sing wa. typ i eh voor 
die woelige tijden: een driemanschap zou de uitgeverij met ingang an J 
januari 1974leiden, tot de her. tructurering voltooid wa · en er een nieuwe 
<lirecteur k n worden aangesteld. Paul Wiegman (admini trateur). ico 
Schuyt (hoofd afdeling d cumentatie en uitgave) n Rogier tarreveld 
hoofd afdeling informatie en propaganda) vormden de nieu\ e directie. 

Jurres chreef een nota voor dit drieman chap, waarin hij advi eerde de 
reorgani. atie uiterlijk binnen negen maanden te v ]tooien, en de nood 
een organisatie-bureau in te chakelen. In de tu . entijd z u hij al e tern 
advi eur in de buurt blijven. 

In de daarop volgende periode van drie jaar bev nd Donemus zich 
goed be chouwd in een 'directieva uüm': het b drijf functioneerde wel, 
maar bad geen duidelijke leiding. Drie meelew rk r , geen van drieën 
prof s. ionele manager . werden min of meer aan elkaar o ergeleve rel, en 
bo endien manife leerd zich al nel een incompatibilité de humeurs 
tu. sen Rogier !arre eld en i co Schuyt. Paul Wiegman zat er tu ·en in 
en Lag geen kan. in deze . üuatie vrede te :tichten. Wi algen de ontwik
kelingen an 1974 t l 1977 in vogel lucht. 

Het is februari 1974. Tijden. een b lUur vergad ring vinden we om 
de ta~ I o rzitter Jo Wouter Paul Huppen (dirigent), d c mponi t n 
Jaap Geraedt., Peter Schat en Car I Brons. en Herman Alberscn (muziek
uitge er . Verder zijn aanwezig het directie-trio en ad i eur JutTe . . Het 
eer te punt op de agenda is d her tructurering die maar ni t van de grond 
wil komen. i o Schuyt pleit erv or grote haa t te maken met het aan-
tellen van de nieuwe directeur, aang zien geen van de drie interim

manager van plan i. die fun tie op zich t nemen. De h r tructurering. 
plann n. kortweg neerkomend op uitbreiding an de gerichte promotie. 
zijn be proken door de Raad oor de Kun L De Raad vraagt Donemu 
waarom een eh iding van een electievrij documentatie- entrum n een 
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quasi-commerciële uitgeverij nu per se noodzakelijk is, en betwijfelt of 
die beide instituten afdoende kunnen worden afgebakend. Een vooruit
ziende blik lat hierachter. want Lien jaar later zou het ontbreken van een 
duidelijk t:icht op promotie- en documentatiewerkzaamheden voor het 
Genecode volgende steen des aanstoots ;djn. Nico Schuyt is van mening 
dat het driemanschap nooit goed zal functioneren en wil er per I juli uitstap
pen. Hij is er na die datum echter nog altijd lid van en hij stelt dan Lelfs 
voor het driemanschap met de hoofden van de bibliotheek (Rina Smits) 
en de technische afdeling (Louis Necsman) uitte breiden tot een vijfman
schap. Dat gebeurt. Eveneens op l juli J 974 worden onderhandelingen 
geopend met een aspirant-directeur, die het bestuur een half jaar in het 
duister houdt over zijn daadwerkelijke bereidheid de functie te aanvaarden. 
Hij doet het niet. Dan is I 974 voorbij. en il> er nog geen nieuwe directeur. 

Het is februari 1975. Nico Schuyt maakt L:ich tijdens een bestuurs
vergadering kwaad over de voortdurende afwezigheid van bepaalde 
bestuursleden en dreigt in bet Geneco te melden dat de malaise bij Done
mus de schuld is van het bestuur. Hij eist een razendsnelle reorganisatie. 
hervatting van de besprekingen met het organisatiebureau van CRM. die 
enige tijd geleden zijn stopgezet, en het snel vervullen van de directeurs
vacature. André Jurres. nog al lijd als adviseur bij de vergaderingen aan
wezig, stelt voor samen met het vijfmanschap en het bestuurslid mr. Rob 
du Bois tijdelijk de dagelijkse leiding op zich te nemen. In april worden 
onderhandelingen geopend met een nieuwe directeurskandidaat. die via 
een organisatiebureau bij Donemus terecht is gekomen: per I juni 1975 
wordt Fred Hoyte Goudsmil in deze functie aangesteld. Op 4 november 
1975 vindt een gealmertlijke vergadering plaats van de nog steeds niet 
opgeheven Raad van Beheer, het aftredende bestuur. het nieuwe bestuur 
en de nieuwe directeur. Het nieuwe beslUur bestaat uit Robert Heppener 
(voorziller). Rob du Bois (secretaris) en Peter Schat. aJiedrie namens het 
Geneco, penningmeester mr. Jan Verhagen namens Buma. Edu Verhulst 
namens de NOS. componist LouisAndriessen op voordracht van de mede
werkers en basklarinelli<>t Hurry Sparnaay als vertegenwoordiger van de 
uitvoerenden. De positie van Fred Hoyte Goudsmit is in juni J 976 echter 
onhoudbaar geworden en onder druk van de mede-werkers veru-ekt hij 
per I januari 1977. Met ingang van I april 1977 wordt Rogier Starreveld 
de nieuwe directeur van Donemus. 
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Nico Schuyt (boven; foto Co Brocrse) en Fred Hoyte Goudsmit. 
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De kwe tie chuyt 
Jn de tweede helft van de jaren zeventig worden de interne verhoudingen 

in hel bedrijf getekend door een · lepende affaire rond een deel van de 
herstructurering, namelijk de oprichting van een nieuwe afdeling voor 
uitgave. Het conflict had echter legelijk de orm van een ruzie Lu . sen de 
componi ten en hun uitgeverij. die meer in het bijzonder de verhouding 
betrof tus en Nico chuyt en Rogier tarreveld. 

Schuyt verweet de directie dat het aan de oprichting van de nieuwe 
uitgave-afd ling niet de jui. te per onele en finan iële con equenties 
v rbond, en niet helder kon maken hoe hel bedrijf eenmaal uitgebreid 
met een dergelijke afdeling. georgani eerd zou worden. 

In augu Lu 1976 zette Schuyt chriflelijk zijn ideeën uiteen over de 
ge olgen van de oprichting van een aparte uitgave-afdeling, die onder 
een eigen naam zou gaan werken en bovendien e n nieuwe behuizing zou 
krijgen. Scbuyt drong aan op e n marktonderzoek, zodat een chatting 
gemaakt kon worden van de oplage waarin gewerkt zou gaan worden. Hij 
gaf openbattig uiting aan zijn teleur. telling over het gebrek aan vi ie binnen 
Donemu : ·Omdat er in on bedrijf nog sleed geen prake i. van enige 
coördinerende leiding ben je al medewerker in tijgende mate blootge teld 
aan gevoelen van onbehagen n onzekerh id. Er komt dan een punt 
waarop je gewoon niet verder kunt en duidelijkheid oor alle verlangt 
En al er dan niemand i. die je die duidelijkheid ver. chaffen kan, moet je 
wel z lf aan het werk'. chuyt pleiue voor een aparte leiding en staf voor 
de uitgave-afdeling omdat men er niet zonder meer van uit kon gaan dat 
hij naast de documentatie ook deze om angrijke taak op zich zou kunnen 
nemen: 'ik vervul een veelzijdige taak met een heel speciaal karakter, die 
behalve een b hoorlijke vakkenni veel er aring n ook een oepcle 
p ychologische aanpak vcrei t. Met nume de omgang met dikwijl sterk 
geëmotioneerde en ptikkelbare collega-componi. ten vraagt veel inzicht 
en tact van mijn kant [. .. 1 lk blijf de afdeling Mu.Liekd cumentatie en 
Copii. ten overigens beschouwen als het centrum van Donemu '.• ~> 

De componi ten, ookdec mponisten in het b tuur, teunden wel het 
streven naar me ren gerichter promoti . maar niet een daaruü volgende 
commercialisering (hoe weinig commercieel ok) die uiteind lijk alleen 
kon leiden LOL hardere keuze · en ver lechtering an de verhouding met 
campani ten. Tegelijkdreigden . panning n te ntstaan Lu en componi ten 
wier werk voor uitgave werd ge. elecleenl en hun collega's voor wie dal 
niet hel geval wa . . De ambitie van d directie om bedrijfsmatig te werk te 
gaan werd ge teund d or het be tuur. met name do r be tuur lid Jan 
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Verhagen. directeur van Buma (en erfopvolger van mr. Cees Wiessing. 
die dertigjaar eerder in hel bestuur had voorgesteld werken in oplage uit 
te geven). Peter Schat noemt Verhagen achteraf ·een tycoonachtige man, 
echteen manager". Hij kwam uit de wereld van de harde cijfers en politieke 
beslissingen. 19 0pnieuw een korte reconsu·uctie. 

Componist Ni co Schuyt (1922 - I 992) had als hoofd van de afdeling 
documentatie bij zijn aanstelling het privilege gekregen zijntijd te mogen 
verdelen tussen kantoor en huis. zodat hij ook nog aan componeren kon 
toekomen. Hoewel deze afspraak in eerste instantie gold voor één jaar, 
kon de situatie jarenlang zonder problemen voortduren. Schuyl was 
minstens de helft van de tijd op de uitgeverU en componisten hadden 
geen klachten over zijn bereikbaarheid. Imegendeel: Ni co Schuyt was het 
gezicht van de uitgeverij. Componisten die een werk kwamen inleveren 
deden dat bij Nico Schuyt. Jonge componisten werden door Schuyt aan 
de medewerkers van de afdeling doeurnentalie voorgesteld en kregen 
suggesties voor het oplossen van bepaalde notatieproblemen. Nico Schuyt 
speelde in de steeds zakelijker opererende uitgeverij een cruciale rol in 
het hooghouden van een menselijke relatie met de componisten. 

Begin 1978 wm, de directie echter van mening dat Donemus, ab modern 
bedrijf met ·full-time' aangestelde medewerkers. zich een situatie als met 
Nico Schuyt niet langer kon veroorloven. Over een apart uilgavefonds, 
waarvan Schuyt eerder (als lid van het driemanschap) wel de voordelen 
had ingezien. was hij steeds sceptischer geworden. De aanstellingskwestie 
en het uitgavefonds raakten steeds meer verstrengeld. Het leidde uiteinde
lijk Lot het vertrek van Nico Schuyt, en met hem verdween een belangrijk 
deel van het venrouwen dat componisten in Donemus hadden. 

Martien van der Kuijp was gedurende vele jaren directiesecretaresse 
en maakte het hele proces van nabij mee. Ze herinnert zich dat de 
toenemende spanning de sfeer in het bedrijf ui ter. t negatief beïnvloedde 
en een wig dreef russen de mcdewerken,.211 Het conflict breidde zich uit 
naar andere medewerkers van de afdeling Muziekdocumentatie. Pas 
halverwege 1979 werd van hogerhand ingegrepen. L. J. de Ruiter, dijkgraaf 
van het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland 
en West-Friesland (en tot september 1981 voorzitter van de Raad voor de 
Kunst). informeerde minister van CRM Gardeniers op haar verzoek over 
de uitzichtloze situatie. die zijns inziens hetgevolg was van bet ontbreken 
van een slagvaardig bestuursbeleid. Hij concludeerde dat de 'commerciële 
opzet van Buma te zeer als voorbeeld is gesteld bij de uitbreidjog van 
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Donemu . . De ideële kam vru1 Donemus i. daardoor in de verdrukking 
geraakt'. Be ·tuurslid Rob du Bois zei hi r later over: 'Dijkgraaf De Ruiter 
con. tat erde falend be. tuursb leid en een falende düectie. Het per. oneeL
beleid wa. weinig professioneel n kon alJeen werken in d infom1el 
ituatie uiL de lijd van JUJTe . Zijn aanbeveling was om de controle van 

overheid wege p stichtingen. die ten. I tte uit gemeenschap gelden 
worden gefinancierd. dra. tisch te vergroten· .' 1 Juist voor die controle bad 
men bij d oprichting van Donemu · een Raad an Beheer in het Ie en 
geroepen. 

Het oornemen van de comp ni.ten wa. erop geri ht van Donemu 
een democratische werkgemeen chap te maken. Het be tuur van Donemu. 
zag r niets in. blijken het voor tel dat men in no cmber 1978 be prak 
om de tallltaire vertegenwoordiging van het G neco in het be. tuur terug 
te brengen an drie per. onen naru· één. Konrad Boehmer eh reef en brief 
aan Geneco-leden met 51 amendementen op de oorgestelde tatuten
wijziging. en kaartte de kwe. tie aan bij mini ter Gardeniers. Deze liet het 
b tuur weten dat bet er v r. tandig aan zou doen de nieuwe tatuten nog 
niet bij de nolari . te deponeren. Het Contactorgaan ederlandse Orke ·ten 
kreeg in de nieuwe con tructie een be tuur plaats toegedacht. die het in 
dank aanvaardde. al \ ilde het eerst weten hoe het precies zat met de 
vertegenwoordiging van het G neco. 

Ook het arti. tieke beleid. voornamelijk be taand uil het beoordelen 
van nieuwe pa11ituren, lag in deze p riode bij hel be. tuur. Elke vergadering 
keken vaklnen. en in het be tuur naar de ingezonden werken en besloten 
ter plekke over opname. Wel werd in het be. tuur ge proken o er het 
instellen an een 'advie raad'. en over de vraag of die opgesplitst zou 
moeten worden in twee commi. ies. één voor documentatie- en één voor 
uitga ezaken. Met een kleine meerderheid be. loot men tot pliL ing. I 
met al w rd de feer Lu . en componi. ten en "hun· uitge erij er niet beter 
op. Tijdens een bijeenkom. t p 7 mei 19 0 met een delegatie van bet 
Geneco21 constateerde Reinhert de Leeuw dat alle onru t de verhouding 
tu , en campon i. ten en Donemu geen goed deed. Hij typeerde de ituali 
voor en na bet vertrek an ico chuyt, toen hij zei: Er moet eer. 1 naru· 
de directie worden gegaan. Vro ger liep je z naar binnen. Het i. natuurlijk 
te druk geworden. maar campani ten wijten het aan bet Uitgavefond ·. 
Peter-Jan Wageman con rare rde dat niet zozeer de ervice zelf er lech
terd wa • al · wel de lo n en 'de manier waarop'. In deze grimmige fcer 
laten we de be. tuur tafel tol nader orde voor waL zij i . 
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lidden jaren zeventig. 
Boven ( lnr): ??, Rogier tarreveld, Harr Moli eh, Fred Hoyte Goudsmit, 
Elmer chönberger, Peter cllat, Rudy Koopman , Dick Raaymaker , Otto 
Ketting. 
Onder ( lnr): Otto Ketting, Jan van Vlijmen, Loui Andries en, li ha 
1engelberg, Jos Wouter , Reinbert de Leeuw, Barend Wijtman, Jolanda 

Ebcling Koning ?? Rogier tarrevcld, Harry Mulisch Fred Ho te Goudsmit. 
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Key Notes 
Vanaf de eerste dag van tijn bestaan had Donemus een tijdschrift gehad, 

eerst Muzikaal Perspectief en later So11nrum Speculum. Beide vielen in 
het niet vergeleken met wat Key Notes moest worden. ln 1975 begon een 
redactie. bestaande uit Otto Ketting, Peter Schat (die zijn bestuurspositie 
allang wilde verruilen voor een plaats bij het tijdschrift). Rogier Starreveld, 
Jos Wouters, Elmer Schönberger en Rudy Koopmans haar werk aan dit 
Engelstalige tijdschrift over Nederlandse muziek. 

Uit het allereer<;te redactioneel (een collectieve bijdrage?) blijkt dat we 
in een nieuwe tijd zijn beland. De redactie spreekt over de ·heroriëntatie' 
die bij Donemus na 25 jaar had plaatsgevonden: het eerste doel in de 
komende jaren is 'to form ever increasing connections with the most a ware 
movementsin musical life. The vanguards of the renewah in musicallire 
are the starting point for this increased activity of Donemus· Y 

Het redactioneel gaf ook uiting aan de opvatting dat Nederland met de 
vernieuwingen in het mut.ieklevcn en de verhouding tussen moderne 
mut.iek en maatschappij ver voor liep op andere Europese landen. Deze 
vernieuwingen. aldus de redactie, deden zich weliswaar voor in elk land 
met een vergelijkbaar muziekleven. maar waren nergens 'as crystalised 
and as evident as in Holland for example'. Het doel van Key Nntes was 
'to spread the impulses for change in Dutch musicallife'. en het middel 
was 'lo expose happenings which act as catalysts'. 

l-Iet eerste 1111111111er 
Het allereerste artikel in het allereerste nummer is een interview van 

Elmer Schönberger met Reinbert de Leeuw. die de zaken eens en voor 
altijd helder stelde. Dat betekende: het bekritiseren van de sociale context 
waarin muziek tot nu toe was uitgevoerd, het verdedigen van de 
Notenkrakersactie en de revolutie binnen het Gencco, het verklaren van 
het begrip 'inklusieve concerten·. de Rondom-concerten. het uitleggen 
waarom lves en SaLie zo belangrijk waren, en het e11 passant afrekenen 
mel de mythe dat Willem Pijper een vooruitstrevend componist was 
geweest. Zeker. Pijper had voor Nederlandse begrippen enkele aardige 
werken geschreven. zoals de Fluitsonate en de Tweede ce//osonate, maar 
met t.ijn hooghartigheid en giftige pen had hij meer gedaan voor 'het 
verhinderen van een ontwikkeling van de moderne muziek dan voor het 
bevorderen ervan'. 
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David Porcelijn, Pole (1972). 
Harry Sparnaay erzekering de be Le ter wereld' te zijn, wa niet o er
dreven. Componisten overal ter \ ereld chrcven werken oor hem, hel een 
nog complexer dan het andere. Dit i de partituur an een van de vele werken 
die door ederland e componisten voor Harry pamaay werden ge eh reven. 
Het hoge techni che niveau maakt het bijna on peel baar. 
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rder in u eer te Key 01e een artikel van Rudy K opman over 
muz.lektheater in ederianeL een uitgebreid inter ie-w met Harry Sparnaay 
("-Eigenlijk wil je de be. te ba klarinetti tter wereld worden. hè Hurry?'
·] k ben de be. te.') en een a hl rgrondartikel over het A ·ko En mble. een 
an de eer te ge peciali erde en emble r nieuwe muLiek. Lange 

verhalen mo hten t n nog, ook in de volgende nummers zijn artikelen 
van 12 of 14 pagina' eerder regel dan uitzondering. De redactie had haar 
bel id tot en met het ijfde nummer van het tweemaal per jaar verschijnen
de blad uitgestippeld. a enkele portretten van belangrijke comp ni ·ten 
uit het begin van de twintig te eeuw, t:oals lphon · Diep nbrock en 
Bernard z, e r. , LOU Key oles 4 gewijd zijn aan de cri . i. in de wnaliteil. 
en de 'degen ratie van het con truclivi. me in de techn eratie an h t po.·t
weberniaanse tijdperk'. Daarna een nummer o er het opmerkelijk orot 
aantal ederland e opera' dat op ·tape! stond. Dit alle, afge 1emd p de 
Comp · Voice platen erie. 

Reacties 
D redactie plaat te in Key ote 2 twintig ingezonden brie en. waarvan 

er l\ ee kriti eh te noemen Lijn. Een brief uit ngeland24 i. opvallend door 
de felle verontwaardiging waarmee de auteur onomm pecttfum verdedigt 
en Key 01es met de grond gelijk maakt: e n goedkope pre entatie. een 
opper lakkige en bomba~ti che inhoud. De auteur. hield zijn hrut va. t voor 
de toekom t van de ederland. e muziek als de auteur. en onderwer-pen 
een weerga e " aren an wat intere ant werd geacht in het ederlandse 
mu7Jek.levcn. en aangezien het eer t nummer al in d prullenmru1d lag had 
de reneetani afge7ien an het aanleggen van een complete verzameling 
wat hij met de z enen ijftig nummers van onorum wel gedaan had. 

Van meer belang wa de reacti van dr. W. driaan. z. n etnomusi o-
1 og werJ<Laam aan het Koninklijk C n ·er atorium in Den Haag. Ook 
7ijn brief wa vernietigend. maar kreeg een . taartje, omdat hij leidde tot 
een di . em.sic in het be. tuur over het politieke gehalte van het blad. en 
daarmee over het p Jjtieke gehalte ,·an Donemu. . driaans;;: · ah t leLcn 
van het eer t nummer van Key t i het duidelijk dat het tijd chrift 
inderdaad in . taaL 7ou kunnen zijn de gewenste muzikale informati te 
geven. Het i echt r net zo duidelijk dat het niet. ;;oal Sonomm peculum 

wa. puur e n v ertuig van muzikal informati i . maar tegelijk van een 
politieke boodschap. [ ... ] nder geen enkele om tandigheid wen. ik in 
welk vorm dan ook te collaboreren (o k niet do r het onl angen van 
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politieke bood chappen vermomd al een muzikaal tijd cluift met welke 
vorm van politieke propaganda. uit welke boek dan ook. fk zal dan ook 
moeten afzien van uw aanbod om mij Key otes regelmatig te turen. fk 
zal op zo kmoeten gaan naar e n andere manier om de nodige informatie 
over het ederland e muziekleven te verkrijgen' .:!:i Het was alweer een 
tijd g leden dat woorden al · 'collaboreren' en ·propaganda' in één adem 
waren uitge proken, en de allu ·ie in driaan z' tirade zal met name de 
oudere leden van hel bestuur gestoken hebben. Zij waren althans hel meest 
onder de indruk van de bri ren traden in di . cu ie met de belangrijk te 
vo 1-vechter an K ey Notes, Peter eh at. In de di cu ie over dit onderwerp 
die het be. tuur in zijn vergaderingen van mei en juni I 975 erdeelde. wa!> 
de andere hoofdper oon penningmeester Jan Verhagen, die, alhoewel nog 
maar nel in het be. tuur, zich manife teerde al ertegenwaardiger an 
een andere generatie. Waar Ad1iaan z op aru1 tuurde, zo telde Peter Schat. 
wa regelrechte een uur6 en dat kon absoluut niet. Bo endien wa Don -
mu · wel degelijk een uitge erij met een politiek gezicht. Directeur Fred 
Hoyte Goud mit citeerde tijdens de vergadering uil het hoofd Peter cbat, 
die ooit de ·tand van zaken bij Dooemu bondig had amen geval: ·oone
mu i een ünk e uitgeverij met een Link. blad'. 'En een recht e directeur·, 
voegde Schal daar deze keer onmiddellijk aan toe. Verhagen zette echter 
door en wilde ko te wal ko ·t horen dat D nemus en Key otes geen politie
ke kleur hadden, met andere woorden a-politiek waren. Maar bet laat, te 
woord wa aan Peter Schat: 'A-politiek betaaL nier' .27 

Paradox 
Key Notes is net al de andere bladen die Donemu · in de loop der tijd 

heefl uitgegeven een infonnatiemedium waarin buitenlanders worden 
aangezet tot het lui teren naar. en uiteindelijk het kopen van Nederland e 
muziek. Het tijd chrifl. de eer. te tien jaar op vaak chjtterende wijz vorm
gegeven door Flori Guntenaar. was (en i. ) het enig waarin o r een 
internationaal publiek diepgaand en analyti eh o er ederland emuziek 
ge. chreven werd. Alleen Nederland e lezer. werd gevraagd hel abon
nementsgeld p te brengen. maar helaa werd de gr ep betalende lezer. 
teed kleiner: het aantal I iep tussen 1980 en 1989 terug van 732 naar 

406. bij een oplage van 8000 , tuk . De re t werd gratis o er de hele wereld 
ver preid. M t Key Notes hadden ederlandsec mp ni t neen platfonn 
waarvan het niveau hoger was dan van w lk ander Nederland muziek
tijd. chrifl dan ook. Maar dat niveau was tegelijk de achilleshiel van het 
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blad. Key Nor es wa de beve ti ging van het nieuwe élan in d e-derland e 
muziek en hoewel het de vernieuwing in de ederland e muziek oor 
iedereen an grom belang achtt wa het tijd chrift eigenlijk alleen voor 
in ider. te volgen. ononon had geen revolutie verkondigd. het was er op 
gericht belang tellenden over ederland:e muziek te infonneren. Begin 
jaren negentig nderging Key Notes een metamorfo e en kreeg het van 

ytze mit en Fran van Ro urn een redactionele formul die meer gericht 
wa op de concrete promotie an Nederland . e muziek. Dit heeft er 
overigen niet toe geleid dat een van d andere 1 ederland talige tijd
clu·ift n. Men en Melodie of Entr'Acte, y . temati eh 111 er ruimte vrij

maakte voor diepgravende analy. e . . om LO het gat dal Key ote. achterliet 
te vullen. 

Veranderende Cllltuurpolitiek in de jaren -;;e1•entig 

Ln tienjaar wa. het ederianet emuziekleven 'gemodemi eerd' en over
heid geld ten ko te an de orke ten naar de kamermuziek en moderne 
muzi k geslui . d. De rijk. o erheid had naar de . temmen 'uil het eld" 
gelui lcrd: in de nieuwe mutiek wa . de kiem zichtbaar an een rijke 
en ·emblecultuur. Maar de oliecri . i. had deeconorni che realiteit oorgoed 
gewijzigd en na erloop van tijd onL tand er bij de verheid. onder invloed 
van de '>leed. krapper wordende budgetten, behoefte aan re uitaten. die in 
eer te in. Lanlie werden gezocht in de publieksparticipalie. Het ging 
ten latte om gemeenschap geld en wat zou . ub_ idies beter recht aardigen 
dan een ·groeiende publiek deelname aan de kun tpraktijk-. 2~ Yolgen de 
kun tn la \'an de latere CRM-mini ter Van Doom kon dje deelnam 
worden bevorderd door het stellen van 'budgellaire prioriteiten'. en door 
'het beïnvloeden van de kunstpraktijk': "Een dem crati che amenleYing 
met erkenning en ondersteuning van de andere kun tvonnen. zal bijz nder 
actief ingaan op die tendenzen in de kun t die gerichtzJjn op het verkleinen 

an de af tand tu en de men en nderling en op de ontpl oiing. kan. n 
van elen" _2'1 De verheid gaf de vo rkeur aan 'artistieke bezigheden· met 
de groot te aantoonbare maaL chappelijkc relevantie. overigens LOnder 
dat kun t over één kam zou worden ge choren m t ma< acultuur. De 
'maat. chappelijkc relevantie" van kunst was in de politiek n g . teeds een 
onderwerp an di cu ie. ten\ ijl ze in de muziek zelf alweer enig zins 
naar de achtergrond was verdwenen. 

Overheidsbeleid en muziek gingen hand in hand in het geval van het 
Amsterdam Elektrisch Circus van Peter Schat en Floris Guntenaar: 
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een enorme ronde tent, aanvankelijk gemaakt voor Schats werk Kunlun. 
Peter Schat: 'Het hele idee van het Amsterdam Elektrisch Circus was 
om een gemeenschapsfunctie te vervullen met gemeenschapsgeld. 
Langzaam maar zeker gaan de stad en de provincie inzien dat straat
theater officieel subsidie krijgt. Vroeger speelde men op straat met een 
pet op de grond, nu is het de hoge hoed van het ministerie en iedereen 
moet er geld in gooien. Een beetje van dat geld maken wij op, we geven 
er gratis voorstellingen van. Het is de logische consequentie van het 
subsidiebeleid zoals dat nu enkele jaren geldt.' Het was dus te verwach
ten dat de overheid ook het AEC zou ondersteunen, en er werd een 
aanvraag ingediend. 'Het probleem was dat alles op papier in orde 
was. Zelfs de regering: er waren kunstpolitieke rapporten met opmer· 
kingen over optimale verspreiding, het publiek over de drempel krijgen, 
en meer van die ideologie'. Maar er moesten eerst voorstellingen 'ver
kocht' worden voordat er subsidie gegeven zou worden, terwijl er grote 
bedragen uitgegeven moesten worden ruim voordat de voorstellingen 
konden plaatsvinden · en het subsidie zou worden uitgekeerd. De 
regering wilde weten hoeveel mensen bij het initiatief betrokken waren, 
of andere groepen de constructie ook zouden willen gebruiken, dat 
soort dingen'. Het leek niet eenvoudig te worden om voor het initiatief 
geld te krijgen. Tot Peter Schat en Floris Guntenaar tijdens een gesprek 
op het ministerie te horen kregen dat er honderdvijftigduizend gulden 
voor het AEC beschikbaar was. 'Floris kreeg een kleur', herinnert Schat 
zich.30 

Richtingenstrijd in het Geneco 
Binnen het Genoot chap leefd n verschiLlend op auingen er de 

maat. chappelijke relevantie an modern muziek. Hel Geneco wa van 
plan eind 197 een congre" over di! onderwerp te beleggen, maar door 
onenigbeid in h t organiserend omité over de vraag f Konrad Boehmer 

ok uitgenodigd mocht worden kwam het ni t an de grond. Wat overbleef 
wa een lange nota van Jo. Kunst over dit onderwerp neen ymposium 
dat op LO november 1973 werd gehouden . waarin men de po ·itie an het 
Geneco in de di cu. i zou bepalen. J ep trae . er verbaa. de zich erover 
dat zo weinig led n van de aanvank lijk c ngre. werkgroep bij dit sympo-
ium waren komen opdagen. Al snel bleek wat hiervan de oorzaak wa : 

een diepe kloof tu sen componi. ten met e n zendingsdrang en collega' 
di daar helemaal niet. mee te maken wen ten le hebben. Jos Kunst. aan 
de ene zijde. vond dat componi t n de taak hadden lui. tenuu· meer bewu. t 
te maken van de complexiteit van het men. el ijk bewu tzijn. d mogelijk-
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heid om in het grote in~ rmatie-aanb d vers hiliende lijnen tegelijk te 

volgen. ·componjsten moeten men en er zich b wusl van maken dat dit 

mogelijk i . . en het ze leren toepa ·sen op anuere gebieden. Het gaat du 

om de emancipatie an het denken' .-' 1 Dick Bor. tlap. aan de andere zijde. 

oelde helemaal niet voor een v rkapte baan al dominee. 

Ook be riende in ·tellingen werd gevraagd naar hun ·tand punt in deze. 

Het be tuur van de Eduard van Beinum Stichting antwoordde de gevraagd 

dat het een intere anl · tudie-onderwerp wa :de invloed 'welk de maat

schappelijke orde op compo i tie en tijl n. op oncenb drijf, programma

beleid end rg lijke heeft gehad en nog heeft. De huidige eranderingen 

in de amenJe ing. waarbij nieuwe groepen men en deel kunnen k.Jijgen 

aan kun t- eigentijds en histori eh- hebben ong twijfeld bijgedragen tot 

de erbreding van de aandacht voor dit onderwerp. Z nder een bepaald 

gerichtheid te erkrijgen zullen mu7ikaJe manife, tatie , welke en zekere 

politieke geëngageerdheid bezitten. p Queekh ven zeker plaat. kunn n 

inden. mil deze manife taties niet in strijd zijn met de openbare orde. of 

an autoritaire aard 7ijn of een uitgesproken di . criminerende trekking 

inhouden tegenover bepaalde gr ep ringen op het gebied van ra en of 

geloof. n Buma • eh reef p 29 oktober 1973 dat het beLig wa zich t 

bezinn n op zijn ·culturele en . oeiale taken·. Dit proces he ft in de 

auteur rechten-organi ali tot dra. ti che ": ijzigingen geleid, die direct van 

belang zijn gewee l voor componi ten, omuat ze leidden tot veranderingen 

in d . trucruur an het Buma Cultuurfond. , een dem crati:ch r organi at ie 

en een efficiëntere inning en afdracht van auteur. rechten.'' 

Intussen had het Geneco ook een werkgroep Fondsvorming opgericht, 
die op 3 februari 1973 in de nota 'een soort inventaris' de bestaande 
financieringsmogelijkheden voor componisten opsomde. Een groot aan
tal instanties deelde losse opdrachten, eregelden, prijzen en dergelijke 
uit: CRM, de gemeenten, Stichting Nederlandse Muziekbelangen, Buma 
enzovoort. Dit leidde tot veel onduidelijkheid en tot afhankelijkheid van 
te veel factoren, een situatie waar componisten liefst zo snel mogelijk 
af wilden. Op 1 4 januari 1976 stelde CRM een werkgroep in tot 
oprichting van een Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Leden: Nico 
Schuyt en Jan van Vlijmen (namens Geneco). Tera de Marez Oyens, 
André Kaart en Willem van Manen (voor Raad voor de Kunst), dr. J. 
Vermeyden (Buma) en J.H. Rensen, secretaris. Zes jaar later werd het 
Fonds metterdaad opgericht. 
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HOOFDSTUK 5 

SPEKTAKEL (1968- 1997) 

Inleiding 
Op 30 mei 1968 vond in het Amsterdamse Carré een concert plaats met 

de naam 'politiek- demonstratief experimenteel concert'. Op het programma 
stonden On Escalmion van Peter Schat. Contra rempus van Louis Andrie~
sen en He//rJ Windyboys van MishaMengel berg. Het coneen stond al enige 
tijd gepland, maar werd naar aanleiding van een reis van Harry Mulisch en 
Peter Schat naar Cuba (het Peter-Schateiland, zoaJs Vrij Nederland het 
later noemde) in een politiek kader gezet.1 

De pers was niet overtuigd van de poging van de componisten met hel 
concert een revolutie teweeg te brengen en één van de dagbladen noemde 
het een 'Madurodam-revolutie'. 'Zo er al bij het politiek-demonstratief 
experimenteel concert muziek is gemaakt·. schreef Han Hoekstra, 'historie 
gemaakt i er niet. 30 mei 1968 kan niet worden bijgeschreven als startpunt 
van enige opzienbarende omwenteling der geesten. Misschien was de regie 
niet gerafiineerd genoeg, misschien waren er te weinig gcgrepcnen en te 
veel nieuw~gierigen. Het kan ook dat gewoon de verlichting in Carré te 
slecht was·. Het concert werd gesubsidieerd door het Prins Bernhard Fonds 
en ging behalve in Carré ook nog in de Rotterdamse Doelen en in Eindho
ven. Het was er volgens de mee~te joumalisten de avond niet naar om 
enige ophef te veroorlaken. ·oe revolutie wordt uitgesteld tot morgen 
wegens gebrek aan belangstelling·. had een vroegtijdig vcrtrekkende bezoe
ker gezegd tegen Hoekstra, die ook de volgende commentaren optekende: 
Han Lammers Uoumalist): ·Een leuke manier om naar muziek te luisteren. 
Maar voor zover men een imitatie in de zin had van van wat er in Parijs 
aan de hand i<>. onderschat men de ernst van de beslissingen waarvoor stu
denten en arbeiders daar staan'. Bert Schierbeek (schrijver): Tk zou zeggen 
dat er een kleine discrepantie is tussen de theorie en de praktijk'. Geert 
van Oorschol (uitgever): 'Ik zou willen weten wat die jongens zich voor
stellen als ze het over revolutie hebben' .2 Het verloop was kalm, maar 
honderden agenten rondom Carré waren paraat. Een veel grotere muzikale 
knaller kwam een halfjaar later, in De Doelen in Rotterdam. 

(l'en·olg tekst op hl-.. J./9) 
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Loui And rics. en Spektakel ( 1968). 
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Misha Mengelberg, 1/e/lo windyboys ( 1968). 
Een voorbeeld van een actiepartituur, die niet alleen de musici maar ook het 
publick aan het n crk tel. Hier legt l\lcngclbcrg uit \\al er moet gebeuren in 
deel A. De enige mu1ikale rand,oon,aarde is het ritme. dat in dit gcvaJ 
bepaald eenYoudig i') te noemen. 
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lnterpolotions 
·oe eerste grote rel in het naoorlog-.c mutiekleven van Rotterdam· 

noemde het Algemeen Dagblad de uitvoering van lnterpolatiom van Jan 
van Vlijmen. en Wouter Paap schreef dat hetnietlang duurde 'of de eerste 
gekwelden strompelden elkander onder-.teunend naar de mee\l nabije 
uitgang·. ' Altijdeno; het concert werd door een deel \an het publiek luid 
geprote!-.teerd. één dame ging Lelf-. zover dat Le ·óch naar het podium 
begaf om de musici O\er te halen het bijltje erbij neer te leggen Toen dat 
niet lukte begon t.e uit protest in de handen te klappen, waarbij een groot 
deel van het publiek tich niet onbetuigd liet'.~ Wat voor werk is lmeqJo

lations eigenlijk? 
lnterpolotions i'> een werk in vijfentwintig korte deeltjes. \OOr twee 

orkestgroepen met elk een eigen dirigent. Een deel van de instrumenten 
wordt clektroni-.ch \er-.terkt. waardoor op -.ommige momenten een for-. 
volume bereikt wordt. Het stuk werd in première gebracht door het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waart en 
Jan van Vlijmen. en het i'> waarschijnlijk hel meest controversiële werk 
uit de jaren zestig: hetleidde Lelfs lot klachten van sommige orke-.tmusici 

bij hun vakbond. Na afloop ,·an de repri'>e op 28 november \\erd onder 
leiding van componio;t Henk Stam door publiek en betrokkenen gediscus
-.ieerd. De orkestdirectie had zijn mu-.ici verboden hieraan deel te nemen. 
maarklarinettist George Pieterson had daar geen boodschap aan en mengde 
ti eh toch in het debat. Er ontstond geen overeenstemming. ·want iedereen 
bleef op 7ijn stuk '>Laan. omdat \'ÓÓr- en tegenManders 'an geheel andere 
begim.elen uitgaan· .s 

ln de Niet111·e Rouerdamsche Couram van 25 november legde Alex 
\'an Amerongen een kwaad\\ i llend verband tus'>en opstandige componisten 
en de ruime ovcrheidc,.,tcun waarmee hun werken gefinancierd werden: 
·van Vlijmen heeftab plaaLsvervanger en toekomstig opvolger van Kees 
van Baaren° een c,tatU\ in ons mutickleven vcrworven die met alle 
begrippen omtrent "avant-garde .. spot. maar de zg. a'ant-gardi'iten van 
heden 'inden hoc langer hoe gemakkelijker het göprcidc bedje der 
uit\oeringsmogelijkhcden. de regering ... -.ubsidies enz .. todat men Lich 
daaro,·er niet hoeft te \'erbaLen. Aan detc -.tatus van Van Vlijmen \V<U> het 
wel te danken dat de uitvoering van lnteqwlatinns- te duur voor het R.Ph.O 
alleen - mogelijk werd door een fikse sub-.idie van hel ministerie van c .. r. 
en m.' Van Amerongen wa-. niet de enige die het over de -.ubsidieboeg 
gooide. Recensent Van de Vlasakkenan vcrklaarde de klooftu'>scn publiek 
en moderne muziek in De Telegraaf al., \Olgt: ·~u de band tu.,..,cn creativi-
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teit en het pub! id.. ,·oll,omen is doorgesneden. omdat de \ oortbrengcr .... 
door subsidie geheel onafhankelijk tijn. nu\. w. de wet van' raag en aanbod 
geen enkele rol meer speelt. is dit nog de enige mogelijkheid' oor de toe
hoorders om te tonen dat tij niet naar de coneenzaal komen om hun oren 
te laten maltraiteren· .M 

Andere critici waren niet erg te spreken mer de mutikalc waarde \'an 
het '' crk. Aad 'an der Ven in RotTerdam.\ Hcmdelsblml: 'In 'crgelijkjng 
met de aanmerkelijk ..,pannender SonaTe \OOr piano en drie instrumentale 
groepen. die Van Vlijmen \OOr de opening \an De Doelen heeft 
gecomponeerd is tijn laatste stuk toch het werk van een droogstoppel' .9 

En Jan Mul in De Vo/hkranf: 'Merkwaardig is dat het ontbreken van 
markante melodieën en ritmen (die in theorie mogelijk wel rudimentair 
aanwetig kunnen tijn) tot gevolg heeft dat het geheel een even lijLige 
indruk maakt als ouderwet~ harmoniumspcl'. "En tenslotte IJ. van Royen 
in Alxemeen Hwule/.\blad: ·zowel in de overdosering van dit elektronische 
procédé (de uitYoering nam meerdan een halfuur in beslag) ah ook in de 
!-.tarre. strikt cerebrale verwerking van de mu;.ikale gegeven .... heeft Van 
Vlijmen zich op een dood spoor gerangeerd' .11 Em~t Vem1culen relativeerde 
de ..,ituatie in De Gmenl' Anmerdwm11et: l:.r waren zijn., intien.., in Neder
land opLienbarender \\erken met minder ophef oot\·angen. Venneuten 
..,chaardc de protesten bij het al in de negenticode CCU\\ bekende Be
scllimpfun~: aller neul'll Musik als Liinllll/ll,\ik. 12 

Een rake opmerking kwam van criticu<., Konrad Bochmer, die op 7 
december 1968 in Vrij Nederland het volgende schreef: ·Nog even en ik 
begrijp van de burger., niets meer. Zolang de buis beelden uit Vietnam, 
Biafra of '>OOrtgelijke arcadia·., de kamer binnenspoelt. drinken te in alle 
ru..,t hun thee en eten er een koekje bij. Maar todra horen te daama in een 
coneen ook maar één klank die niet onvichtig hun gemoed benadert. en 
die dan ook nog de onbeschaamdheid bezit origineel en nieuw te t.ijn. of 
1.e winden ;.ich op 1.0al' men vcrwacht had bij de confrontatie met de 
bommen en mas~amoorden die over de hele wereld een continue ellende 
in .,tand houden. Maar krijgt men daarentegen een orgelconcert \Oorge
schotcld van een of andere terecht vergeten voorklas~icke meester. dat 
dan ook nog zo ..,lceht gespeeld wordt dat men het meetellen van de fouten 
van de organist ternauwernood k<lll bijhouden, dan applaudi-.~eert het 
publick opgetogen. Zie dat allemaalmaar te begrijpen'.' ' En dat was in 
tijn ogen dan ook de winst van lnterpolations: het wa~ mutiek die niet 
·onllichug het gemoed benaderde· maar het publiek wakker '' ilde 
... chudden. met de haren erbij wilde slepen. 
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Jan van Vlijmen in de Haagse Post, vijf jaar na de première van 
lnterpolations: 'Het was de enige keer dat ik zo met elektronica werkte. 
Het was een enorme woestenij van geluid, een eruptie. Maar weimg 
mensen kwamen na afloop van het concert me complimenteren. Maar 
er was één man, die was zo verschrikkefijk gelukkig, en dat was Bernard 
Drukker. Ik had twee Hammondorgels gebruikt, voor het eerst in 
Nederland, en hij was toen ontzettend bezig om het vak elektronisch 
orgel aan muziekscholen ingevoerd te krijgen. [ ... ]In het algemeen wordt 
het stuk door musici als een geweldige faux pas gezien~ 14 

De bres 
De mog lijk.heid om nieuwe mu7iek en '.tandaardrt:pcrtoire· op één 

concertprogramma te combineren leek na dit c neen definitief verkeken. 
mdatlnterpolations werd geprogrammeerd in een regulier eri concert. 

naa!>l een ymfonie van Brahm. en een org Iconeert an een volgen~ 
Boehmer terecht vergeten oorkla ieke mee ter. be\onden ;ich lO cl 

n oorbereid publiek al gezworen liefhebber van moderne mu7iek in 
de taal. I lnteiJJo!ations iet bewe;en heeft. dan i het dat het c n ert
publi k erdeeld wa tu en voor. tander<., en tegen. tander<; van moderne 
muziek. et ·nieuwe-muziekpubliek· leek in het algemeen eraan gehouden 
nieuwe werken po. itief te ontvangen. en het overige publiek negeerde 
nieuwe muziek. bijna al. vanzelf. D di . cu~ ie o er het publicksbereik 

an moderne muziek kreeg met deze gebeuneni~ een concrete illu tratie. 

Reconstructie: de ::ware en de lichte mu-iek 
Jan van Vlijmen had metlnteJpo/ations het bereiken an een 'publiek' 

niet in r te in tantic op het netvlie . . Datleek wel het ge al in het muziek
theaterw rk Rectm ·tructie, waarin de r volutionairc volk held Che 
Gue ara ten tonele wordt gebracht: hier werd een geëngageerd. politiek 
bewu. t publiek aange proken. 

De 'm raliteit' Reconstructie i. gemaakt door vijf componi'-tten en twee 
. chrijver . Het idee ont tand in m i 196 . dezelfd maand waarin h l 
politiek-demon Lratief experimenteel conc 11 plaat vond. Opera-intendant 
Maurice Huisman telde vo reen drieluik te laten maken door een . chrijver 
(Hany Mul i eh) en drie omp ni ten (Jan , ·an lijmen. Reinben de Leeuw 
en Peter chat). ·Het stuk mo t gaan o er de drop- ut. OYer Rim aud en 

he Gue ara en er moest ook nog een ruimtevaarder bij' . De club. t n 
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. lotte bestaande uit Loui Andrie en. Reinhert de Leeuw. Mi ha Mengel
berg, Peter chat. Jan van Vlijmen, Harry Mulisch en Hugo Claus. trok 
zich terug in een trap pi ·ten klooster in de buurt van Raalte en ging aan hel 
werk. In november 1968 wilden Claus en Muli eh wel een horen waar 
'hun' componi ten nu eigenlijk mee b zig waren en men besloot met zijn 
zevenen naar een coneen in Rotterdam te gaan. waar een werk van Jan 
van Vlijmen werd uitgevoerd. En zo was de hele Recon tru tie-ploeg 
getuige van depremièr van !Jue1polations. ReinhertdeL euw: ·fk herinner 
me dat Harry en Hugo na afloop zich enig zin. pipsje afvroegen wat er 
van hun tek t terecht moe. t komen' .15 

Jan van Vlijmen: 'Ik weet nog dat Misha me opbelde dat er een gesprek 
gaande was geweest op De Kring en dat hij plannen had gehoord: ze 
wilden een opera maken over Tsji Kibara. Ik zei 'waar heb je het nou 
toch over?' Ja, Tsji Kibara. Daar voelde hij helemaal niets voor'. 18 

Mengelberg zou toch meedoen, toen bleek dat hij het verkeerd verstaan 
had: Che Guevara was de naam. 

Reactie op Recon tructie 
Konrad Boehmer gaf in De Gids een analyse van Reconstructie aa:n de 

hand van de maatschappelijke achtergrond van de diverse muziekstijlen 
die erin gebruikt worden. Hij be. chouwde het werk al ·één van de bouw
tenen van een ociali tiscbe muLiekcultuur'. en gaf aan dat de muziek 

het · oeiale · peet' van muziek zou kunnen heri ntroduceren. 17 Popmuziek 
peelde bierbij een belangrijke rol. omdat met name daar maatschappelijke 

verhoudingen doorklonken. Pop wa immers een 'afvalprodukt an de 
kapitali. ti che klassenmaatschappij'. Popmuziek. een vonn van volk ·
mu7_iek. kon niet langer genegeerd worden. alleen maar omdat ze populair 
wa . Boehmer noemde het 'huichelachtig om vanuite Lheti che verschillen 
binnen onze eigen muziekcultuur totschijnheilige kwalifikatie te komen 
à la: a antgarde doet het niet, du i zij vrij van smetten goed en emanci
perend (het geouweho r van Gertrud M yer-Denkmann 1ti ). en pop doel 
het prima, dus: geïntegreerd in het kapitali ·ti. che telsel. dus Jechl voor 
de I ij den de men heid ·. 19 

In de jaren ~:even tig bleefhet ideaal van de emancipatie van de luisteraar 
in ere bij Jo Kunst e1J Jan VIiend die in hun muziek betrokkenheid met 
Boehmers "lijdende mensheid" toonden. maar zich door hun henneti che 
c mpo ÎI:Ît!llijl daarvan juist steedJ verder verwijderden. Muziek was meer 
dan een 'neutraal vennaak voor mensen die niet bereid zijn een confrontatie 
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te ri.,kercn met hun eigen realiteit" . .!11 Mtlliek kon geen recht doen aan de 

complexiteit van die realiteit als Le te teer \crecnvoudigd wa .... uitsluitend 

om de verstaanbaarheid ervan te vergroten. Opmerkelijk i~ het enorme 

contrast met de mu;iek die Orkest de Volharding (opgericht in 1972) op 

het repertoire had. Veel van haar werken waren juist luide en duidelijke 

'>tatcments. geëngageerde muLiek. veelal gepresenteerd op de pleJ... waar 

;c het meest opviel: op '>traat. Ook De Volharding wilde haar lui'>teraars 

mobili.,eren, bood geen ·neutraal vermaal,.·. Stili'>tiseh stond haar mu;iek 

echter mijtemer van die van Jos Kun'>t en Jan Vriend. 

Joep Straesser waarschuwde Kunst dat een tè radicale benadering in 

Nederland moeilijk lag. Straesser reageerde in een open brief op de nota 

die Jos Kunst in 1973 aan de leden van het Gencco over het punt \an het 

maatschappelijke engagement van de componist bad gestuurd: "l iet moet 

je duidelijk geworden tijn datje met dete act i\ iteiten het overgrote uiterst 

cono.;ervatieve deel van camponerend Nederland tegen je in het harnas 

jaagt en dat je jC!elf op dete wijze confromcert met de resultaten van de 

tot voor kort al decennia lang verstarde mu;iek-vakopleidingen in ons 

land'' aar nu eindelijk de laatste jaren enige beweging in schijnt te komen. 

Het io.; betreurenswaardig dat mensen die niet ;ijn bijgebleven in hun vak 

10 intolerant zijn· .' 

Later werden de componisten van Reconstructie nog talloze malen 

geïnterviewd. In 1973 door Martin Schouten bijvoorbeeld, voor de 
Haagse Post: 

Lou1s Andriessen: Ik geloof dat in de geschiedemsvan de muz1ek nooit 

zo'n goed stuk gemaakt is door vijf componisten. 

Reinbart De Leeuw: het beste van ons vijven is in dat stuk gebruikt. 

Misha Mengelberg: Moet ik ook wat zeggen? 

Peter Schat: Voor mij was het een politieke compositieles van mondiale 

betekenis. 

Jan van Vlijmen: Ik zou niet weten wat ik er aan toe zou moeten voegen. 
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Panorama 
Jnmiddcl wa in hetcomponeren zo'n beetje al hetdenkbare m gelijk. 

ariërend van Jo Kun. 1 complexe partituren t t de m, terdam. e gein 
an Wiltem Br uker. an d 'nieu\ chumann · Pet r eh at lOL het 
uurwerk an Looi Andrie. sen. ln de Nederland e muziek bleef ook de 

'happening' nie1 uiL Beïnvloed door Fluxu~ en d merikaanse avant 
gardist John age wisten Dick Raaijmaker · en Gil i u · van Bergeijk bet 
publiek in rwarrîng te brengen m t hun ublieme ideeënkun 1. 

In her liberale en rijge o hten ederland leek alle t kunnen en te 
m gen. maar dat wa t eh ni 1 h temaal h t ge al. getuige de n gatieve 
reactie we Han Kox op zijn opera Dorian ray te er touwen kr g. 
Zelden heeft de Nederland e muzi kkritiek z.i h z van haar ~I cht kanl 

A 

~--[SJJSï 

Giliu van Bergei,jk, Drie stukken l'OOr instrumenten eu electriciteit (1970). 
Deel I van dit stuk door Gilius an Bergeijk in opdracht van R.J'VI bedacht, 
i een muzikale variant van een o roud spelletje: pcler één nuistert een zin 
in het oor ' 'an peler twee die hetzelfde doet bij drie, enzo oort. Aan het eind 
van de rit i er van de oor pronkelijke mededeling bijna niet 111 er over. 
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laten tien. Ze bet.orgde Kox niet alleen een ani .. tieke klap. maar bracht 
hem er ook toe zijn nicu,Hei"\\Orven po-,itic ah artistiek leider \an het 
Concengebouworke~t op te geven en tich uit het openbare leven terug te 
trekken. Na de mislukte première in 1974 volgde een repri'>e in 1977. De 
kritiek was opnieu'' niet mals; de gewoonlijk zo redelijke criticu'> Elmer 
Schönberger in Vrij Nederland sprak \an 'k wa(..kelige hamwnicën. opko
mend uit het niet'> en leidend tot niet'>. een melodiek met een '>lcchts in 
microvolt te meten '>panning'>' erloop. alle., ge'>token in een poncho van 
gummi orkestklanken. Schumann in een druilerig polderlandschap' .22 ln 
een terugblik in 1995 '>chreef Bas van Putten: 'Uit de betwaren tegen de 
dramaturgic;che pretentics van Kox en rcgi.,~cur Hamilton en de vcrwijten 
\an een -;tijlloosheid. die t.ou moeten blijken uil de tallote vcmijtingen 
naar Mahler en Britten . .,preekt de principiële afkeer van een mutiek die 
du moment blijkbaar indrui-,te tegen alle ongcschre,·en wetten 'an het 
moderni'>me: 1.0 behoorde men niette componeren· .2, 

Nieuwe harmonie en meer popmu::.iek 
In de loop van de jaren teventig kantelde het muzi(..ale '' ercldbceld ten 

nadele \an het a'ant-gardi-,me. In 1977 \\ icrp A1ens en tldotlie zich op 
al'> het platfom1 \'OOr een discussic O\Cr de toekomst van de moderne 
Nederlandse muziek. In het januari-nummer bc(..ritiseerde Peter Schat de 
Schönbergiaanse 'tonen maatschappij'. die is gebaseerd op de principiële 
gelijkheid van tonen en niet. Loals de maatl>chappij van de tonaliteit. 
onderworpen aan de hegemonie van de tonica. Schönberg'> mutiel-. \\as 
volgen., Schat uiteindelij(.. niet in ~taat gcwec~t de mutiek een impuls te 
geven. omdat de jui.,theid Yan een toonkeu te in atonale mutick meer een 
(.. we'>tie van administratie dan van gevoel i'>. Maar het gehoor adminio;treert 
niet. hel registreert' :-• Schal keerde tich tegen de negatieve ao.,pccten van 
een te ver doorgevoerd cxpcrimentalismc. maar componist John Borstlap 
gaat tover het modcrni'>mc geheel te willen negeren. 

Oo(.. in 1977 betoogde Borstlap in Mens en Melodie dat moderne muziek 
nooit een publiek tou 'inden t.olang ze tich baseerde op atonale principes 
toal'> de principiële gclij(..heid van tonen.'' De principiële ongelijkheid 
wa-,juist ecuwenlang de ba'iis gcwee~t van communicatie in mutick, mu
tick had juist bestaan bij de gratie van keutes ten gunste van bepaalde 
lonen en intervallen. en hoewel het aantal combinatiemogelijkheden in 
de loop der tijd '>terk was uitgebreid. wac.. het nog altijd 10 dat de keuze 
van tonen ·naar spanning~'crhouding' wel een \erhaal \·cnelde. en de 
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keuze ·naar een rekenkundige ord ' niet. Bor tlap wa van mening dat 
het h r tellen van tonale coherentie in het muzikale bet og beloond zou 
worden met een grotere publiek belang. telling oor de nieuwe muziek. 

Ondank. het verzoek an de redactie van Mens en Melodie om te 
reageren wordt de di cu. ie over publiek hier niet ervolgd. Maar het 
onderwerp wa. door componisten in de openbaarbeid wa. gebracht. Dat 
in het debat componisten van verschi I lende ·tij I en tegenover elkaar stonden 
zou in de loop der tijd . teeds duidelijker worden. 

'Nu, in de jaren zeventig, is het belangrijkste de taalbarrière te door· 
breken, niet op een reactionaire manier door de tonale hiërarchie te 
herintroduceren, maar op de manier van Schönberg, door gebruik te 
maken van de perspectieven die hij opende. Ik zie geen andere manier, 
geen pad dat sneller le1dt naar het doel dat hij voor ogen had: de ver· 
nieuwing van klassieke muziek (en dat is iets heel anders dan neo-clas· 
sicisme). De sleutel tot deze vernieuwing is een· essentiële- variant, 
een constitutie van alle intervallen gerelateerd aan elkaar~ 

(Credo van Peter Schat, uit: programma Holland Festival1977) 

Onder de componi ten die in de jaren 1.eventig werkten met tonale 
referentie. vinden we Tri tan Keuri . Han Kox en Peter-Jan Wagcman ·. 
De laatste erwee · in de toelichting op zijn Mtdek 11 naar zijn voorkeur 
v or emotie · uit de Romantiek. 

Zijn Mu-iek IJ ging in 197 in première in één an de bolwerken van 
de moderne muziek, een fe. tival in het Duit e Donaueschingen. Het wa. 
voor het eert ·iod 1966 dat een werk van een ederland e componist in 
dit fe ti al werd uitge oerd. Het werd ge peeld do r het orkest van de 
Südwe tfunk. onder Eme t Bour. die al eerder werk van Wagemans had 
uitgevoerd. 'Ik heb geprobeerd een bepaalde hedendaagse emoli te vangen. 
om in muziek uit Ledrukken wat een men in de twintig te eeuw oelL. 
Rauwheid, bitterheid. an hot naar haar ge )jngerd worden tu~sen hoop 
en wanhoop. gevoelen. die overigens ok in de late romantiek aanwezig 
waren. Ik probeer deze emoties niet vorm te ge en via de cliché's van de 
dag. maar door persoonlijke uildrukkingen ervoor te inden. In de avant
garde van tegenwoordig gebeurt dat nauwelijks. Daarom ben ik ook zo 
blij dat Ma";.iek 11 aan Joeg bij een jong publiek' .26 

Peter-Jan Wagemans: 'Het serialisme is als samenbindende idee en 
'geloof' verloren, maar de symptomen van degeneratie blijven over. Veel 
te veel avant·gardistische composities confronteren ons met dit feit~ 
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'We moeten de muz1ek naar de mensen brengen zonder 1n de neo
romantische val te trappen'.27 

Vooruitgang 
Wat had het avant-gardisme van de jaren ijflig en zestig uiteindelijk 

opgeleverd'? lnzi ht in de werking van muzikale elemelllen. nieuwe m ge
lijkheden voor de orm, oneindig veel optie. voor klankkleur. de vrijheid 
om alles wat klinkt tot mutiek te pr moveren en de mogelijkheid oor 
elke componi ·t om een log i eh vcrhaal op te bouwen volgen. een sy teem 
dat voor zijn bedoelingen het best bruikbaar wa . - n ntzagwekkende 
stap v oruü in de muti kgc. chiedeni . die echter ook een k erzijde had. 
De neiging om in een hoog tempo eel omver te gooien en nieuwe ideeën 
elkaar snel te laten opvolgen chiep de verwachting wa · al snel dat een 
nieuw werk niet alleen nieuwe noten bevaue. maar ook geba eerd wa. op 
nieuwe om po. i tori . che uitgang punten. Het gevaar dr igde dat die ver
nieuwing een do I op zicht.elf' erd. Bo endien had het avant-gardisme 
een " antrouwen tegen con. onanten en traditionele harmonieën opgele erd, 
die de net geciteerde uit praken over de kracht van de tonaliteit een c tra 
lading gaven: ze morrelden aan een pijler van de moderne muziek. Achter 
de bijdragen die John Bor tlap. en ook. d de B er aan de di cussie hebben 
geleverd gaat de raag chuil of ·vooruitgang· in een dergelijk hoog tempo 
op den duur el vruchtbaar blijft. 

I het niet de erwor enheid an de 'postmoderne' tijd dat ook de 'pre
modem · muziek weer op haar merite bekeken mag word n'? I. het niet 
ju i teen kwe. tie van ·vo ruitgang· dat zoveel , ·er chiliende tijten en op-

attingen naast elkaar kunnen bestaan. zonder dat hun vertegenwoordiger<, 
elkaar het leven zuur maken? In zijn aE luitend artikel in d reek \VIwr 
happened ro the Julure chreef Leo Samama oor Key Notes: · u kun je 
tonale. m dale e1i'ïe en aleatori che muziek schrij en, met behulp van 
potlood en papier of een computer. vo r een akoe. ti sch f lektroni . eh 
instrumentarium. voor de film. d concertzaal. de commercie. met een 
poliLick of ;.uiver pecuniair ogmerk. Wie maakl ;jch daar nog druk 
o er?' 2K Op de \Olgcnde pagina·. zijn enige voorbeelden afgebeeld van 
grote veranderingen in chrijfwijze in de afgclop n decennia: Peter chat 
en imcon ten Holt . 
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Peter Schat, Etlldes 1 oor piano ell orkest ( 1992). 
Een bijna ouden et - degelijk aandoende partituur van een pianoconcert. 
Geen vrijheden, behalve de vrijheden die aan het soli tendom zijn voor
b houden. Vergelijk dit met de partituurpagina' uit de jaren ze ti (hoofd-
tuk 3). 
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Simeon ten Holt, Suite 1•oor strijkkwarlet (1955). 
Een werk gebaseerd op een motief van drie zestienden-noten en een lange 
noot, met 'klassieke' contrapuntische spanning tussen de vier instrumenten. 
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imeon ten Holt, Schaduw /loch prooi (199-). 
Het motief i hler verzelfstandigd. Dit is de stijl die 'imeon ten Holt zijn 
reputatie al componist van 'mintmaJ mu ie' gaf. De sectie tre en naar 
zelf tandigbeid ten opzichte van het geheel' doordat ze herhaald worden. 
Ten Holt geeft een ruimtelijke metafoor: 'De compositie zoekt, zonder van 
de plaat te komen z'n weg in ertikale richting en torent zich omhoog via 
etage , ommegangen en overlopen (de bruggen), in heen- en teruggaande 
beweging'. De peler bepalen het aantal herhalingen, zodat de tijdsduur 
van dit werk variabel i ; de première duurde tachtig minuten. 
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Jonge generaties 
Theo erbey ( 1959) gaf op erzoek an de auteur van dit boek zijn 

'i5.i op de . tand van zaken in de cderland. e muti k. Onder verwijting 
naar het boekje Generaties e11 hun kan. en van de ·o iolo g Henk Becker 

nder chcidt erbcy vier gen raties: 
· I. De vooro rlog. e generatie, geboren tussen 1910 en 1930: Jan an 

Dijk. Jan Bocrman. ime n ten H 11 . Jurriaan ndries~en. Robert 
Heppener. 11 n de Leeuw. 

2. De til I generatie. g boren tw.sen 1930 en 1940: Hans Ko , Theo 
Loc cndie, Ouo Kelling, Peter chat. Jan van Vlijm n, Jan Vriend. 
Louis ndries. en. Dick Raaijmakers. 
De prote tgencralie. gebor n tussen 1940 en 1955: Klam de rie . . 
Tri tan Keu ri . Diderik Wagenaar. Guu Janssen, Peter Jan Wagc
man. . omelis de B ndt. KI a'> Torsten!.son, Michel Wai i. z. 

4. De crioren generatie. geboren Lus. en 1955 en 1970: larlijn 
Paddi ng. Willem Jeths. Barbara Woof. Theo Verbey, Ron Ford. Jan 
Roku. an Rooscndael. Rob Zuidam. Jan van de Puuc. 
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Jan van de Putte, Ik ... ( 1993). 
Een van de mee. t opmerkeljke partituren an de jar n negentig i die van 
het één uur durende theater. tuk voor pauk oio, waanan de titel het ik
tijdperk lijkt toe te juichen. De partituur \an dit provocerende tuk heeft 
een gigantisch formaat (het afgebeelde fragmentje i \erkleind! ) 
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Kla Tor ten on, Stick 011 fick (1990). 
Dit granieten orke t tuk i een van de be te oorbeelden an complexiteit 
die tegeljjk vol trekt overzichtelijk i -op papier, maar ook in de concertzaal. 
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De jongere generatie. Boven (vlnr): larlijn Padding, .Joep Fran sens. 
Onder: Wi1lem Jeth , Robert Zuidam. (Foto : Marco Borggreve) 
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De tille generatie neemt e n dominante po itie in. In de algemene 
berichtgeving lijkt het w I als f er na deze generalie geen Nederland e 
componi ten meer zijn. met Loui Andrie ·en al de Laat te der Mohi
kanen. i t zozeer muzikale aL oeiale oorzaken lige:en hieraan t n grond-
lag. a de economj ·che cri si . an de jaren tachtig heeft ieder voor zich 

in ederland Lijn eigen omgeving uitgeruimd ten ko te van een alg -
mene cLLiturele kenni . Hetleven in de jaren negentig i zoveel prozaïscher 
dan daarvoor en informatie die ni t via de tde i ie tot on komt lijkt 
sleed meer in waarde te verminderen. Daarna t i de muzikale maak 
van invloedrijke schrijver en beeldend kunstenaars in de regel dermate 
primitief. dat we uit die hoek niet veel steun hebben te erwachten. En 
ook lijkt berichtge ing over het ederland. e componeren er zoveel 
mogelijk op gericht te zijn een kleine chijnwereld in stand te houden. 
Daarnaast lijdt het Nederland e componeren het mee tonder hel feit dat 
het erieuze muziekcircuit in de eer te plaat een directeuren- n dirigenten
cultuur is. Het zijn tegenwoordig de muziekmachthebber die te pa en te 
onpa in de openbaarheid u·cden. Componi . ten zitten vandaag de dag thui , 
werken aan het tuk van dal momem en h pet~ heel naïef, dat het hun tijd 
nog wel zal duren.' 

In Key otes nummer 24 ( 1987) vinden we een uitgebreid artikel over 
de 'verloren· generatie: een mega interview met Rou Ford ( 1959), Margriet 
Hoenderdo ( 1952). David C ppool e ( 19 0 ). Andri s van Ro .. em ( 1957). 
Maartje ten Hoorn (1957). Huba de Graaff (1959), Mhur Sauer (1962) 
en Ivo van Emmerik ( 1961 ). Het lijkt op een inhaalman uvre. Kenmer
kend voor het denken van deze generatie i de verg !ijking met vorige 
generatie . De eigen po i tie wordt ingenomen ten opzichte an de legen
dari che Notenkrakcrgeneratie. die, mi schien wel zonder dat zelf te willen, 
ook in de jaren tachtig bet imago van de ederland" emuziek bepaalden. 

Kta11k 
Andrie · van Ro em. Maartje ten H rn, Margriet Hoenderdo . David 

Cappool e en Ron Ford maken dan wel deel uil van één generatie, zij 
delen echter geen gemeen cbappelijke uitdaging. ·o noodzaak m on. 
ergen tegen te verdedigen be ·taal ni t meer', olgen Ivo van Emmcrik. 
'ik zou niet weten waartegen ik moe l protesteren.' Kennelijk was het 
ieder voor zich ... 

Wat waren de muziekinhoudeüjke problemen die hen bezighielden? 
Margriet Hoenderdo : 'Vaak i muziek zo gecon trueerd dal je als I ui teraar 
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Ivo van Emmerik, Arcflitektur der Ebene (l988). 
Stati che k.lankblokken. met in de eer te twee maten een 'beweging' in de 
d •namick: de flllitcn en klarinetten (incl. basklarinet) en één t•·ompet van 
piano naa•· mezzoforte; de hobo' en Engel e hoorn vanpiano naar forte en 
weer terug; t'agotten, h eede trompet, trombone en pauken \'an.forti simo 
naar pianissimo; hoorns an fortissimo naar piano naar mezzoforte; de 
trijker van piano naar forte en " eer terug. 'oortgelijke er chuivingen 

komen in de twee olgende maten voor. 
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largriet Hoenderdo , Augustus '93 (1993). 
Dynamiek. articulatie en toonhoogte op de 'ierkante millimeter. De halve 
tonen zijn door Margriet Hoenderdo onderv rdeeld in tweeën, ze onder
cheidt tien ver chiliende manieren \an het aanzetten \an de toon, n de 

d. narnick beweegt zich tus en piano en piani is imo. 

maar één kant op kan bewegen. namelijk van link naar recht door de 
partituur heen tot die uit i ·. Ik heb ge n behoefte om de lui . teraar een 
bepaalde kant op te duwen. of om hem in een of andere em tionele taal 
te d'-\ ingen. Dat i me v cl te clau!'>trofobis h .. I o van Emmerik: 'Mijn 
blokfluittrio \4Jci Eqttali gaat h temaal ni 1 over ut wikkeling. lk probeer 
te rmijden dat ik een lijn van a naar b volg. ik probeer naar alle kamen 
t te bewegen.. :muit een centraal punt Verg lijk het maar met de muziek 
van Morton cidman ·. 

0 r het publiek al ·erieu klankb rd toonden de componi:ten zich 
omber. ndrie. van Ro sem: 'Je kunt proberen de tijdgee. t te olgen. in 

contact te blijven met het publiek. maar wie is bet publiek nu eigenlijk? 
Ik kan alleen maar hop n dat ik men en overtuig met mijn muLiek.' David 
C ppool e: ' ijf jaar geleden- mijn leraar moe ter altijd om lachen -
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wilde ik oor een groot publiek chrijven, ik wilde communiceren; want 
waarom zou moderne muziek niet gewaardeerd kunnen worden door een 
groter publiek? Dan komt het moment dat je j realiseert dat het publiek 
oppervlakkig luistert. Aan de ene kam w rd mijn muziek afgekeurd omdat 
ze neoromanli eh was, aan de andere kant geprezen om dezelfde reden. 
Daar ben ik van ge chrokken'. Ron Ford: ·wat an een componi l doen 
om opgemerkt te worden? Die vraag i bijna belachelijk. Het doet me 
denken aan de film van Bu ter Keaton. waarin hij wanhopig probeert op 
en naar boven lop nde reiLrap naar beneden te komen. Opgemerkt 

worden: dat kan leiden tol een gevaarlijke trend van componisten die een 
truc uithalen, en dan gaan concerten lijken op m de how . Het impliceert 
bovendien een oppervlakkige manier van lui . teren. en volgen mij i het 
publiek van tegenwoordig daar te intelligent voor.' lvo van Emmeri.k: 'Ik 
vind hel moeilijk om uit te leggen tot op welke hoogte ik me verplicht 
voelmuziek te schrijven die andere men. en mooi vinden. Al je merkt 
dat mensen er niet. in zien kun je die druk gaan voelen. maar je hoeft je er 
niet van aan te trekken. al je dat niet wilt. Sommigen zeggen wel eens 
dat het te makkelijk is in Nederland . Het i. altijd mogelijk een uitvoering 
van je werk te krijgen, en er zUn organi atie al Donemu en De IJsbreker. 
en daar zijn buitenlander. apejaloers op. Jn dat opzicht i het hier een 
paradijs. Maar het veroorzaakt ook een soort nonchalance. iet iedereen 
voelt de noodzaak om over bepaalde e entiële zaken na te denken'. 

Prince 
Dat de om tandigheden in ederland makkelijk waren, wa voor Huba 

de Graaffen Arthur Sauer geen reden om problemen uit de weg te gaan. 
Van dezelfde generatie al RonFord en Ivo van Emmerik... zijn zij radicaler, 
en meer georiënteerd op popmuziek dan op de serieuze gecomponeerde 
muziek. Beiden zijn leerlingen van Loui Andrie en en Giliu~ van 
Berg ijk. 

Huba de Graaff uitte in het artikel in Key Nores tevige kritiek op 
' ·erieuze componisten die geen idee hebben van wat er tegenwoordig aan 
de hand i . . Louis Anctriessen probeert het door te lui . teren naar Janet 
Jack on. maar daarmee draai je de klok nog niet terug. Hel i alsof de 
jaren tachtig oor hen niet be taan.' Sauer: ' omponi ten al Giliu. an 
Bergeijk .lijn niet zo dol op moderne popmuziek. Als Anruie sen een tuk 
chrijft en het de titel Disco geeft, dan wordt het een stuk dat absoluut 

niets met disco te maken heeft. Hij begrijpt het niet, punt. Giliu pr cie 
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hetzelfde. Ze weten niet wat er aan de hand is. Ach, dat moderne compo
neren heeft het wel zo'n beetje gehad nu. DissonantLijn moet een keer 
ophouden. En watje dan overhoudt? Pop'.'[ ... ] Het is vast moeilijker als 
je oud wordt'. verzucht De Graaff. ·om open te blijven staan voor de 
nieuwste ontwikkelingen'. 

Beiden zijn niet geïnteresseerd in het engagement van de jaren zestig, 
dat volgens Arthur Sa u er gebaseerd was op ·gezeur overChili door mensen 
die daar zelf nooit waren geweest'. Zijn stuk over heroïneverslaving en 
prostitulie ('Toch ook een soort engagement. nietwaar?' vroeg interview
ster Nicoline Baartman) was dan ook gebaseerd op ervaring met een ver
slaafde in zijn directe omgeving. 

Beide componisten zijn thuis in de pop en daardoor op zoek naar dat 
ene aspect waarop de moderne muziek het zo slecht deed: opwinding. De 
Graaff: 'Er is niets zo saai als een hedendaags concert. Ik ben vier keer 
naar Prince gegaan. en elke keer was het fantastisch. Tijdens een lunch
pauzeconcert in de Kees van Baarenzaal kun je je ogen nauwelijks open 
houden'. De favorieten van Sauer: ·vroeger waren hetAiice Cooper. Deep 
Purple en Jimi Hend1ix. daarna de Sex Pistols en Discharge. Nu is het 
Prince.' 

En tenslotte vonden ze elkaar in een uitgesproken afkeer van Donemus: 
'Daar wil ik niets mee te maken hebben. Dan eindig je in een bruine kaft 
tussen alleen maar saaie componisten.' En De GraaiT: Partijen uitschrijven 
en promotie doen kan ik zelf ook.' Zowel De Graaff als Sauer hebben ook 
zakelijk de boel goed doordacht De Graaff heeft haar eigen bedrijf en 
samen met Sauer is ze vaker bezig met het 'produceren· van muziek dan 
met het ancveren van pa1tituren. Componisten met de cynisch ongebonden 
houding van popmusici. En met aandacht voor het visuele aspect, waarvan 
Sauer zegt dat dat schromelijk ontbreekt in de moderne muziek. 'De één 
komt op in een overall. de ander in zijn zondagse kleren. het is een zooitje. 
Bij de uitvoering van Pangs inthe Earllead droeg ik een kitscheligjaren
z.eventig pak. Vroeger traden we wel eens op in vrouwenondergoed'. 

Jongste generatie 
Op de afdeling Sonologie van het Koninklijk Conservatorium in Den 

Haag en op de afdeling Geluidstechnologie van de llogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht komt het verhaal over de rol van popmuziek in dit 
boek rot een einde. Het is voldoende een kleine impressie te geven van 
het festival Sonic Acts dat in augustus 1994 in de Amsterdamse poptempel 
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Theo Verbey, Tegenbeweging (1986). 
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Paradiso werd gegeven. I of er nooit eerder collagewerken zijn gemaakt 
verknipt Florentijn Boddendijk een liedje van Lie. beth Li t, maakt hij 
met en joy tick met duit:elingwekkcndc . nelh id reiL n door . onische 
land chappen en L rgt en passant voor gigami che problemen m t 
auteur rechten, di mi s hien o it do r Donemu opgelo. l zullen moeten 
worden. AL of de Instant Composers Pool nooit be taan heefl pelen vijf 
tudenten een vrije impro i. al ie, ditmaal rond een elektronisch web dat 

letterlijk alle denkbare geluiden kan voortbrengen. Een componi tin spe 
tudeert af op een project van veertig minuten dat alle weg heeft van 

een mve. De e am ncommi ie. directeur inclui . staat half in de deur 
naar buiten in e n lawine an geluid te beoordelen of de jongeman het 
koninklijke keunnerk erdient. In de muziek an veeljonge componi . ten 
·peelt pop een rol. 

Over de toekomsr 
0 k Boehmer schreef een bijdrage in de reeks artikelen in Key No/es 

over de toekomst van de muziek. met d litel 'Whate er happened to the 
future?". Hij . childert een Lwarte toekomst vo r de kun tmuziek en haalt 
fel uit naar oppervlakkige flu1 met de pop: 'Waar thans jonge componi. ten 
modieus van een oriëntalie p popmuziek kletsen, blijven de dienovere n
kom ·tige werken tek n in een per pectienoze mengeling van rff en 
Salie. De kl of Lus. en beide muzikale werelden i te groot geworden om 
door pure stijl. nthe e te kunnen worden overbrugd' .29 Commercialisering 
heeft een wederzijd e bevruchting tu . en v Ik rnu7iek en kunstmuziek 
onmogelijk gemaakt. Boehmer refereert aan de oude combinatie an 
muziekstijl n maat. chappelijke . tratificatie di ok in de jaren ;.eventig 
al een belangrijke rol in zijn denken peelde. aJs hij onderscheid maakt 
tu .. en componi ten 'die zich aan hel kapilali . ering. -proce van kun~t
muLiek (en de daaraan ten grond lag liggende maatschappelijk Lru tuur) 
hebben aangepa. l. en componi ten die zich hierteg n hebb n erzel en 
juist aan dit er Let hun creatie e energie hebben ontleend'. En dat verzet 
vindt men toch weer in de popmuLiek: ·H e rudimentair ook treft men 
die eerder aan bij de verloren rappers en rm•ers, in /ec/mo-keldcn, en 
jungle-bunker dan in den tte ntra voor eigentijd. emuziek die achter 
hun eigen tijd aanhall n. Het i · duidelijk: het oproer he flzijn muzikale 
taal n g lang niet gevonden. Waarde kunstmuziek do dloopt in hel doolhof 

an een verleden waar an het de brok tukken telken. opnieuw tot 
Byzantijn, e mozaïeken of la icisli . che legpuzzels tracht te combineren 
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rust de enige hoop bij de jonge desperado's die datzelfde verleden in een 
gehaktmolen vermorzelen.' 

Thco Vcrbey schelst, iets voorzichtiger. een dergelijk toekomstbeeld: 

'En toch zaJ de serieuze kunstmu.lick van de toekomst ;ich meer 
gaan belighouden met de relatie tussen het elitaire en het populaire. 
Glad ijl>, dus de toekomstige componist kan maar beter leren schaatsen 
dan pianospelen. Het beste doet hij er wellicht aan een multimedia
bedrijfje te beginnen·.\() 
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HOOFD T K 6 

DE WOELIGE BARE E DE NIEUWE IJVER 

Inleiding 
Doncmus had al heel wat 1waar weer achter de rug. maar er volgde 

nog me r. a de eer. te kriti che nota van het G ne o in 1973 was de 
erh uding met d comp ni. ten ge pannen gebleven. en in J 9 7 werd 

h t eertigjarig bestaan gevierd m t een c ncert in het oncertgebouw 
dat door cel comp nisten werd geboycot. Een om lag in het beleid ' rd 
onvermijdelijk: componi.ten . tonden erop dat all woorden o er promotie 
/ouden leiden tot dad n. Maar promotic kon niet an de grond komen 
wndcr het uitga cfond · te b perken t t de werken die in h t buitenland 
aan .-:ouden kunnen ·laan. Voor die keuLe wilde niemand verantwoordelijk 
zijn. ook niet de componi tenvereniging Geneco. Het nieuwe beleid kwam 
er in 199 J. amen met een nieuw be tuur en een nieuwe directie. ind dien 
vaart Doncmus in rustiger" ater. 

Eerste helft jo ren tachtig 
De eerste beleidsnotitie die directeur Rogier tarre eld in de jaren 

tachtig pre. enteerde be alle het oorstel om an een klein aantal comp -
ni.ten het integrale oeu re. en daarnaast een aantal ge. electc rde > erken 
in de pr motie op te nemen. Het idee viel bij omponi ten niet in goede 
aarde, mdat dit naar hun mening nog geen een heldere keu1e oor promo
tie van componisten of an indi idu Ie werken " a . . 

ieuw in de nota wa. de zogenaamde 'basis erbreding': ' aa. t het 
documenteren en uitge en an actuel c.q. eigcntijd. e compositie. zou 
D nemus 1ich e eneens moeten richten op het documenteren en uitge en 
an werken uit het erleden, met name het 17e-. 18c- en 19c-eeuws 
ederland e repertoire·. Gedoeld wordt op de verzameling van de Haagse 

'ioli'>t \i illem oske. die in de loop der jaren een groot aantal ederlandse 
partituren had verzameld. o. keen D n mu. openden begin jaren tachtig 
be. prekingen ver het b heer van det.e waardevolle collectie. die haar 
behui7ing in de woning an de violi. t ' a. ontgroeid. Er ont. tond een 
·amen werking tu. en Doncmu. en oske en de histori che collectie' erd 
' 'OOIUlan aangeduid al. 'D nemus Den Haag·. panningen lUssen de eigen
Linnige cuamelaar en de dire ti van Donemus deden oskc echter 
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besluiten het vertrouwen in Donemu op te zeggen. Bij de reorgani atie 
van Donemus werd de collectie afge. toten en verzelf tandigd in d op L 

januari 1991 opgerichte Lichting eerlandica Collectie Wiltem o ke. 
Donemu had zich al wel verheugd op de inkom. ten uit de ni uwe afdeling 
en er een bestemming voor gevonden. De opbreng t van de exploitatie 
van het oudere repertoire zou ten goede komen aan de documentatie en 
promali van nieuwe werken. 

Stichtingenoverleg 
In de jaren tachtig probeerde de o erheid een aantal stichtingen aan te 

zetten tot intensievere amen werking. In het zogenaamde 'vijf- lichtingen
overleg' met Donemu • de Eduard an Beinum lichting. Gaudeamu . . 
het Holland festival en hel ederlands Impresariaatonderzocht mentelf 
mogelijkheden tot fusie . Met uilzondering van de Van Beinum Stichting 
ging het hier om organL atie. die net als Donemu in d wederopbouw 
waren ont taan. 

amen het mini terie an Welzijn. Volk gezondheid en Cultuur werd 
dit 'vijf-stichtingenoverleg · bijg woond door Fr it. den Haring. Hij legt 
achteraf uit dat het o erleg vooral tol doel had betere samenwerking rot 
tand brengen. wat vanzelf zouleiden tot efficiënter gebruik van financiële 

(overheids)middelen. 1 Het Hollru1d Fe. ti val en het Nederland lmpresruiaat 
gaven het goede voorbeeld, maar dat experimentele huweUjk liep op de 
kJippen Loen 'het Impre. ariaat zich met het huishoudboekje van het Fe ti val 
ging bemoeien·. Het overleg heeft niet geleid tot Ie en vatbare runenwer
king verbanden. Maar de tenden Lol efficiënter be Leding van overheids
middelen door dubbel werk bij erschiliende tichtingen te voorkomen 
wa hiermee wel ingezet. In 1986 werd op initiatief van BFO een tweede 
poging gedaan. 
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Misschien om de goede wil van Donemus tot samenwerking te tonen 
haalde Donemus het boegbeeld van Gaudeamus, Walter Maas, als 
betaald adviseur in huis. Het adviseurschap hield in een tweewekelijkse 
vergadering en het maken van reizen voor Donemus. Naast een hono
rarium kreeg hij een (waarschijnlijk forse) telefoonvergoeding. Ondanks 
al het goede werk dat Maas voor Donemus kon doen bleek na enige 
tijd dat het beter was net als vroeger iemand voor de promotie binnens
huis te hebben. Paul Hertzberger vervulde deze functie tot 1982. 



Buma Fond 
Het Buma Fond (BFO). ind 1975 d recht op olger van de teun en 

toeverlaat van Donemu . . de Stichting Nederland e Muziekbelangen. wa, 
voor Donemu een n toire b m eial. De doel telling van B 0 was 
promotie van ed rland e muziek, en het wa te verwachten daL de 
acti it iten die deze organi atie zou ontwikkelen op het territorium van 
Donemu lagen. Dat gebeurde dan ook. 

Zo lanceerde BFO begin 1982 het plan om met een caravan (op het 
kant r van Donemu. e n haringkar genoemd) vol derlan e muzi k 
een tournee door de Verenigd taten te maken. Het be. tuur an Donemu 
reageerde cepti eh en één an de b . tuur led n had zelf zove I b den
kingen dat hij ni t wilde dat zijn eigen werk n in het initiatief betrokken 
zouden w rden. Ook het Geneco tand wantrouwend tegenover hetproject 
(en tegenover BFO in het algemeen).2 Het plan wa ambitieu : 24 teden 
in twee maanden, live-uitv eringen an ederland emuziek door eder
land mu ici, radio-uitzending n. Het enige wat Donemu ho fde te d en 
wa het uitvoering materiaal leveren. Het hoofd van de promotieafdelino. 
Paul Hertzb rger. zou mee kunnen reizen. amen met Chri Walraven 
(directeur van Gaudeamu ) n Jan WiJl m ten Brocke (directeur van BFO). 
Maar Donemu wilde eer teen ·plan van ei en' maken en verv !gen zelf 
d werken voor tellen die tijden deze tournee zouden word n ge. pe ld. 
Op 18 mei 1982 meldde truTe eld aan BFO de voorwaarden an Donemu 
v r deelname. D rea tie van BFO beviel Donemu. niet, en Donemu 
besloot dan ook !echt beperkt me te werken. Donemu le erde wel 
werken maar tuurd niemand mee op r i , en b kritiseerde en passant 
bet oorge telde programma. In Key Nor es~ werd en bericht over d Ame
rikaan e tournee afgedrukt, maar er werd ftjnlje aan toegevoegd dat het 
nog niet geleid bad tot een merkbare verbetering in de verkoopre. uitaten. 

Op 25 eptember 1986 nam BFO het initiatieftot een nieuw· tichtingen
ov rleg'. BFO nodigd enkele zu lerorgani atie uit om te nderzoeken 
of het mogelijk wa. in dez tijd van ec nomi. eh teruggang en inventari-
alie te maken an mogelijke oezamenlijke a lieplannen. Vijf in tellingen 

troffen elkaar aan tafel: BFO, Donemus. Conamu (lichte muziek . 
Gaudeamus en het ederland lmprc. ariaat. Het overleg had hetzelfde 
doel al hel rdere 'vijf-, tichting noverleg': het vergroten van d organi-
atori cbe en financiële efficiëntie. maar ook nu I idde dit overleg niet tol 
pecta ulaire erbeteringen. De enig amenwerking die later n g eri u 

overwogen zou worden wa die Lu en Donemu en BFO. 
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Boven: BFO. de modern geoutilleerde promotie-caravan. 
Onder: de Donemus promotie-stand op een muziekbeurs. 
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De relatie tu. en Donemu n het Buma Fond kwam in het be! tuur 
van Donemu naar aanleiding van het caravan-plan uitgebreid ter prake. 
Men wa hetero er een dat BFO ding n deed di D nemu ook zelf had 
kunnen doen, dat Donemu achter BFO aanhobbelde. dat Donemus er 
g ed aan zou d en nel een deugdelijke promoti trategie uit te tippelen. 
De relatie tu . sen de tw e . lichtingen kwam verder onder druk toen BFO 
zijn financiële bijdrage aan de Composer 'Yoice platen erie voor 1983 
ter di cu ie telde. Al BFO niet meerinvlo d zou krijgen. boef de Done
mu niet meer op ub idie te rekenen. Met de nodige diplomatie wi l 

Rogier Staneveldeen de 1 an het !.ub idiebedrag voor 198 te redden. 
De houding van B 0 vero rzaakte op. chudding bij Donemu . . De 

comm rciëler en agre i ever aanpak werd d or Donemu , waar commer
cialiteit een netelig onderw rp wa , argwanend bekeken. Maar men zag 
er een uitdaging in, mit er con. truclief kon worden samengewerkt. De 
rijksoverheid vond het p zijn min teen reemde L.aak dat Donemu en 
BFO elkaar niet wat meer onder teunden~ . H tleek immer een kan 1ijk 
combinatie. BFO had een redelijk onafhankelijk po itie: het werd door 
Buma. du met geld dat uit campani ten-auteur rechten afkomstig wa,, 
gefinancierd. maar had geen verantwoording pljcht bij campani ten of 
bij enige o erheid. In veel opzichten een benijden waardige icuati . en 
. amenwerking zou dan ook een logi che stap zijn geweest. Op die 
amenwerking i ind dien v orzichtig aange LUurd. op zeker moment 

werd zei fs een fusi erieus o erwogen, maar een chte, constructieve 
verhouding i het nooit geworden. 

Werkgroep Donemu 
De werkgroep D nemu. van het Geneco hield intu sen nog altijd de 

vinger aan d pol. en met zekere regelmaat besprak ze met de directie de 
. tand va11 zaken. Het Geneco had in oktober 19 2 het punt van d auteur -
rechten op de agenda gezet. Het wa, er oorstander van hel percentage 
auteur rechten dat Donemu p de w rken in bet documentatiefond 
inca eerde terug t brengen t t tien. Donemu kon het voor tel niet teu
nen, omdat het zou leiden tot een inkomstenderving van ongeveer een ton 
per jaar die op geen enkele manier elder kon worden gecompenseerd. 
Ook de promotie wa een vaak terugkerend onderwerp. Het Geneco wilde 
niet alleen gekend worden in de planning an platen en uitgaven. maar 
ook op de hoogte zijn van d peciale promorie door middel van editie 
van e n ge electeerd aantal werken . Ook kwamen op 13 okt ber 19 2 de 
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twee in 1979 ten langen Ie te inge telde advie c mmt te ter prake. Er 
wa één commi ie voor documentatie (de 'toelating commi ie') en één 
voor het uitgav fond . nu genoemd promotiefonds (de ·adv ie. commi sie '). 
De commi ie kenden veel verloop. maar be tonden altijd uit twee 
vertegenwoordiger. van het Geneco en een aantal algemeen de kundigen. 
D twe c mmi ie hadden elk een ver chiliend recht: de toelating -
commi ie beslooc over de door de directie voorgelegde werk n5, en de 
advie commi. ie acflli eerde alleen: het be tuur hield het laat te wo rd 

er toelating tot het promotiefonds. 

Directeur promor ie 
Ook binnen Donemus wa men ervan doordr ngen dal de pram ti 

moe t verbeteren al men de teun van campani tenzijde wen te te 
behouden. Het be tuur be loot dan ook op directieniveau peciaal voor 
de promotie een nieuwe functie te creëren, en eind 1982(' werd Kee Hillen 
al directeur promotie aange teld. De musicoloog Hillen wa. bij de VAR 

erantwoordelijk g wee l voor de belangrijke rnatienee op de vrije zaterdag 
in het Am. terdam e Concertgebouw. Zijn eer te beleid tuk oor Donemu 
wa geba e rd op de sch iding tu. en promotie en documentatie en werd 
in juni 1983 in het bestuur besproken . Overleg met de componi ten vond 
plaat. tijden een najaar bijeenkom 1 in 19 4, nadat er van de nota een 
gewijzigde en aange cherpte ver ie was gemaakt. De vergadering in 
Muziekcentrum De lJ breker wa mat en de opkom 1 klein. en een grondige 
analy e van bet rapport van omp ni tenzijde ble f uil. Officieel wa h t 
Geneco zelf helemaal niet vertegenwoordigd. (De w nden an de affaire 

chuyt waren nog ver ). Voord halfjaarlijkse vergaderingen wa in het 
algemeen zo weinig belang telling. zeggen de notulen van 27 eptember 
1985, dat Loui Andrie 'en oor telde ze af te ·chaffcn. Dertigjaar eerder 
had André Jurre dezelfde uggestie g daan. 

Promotie: hoe? 
Onder componi ten heer te ongeduld. herinnert de toenmalige voorzitter 

van hel Donemu be tuur Wim de Ruiter zich. Be tuurslid Willem uther
land wilde h t nieuwe promotiebeleid twee jaar de kan geven zich te 
bewijzen om het vervolgen. te evalueren. maar componi ten constateerden 
al ruim voor het aflopen van die termijn dat re uitaten uitbleven. De 
v rhouding tu en het Gen co en D nemu bereikte een dieptepW1t. De 
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Ruiter: 'Bij on. leefde het gevo J dat Donemus de camp ni ten alleen 
maar la tig vond. Overigen ging het n oit om alle medewerker . Met 
zeer vel n werkte men aangenaam amen.' 7 

Een promotiebeleid zonder keurmerk van het Geneco a zo goed al 
geen promotiebeleid, maar ook binnen het Genecoliepen d meningen 
uiteen over de vraag of hel promotiebeleid zich zou moeten richt n op 
campani ten dan wel op camp itie . Voordat Wim de Ruiter v orzitter 
van Donemu werd con. tat erde hij al be tuur lid van het Geneco een 
cbeiding in omponistenkringen lang. een nogal voor de band ]jggende 

lijn: 'De componi ten die al een naam badden wilden promotie van hun 
naam, deg nen die zich nog moe l n bewijzen ]je er van hun werken.· 
Voor e n componi t die veel goede werken chrijft wordt dan vanzelf 
m er promotie gemaakt, en die krijgt zo een 'naam·. Maardemo i lijkbeid 
was nu juist dat b gin te maken. Bij het Geneco bleef hel klachten regenen8 

over de afdeling Do urnentalie en Uitga e. die met name v or nieuw
komer een bijna onneembare ve ting was geworden. Bovendien . telde 
de promoti in het buit nland teleur iet wat vooral hard aankwam bij 
componi ten die vertrouwen hadden in de mogelijkheden voor hun werk 
in hel buitenland. G neea-voorzitter Theo Loevendie )jet er in brieven 
geen twijfel over b taan dat het aan de muziek niet kon liggen. Die wa 
van intemationaal niveau, het wa. aan Donemu om te coren. Ook Loe
vendie kon niet ontkomen aan de indruk dat er een 'knon·ige. campooL ten
vijandige feer' heer te binnen de muren van Donemu . De klachten 
werden met gemengde reactie ontvangen in het be tuur van Don mus. 
waar de tegen telling tu sen componi, ten-be tuur leden en andere be tuur
der teeels voelbaarder werd. 

Uiteindelijk pre enteerde Kee Hillen in de be tuur vergadering van 
22 januari 1986 'het h lder te promotiebel id ooit oefonnuleerd'. De 
opening zin van zijn beleid notitie is ind rdaad gla helder: ·Donemu 
mag er vóór de componi ten zijn het i in elk ge al niet van dec mp -
ni ten. Maar zelf dat vóór de componi ten wil ik modificeren tot de 
volgende telling: Donemus is er voor de bij haar gedocumenteerde 
compositie . . · D nota vervolgt dat maximaal vijftien werken in het 'prom -
tiefond 'een pee i ale behandeling zouden krijgen, die binn n drie tot vijf 
jaar re uJLaten (dat wil zeggen: uitvo ringen) z u moet n opl veren. Het 
promotiefond zou du alleen moeten be taan uit mpo itie van hoge 
kwaliteit waarvan de kan op uitvoering om welker den dan ook z nder 
inve tering van promotietijd en -geld al · ui ter t twijfelachtig moe t worden 
be chouwd. Tegelijkertijd wa er een ategorie compo itie ·waarv or 
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E\llS 

van 
:-;roe.f1àhdse Muziek 

Het directieteam in de jaren tachtig. Kees Hili en (lnks) en Rogier Starreveld 
(foto Robert Schlingemann). 

een redelijke belang'>telling kan worden verwacht'. De;e werken moe'>ten 
'in gedrukte oplage te verkrijgen 1'ijn. los van de kwaliteitsvraag'. 

In de nota koos Donemu'> duidelijJ... \OOr de promotie van een klein 
aantal partituren, niet geselecteerd op basis van te verwachten commercieel 
succes. maar op de redenering dat voor die werken '>Ucces ;ou uitblijven 
ab in hun bekendheid niet werd geïn\estecrd. Met deLe logica. die 
herinnert aan wat het Geneco al in 1973 over dit onderwerp had opgemerkt. 
werd selectie voor het uitgavcfond'> losgekoppeld van de la'>tige stijl- of 
kwaliteitsdiscussie. en dat was een goede ;et. Uirgel'en doe je op basis 
van commerciële verwachtingen. promotie voeren niet. In principe was 
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hiermee de kwestie. althans beleidsmatig. in een nieuwe fase terechtge
komen. Bleef de vraag wie de werken die voor promotie werden aangebo
den zou beoordelen. Ook bleef er bij componisten twijfel bestaan over de 
vraag of men bij Donemus wel competent was het promotiebeleid uit te 
voeren. Voortdurend stonden slagvaardigheid en engagement van de 
promotie-afdeling en directie ter discussie. 

Bestuurscomponisren 
fn de loop der jaren hebben veel componisten kone of langere tijd in 

het Donemusbestuur gezeten. Dat was niet altijd makkelijk: met name de 
componisten die zich intensief in het bestuurswerk stortten en hun eigen
Lijke werk ervoor terzijde legden, konden in ingewikkelde en soms bijna 
onmogelijke situaties terecht komen. Wim de Ruiter herinnert zich dat 
nog goed: 'Het ene moment had ik als voorzitter een formeel gezag. het 
volgende kwam ik bedeJen om promotie vooreen van mijn werken·. Ook 
de 'last en ruggespraak', die formeel niet. maar in de praktijk wel degelijk 
bestond. kon een probleem zijn . De voorzitter was aangesteld namens het 
Geneco, en De Ruiter voelde zich dan ook verplicht de Geneco-ideeën uit 
te dragen. 'Met zo'n opdracht kun je niet meer zelfstandig denken. De 
constructie was dus verre van ideaal·. In het bestuurswerk school nog een 
ander gevaar: zolang een componist bestuurde. kon hij niet componeren. 
De Ruiter: ·Iedereen die zich toen met Donemus heeft bemoeid, heeft wel 
een klap gekregen. Het hangt er vanaf hoe stressbestendig je bent. maar 
sommigen konden als componist niet meer functioneren·. De vraag die 
elke componist voor zijn eigen .delerust moest beantwoorden was of hij 
zich solidair verklaarde met de Donemus-zaak, of zijn achterban trouw 
bleef. Dat veroorzaakte niet alleen bij individuele componisten. maar ook 
in het bestuur een voelbare spanning. Dat bleek onder andere toen een 
conflict tussen directie en het hoofd van de afdeling Documematie en 
Uitgave. Ceez Luykenaar. tot een onbevredigend einde was gekomen. 
waarbij Luykenaar onterecht veel schade had opgelopen. Ook componisten 
en medewerkers hadden al geprotesteerd tegen de gang van zaken in deze. 
en gepoogd Luykenaar in bescherming te nemen. De Ruiter maakte een 
afweging en besloot het bestuur te verlaten. 

De directie was voorstandster van een bestuur ·op afstand' . dat zich 
zou beperken tot het kritisch waarnemen van de directie en zich minder 
met uitvoerende zaken zou bemoeien.'~ Ook het nut van een benoemings
recht van derden werd betwijfeld. maar om tactische redenen werd dat 
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gehandhaafd. De directie zag wel aankomen dat een promotiebeleid geba
seerd op harde keuzes voor een klein aantal werken (en dus componisten) 
niet van de grond kon komen zolang de componisten in het bestuur het 
belang van het collectief dat zij vertegenwoordigden voorrang gaven. 

In tïnancieel opzicht ging het Donemus intussen beter dan ooit. De 
Composers' Voice platenserie leverde over 1983. het jaar waarover met 
BFO heftig gedebatteerd was, een positief resultaat op van 25.000 gulden. 
dat van het ministerie van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur 
gereserveerd mocht worden. WVC bevestigde10dat Donemus buiten schot 
van de bezuinigingen zou blijven, wat volgens Frits den Haring te danken 
was aan het 'beheerste en goed getimede optreden van Donemus'. De 
strategie van Rogier Starreveld was steevast de subsidiënt te wijzen op 
zijn verantwoordelijkheid: 'Als je het budget zover naar beneden brengt. 
kun je de zaak net zo goed opheffen· .11 Dat hielp. De verhuizing naar de 
Paulus Potterstraat was in 1978 met enige weerstand van het ministerie 
gerealiseerd. Het departement zag ertegen op dat Donemus de panden in 
eigendom zou nemen, maar Starreveld kon aantonen dat aankoop zou 
leiden tot veel lagere huisvestingslasten dan huur. Inmiddels bezit Done
mus drie panden, zwaar met hypotheek belast, en is het (met tegenzin) de 
huisbaas van onder meer het Fonds voor de Scheppende Toonkunst en het 
Nederlands Impresariaat. Overigens is er ook nog een opslagruimte aan 
de Brouwersgracht in gebruik. 

Strijd 
Terwijl het Geneco en Donemus onderling het een en ander hadden uit 

te vechten, moesten componisten in de tweede helft van de jaren tachtig 
ook met de buitenwereld strijd leveren voor erkenning van bun 
muziek. 'Orkesten laten steeds minder Nederlandse composities toe·. kopte 
De Volkskrant op 9 oktober 1986. 'Voor veel orkestleidingen is de 
hedendaagse muziek een angstwekkende, onduidelijke materie', zei Theo 
Locvendie in het artikel. Het Genecostelde de Jan van Gilse prijs in voor 
·personen en groepen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
moderne of historische Nederlandse muziek· .12 Een nieuwe stichting werd 
opgericht: de StichtingManifestaties Nederlandse Muziek. De vergelijking 
met de Stichting Nederlandse Muziekbelangen en bet comité Manifestaties 
Nederlandsche Toonkunst ligt voor de hand omdat de naam er een 
samentrekking van lijkt Le zijn. maar deze voorgangers waren inmiddels 
in de vergetelheid terecht gekomen. 
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Het wa niet alleen aan de arke ten te wijten dat de Nederlandse muziek 
weinig aan de bak kwam. De overheid maakte het er niet eenvoudiger op 
roen zij de orke. ten voor pedoden van vier jaar flnanciële autonomie gaf. 
Tekorten uit het ene jaar mochten ( f m e ten) binnen de periode worden 
aangevuld met over chouen uit andere jaren. De po i tie van de arke ten 
werd zo nog wankeler en de mee. te orkestdirectie namen (opnieuw) hun 
toevlucht tot een behoudende programmering om inkom ten uit 
kaartverkoop zoveel mogelijkzeker te tellen. D overheid wa van mening 
dat culturele instellingen nog meer eigen inkom ten moe ten zien te 
verwerven, iet wat cuJtuurmini ter Elco Brinkman in een interview met 
Sytze Smit in Mw;;iek en Dans nogmaals benadrukte. De tjen tot vijftien 
procent van het budget die in t llingen ·zelf verdienden· wa wat hem 
betrof nog onvoldoende. 13 

og één incident waaruit blijkt datdeL n waarop componi ten en de 
buitenwacht in de tweede helft van de jaren tachtig met elkaar omgingen 
feller wa geworden. In januari l 987 ruzieden Jan Knapper, de Lijd 
directeur van de Stad. chouwbmg en het Concertgebouw in Haarlem en 
Theo Loevendie, voorzitler van het Geneco. over enkele in het honderd 
gelopen af prak n rond hetjubileum van het Geneco neen concert an 
de Lichting Manife tatie Nederlandse Muziek. Het Gencco voelde zich 
'zwaar gedupeerd door Knapper'. en Jan Knopper achtte bewezen dat 
componi ten 'heel gewoon, en gelukkig maar, deel uil [maken] van on 
ongeïnteres eerde kJootjesvolk. 14 Zo fel wa men nog niet gewee t. 

Veertigjarig bestaan in cri ·issfeer 
Kort daarna Joeg de vlam in de pan . p l 2 april 1987 zat voor Theo 

Loevendie de termijn al oorzitter van h t Geneco erop. Hij eh reef een 
openhartige brief aan zUn collega-componisten over de probiemali che 
verhouding met Donemu . . Precie een maand later wa hij amen met 
collega Klaa de Vrie aanwezigtijden een rgadering op het mini terie 
van WVC, en werd hij door e n opmerking van 'én van de Donemus 
be tuur. leden dermate geïniteerd dat hij zich niet meer kon beheeLeo en 
van kwaadheid ontploft . Vier dagen later nam de ledenvergadering van 
het Geneco een motie aan die alle G neea-vertegenwoordiger in be tuur, 
commi ies en redacties van Dooemu erzocht om met onmiddellijke 
ingang hun werkzaamhed n op te schorten. H t be. tuur van het Geneco 
kreeg van zjjn leden opdracht e n onderzoek in te laten teil n naar de 
structuur en bet functioneren van Donemu . Dat onderzoek zou een half 
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jaar lat r inderdaad worden inge teld. Al eerder had h t Gen o hier bij 
W op aangedrongen, en het feit dat het nog niet had plaatsgevonden 
wa, voor het Geneco mede aanleiding te tellen dat 'de ertrouwensba i 
[wa J weggevallen om de noodzakelijk geachte hervormingen p directie
niveau te doen plaat. vinden in overleg met h t huidige Donemu. bestuur· .15 

Mete n daarop deden The L evendie n oud-Donemu. medewerk ter 
Henriëtte Kropman (en . crelari van het Fond v or d chepp nde To n
kun t) een oproep aan een groot aantal campani ten. ·die zich in principe 
bereid hadden verklaard geen w rk meer bij Donemus Ie brengen· om aan
wezig t Lijn bij een bij · nkom top 26 mei 1987, waar gezochtl.ou worden 
naar en 'alternatieve manier van k piëren. uitgav en promotie· en waar 
men zou besluiten 'tol een erwittigen van Donemu van het "op tappen" 
van b vengen emde omponi t n z lang "de gewen, te her ormingen op 
direclieni eau" (citaat uit de Gencco motie van 16 mei jl.) ni t heeft 
plaat gevonden· .16 Een week later werd het ·comp ni. ten ri · i Centrum 
opgericht dat componi ten di zich m welke reden dan ook niet langer Lot 
Donemu wilden wenden, an advie diende en zo mogelijk daadwerkelijke 
hulp bood bij de aanmaak van hun werk. Het cri iscenlrum wa opg richt 
'in afwachting van ontwikkelingen die moe ·ten leid n tot een herstructure
ring an Dooemus· . chre en componi . tlkopiistWm1 Boogman en Henriëtte 
Kr pman aan het bestuur an het Geneco. Ze pleitten 11 voor het oprichten 

an een nieuwe werkgroep, omdat 'z nder d ontwikkeling van verdere 
plannen. beleid en initiati ven die op redelijke termijn uittichl bieden op 
een oplo ing van de huidige problematiek' het cri i centrum niet wild en 
kon functioneren. Het drong er bij de overheid op aan de rijk gelden voor 
aanmaakko ten van do r het Fond voor de cbeppende Toonkun t 

gchonor erd werk los t koppelen van heL sub. idie aan D nemu . 
Kort daarop ver tuurden Maruien llena, Joël Bon ·. Iv an Emmcrik, 

Margriet Hoenderdo. . ndri an Ro em en Theo Verbey ook een r od-
htijven aan hun c llega ' . . 1s D eer. te brief had hen, neL al vele anderen, 

niet bereikt: 'Vergeten? Te inge\ ikkeld? lva. te n pre- ·cle tie an wi 
weiUcbt tot heL toekom. lige ··alternatieve profe ionele uitgever bedrijf' 
wordt to gelaten?' Er dreigde nu ook nog een t\: ee palt ond r de compo
ni ten t ontstaan, jui t p het moment dat . olidariteit boven alle vereL t 
wa . De tweede groep componi. ten voelde Lich dubbel gedupeerd: ·Done
mu vcrlaten i. prakti h onmogelijk mdat er geen altemati f i · zoal. de 
electe groep dat nu wel voor zichzelf wi l proberen le organi eren via h t 
ond. voor de eh ppende Toonkun L ·.Dat bezwaar lijkt vergezocht. maar 

is het niet. want één van de v or tell n an het cri ·iscenLrum wa immer 

186 



om het aanmaaksubsidie voor werken die door hel Fond waren gehono

reerd los te koppelen van het Donemu - ub. idie. Theoreti. eh bestond dus 

wel deg lijk het gevaar dat campon i ten builen de boot zouden vallen. tenzij 

het F nd àJie aangevraagde werl,en zou honoreren. Overigens maakt het 

mini terie van WVC in juli duidelijk dat van een dergeLijke heiding geen 

. prake k n zijn: het aanmaak. ub idie bleef ge\ oon bij Donemu . 

Van de ze auteur van d laatste brief was niemand aanwezig tijdens de 

eene bij nkom. 1 van het Componi ten Cri is entrum op 26 m i 1987. 
Theo Loe end ie con. tat erde tijdens deLe vergadering dat de eensgezindheid 

onder camp ni ten ver de kwestie Doncmu. 'vóór alle mo t " orden 

gehandhaafd' en dat er niet LOU gebeur n buiten het Genec om. Tegelijker

tijd benaderde Otto Ketting. nu voorzilter van bet Geneco. via infonnelc 

wegen het Donemus-be tuur om te k men tot nieuwe ge prekken, ge ba eerd 

op 'l ekom !gerichtheid en het optimali eren van de functie van Done

mu · .19 Ditlaat te was een voon aarde die D nemu. voor nieuwe onderhan

delingen duid lijk ge t ld bad. Tegelijk werd door een werkgroep onderzocht 

of mponi. ten en overh id geLamenlijk een nieuwe BV konden oprichten 

t r vervanging van Donemu . . Het cri. iseentrum had inmiddels zijn eer. te 

klus: d productie van Loev ndie' Oh oor o ho01: ge. eh re en voor de ope

ning van de dr. nt n Philip ?aal in Den Haag. Het CC sp orde2u het 

Geneco aan h t initiatief van het cri. i centrum te adopteren. Het w ord 

staking is alleen door Mi. ha Mengelberg in de mond genom n. maar de 

vergelijking met een taking. ka komt onwillekeurig op bij het verzoek 

van componi ten aan h 1 G neco om een bijdrage oor kopieerko ten en 

telefoon. om depri é-middelen te paren. 

Op 30 mei 1987 vond in het m. t rdan1, e Concertgebouw een concert 

plaatst r gelegenheid van hel veertigjarig be taan van Dooemu . . Het concert 

werd door he I wat ed rland. e componi ten geboycot. Op cl zelfde dag 

gaf Luc Knödler in RC Handel. blatP1 een overzi hL an de stand van 

zaken dat niets te rad n o erliet. Hel Gene o riep zijn leden op de uitgeverij 

te b ycotten. Toen gebeurde het on em1ijdelijke: Theo Loevendie en Peter 

chat stapten daadwerkelijk op. terwijl vele comp ni . ten. onder wie Otto 

Ketting, Klaa de Vrie en Peter-Jan Wageman · duidelijk maakten Donemu 

in de toekom t zo eel m gelijk 1 Ltlllen mijden. Peter Schat . chreef p 30 

mei 1987, ve rtigjaar en tien dagen na de oprichting van Donemu . in een 

bittere brief: ·u hebt er bij het vee11igjarig be taan wel een bende van weten 

te maken.' 
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Na 1987 
Tn de bestuursvergadering van 22 mei 1987, midden in het gewoel, 

werd het beleidsplan 1988- 1991 besproken. waarin de directie uitsprak 
hoe zij haar sterke financiële positie L.OU proberen te behouden. 

'Meer dan voorbeen wordt de behoefte gevoeld het formuleren van 
nieuw beleid met bedrijfseconomische en marktpositionele gegevens te 
onderbouwen. Vaststelling van nieuw uit te voeren beleid kan leiden tot 
wijzigingen in de personele organisatie. De mogelijkheid om uitgaven op 
de markt te brengen waarvan tenminste de out-of-pocket-productiekosten 
zijn gedekt verdient te worden onderzocht'. 

Marktonderzoek en branche-statistische gegevens zouden de basis zijn 
van het nieuwe beleid. dat wat de promotie betrof onder meer vorm zou 
krijgen door in één van de panden aan de Paulus Potterstraat (die Donemus 
in tegenstelling tot vorige behuizingen in eigendom had) een winkel voor 
Nederlandse muziek te openen. Onderzoek zou de relatie aantonen tussen 
promotionele activiteiten en resultaten van verhuur en verkoop. Daarmee 
stapte men weer af van het promotieplan een jaar eerder, waarin promotie 
nog los stond van verkoopresultaten. 

Een 'toekomstgerichte oplossing en het optimaliseren van het functio
neren van Donemus'. door de verzelfstandiging van documentatie. uitgeve
rij en promotie, moest in het achterhoofd worden gehouden. Met de schei
ding van deze hoofdfunclie). zou een duidelijker structuur ontstaan en alleen 
dan kon aan elke taak voldoende aandacht worden·besteed. De nota sprak 
van een documentatie van 200 werken per jaar. Er moest een 'commercieel 
werkende· uitgeverij worden opgericht voor bladmuziek en geluidsdragers. 
hoewel deze uitgeverij zou functioneren 'zonder direct of uitsluitend 
winstoogmerk na te streven'. Bij de plannen hoorde verder een ven·egaande 
differentiatie van de promotietechnieken, meer toegesneden op de 
verschillende producten die het bedrijf te bieden had. Want die ·producten' 
varieerden van eenvoudige bloktluit-etudes tot complete opera's. 

De gewapende vrede met de componistenorganisatie duurde intussen 
voort. en tijdens zijn vergadering op 31 augustus 1987 koos het bestuur 
van Donemus een standpunt. Omdat het ontwikkelen van een markt
gerichte uitgeversfunctie de prioriteitenlijst bleef aanvoeren. was het 
bestuur van mening dat een verbetering van de verstandhouding alleen 
kon worden bereikt als het Geneco die toekomstvisie wilde adopteren. 
Op 29 september 1987 adopteerde het Geneco inderdaad de diplomatieke 
formulering dat Donemus een bedrijf was met drie, deels met elkaar 
verband houdende functies: documentatie. promotie en uitgeverij. De drie 
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Be~turende componhten: Jan van Vlijmen (foto: Rober t Scblingemann), Otto 
Ketting, Wim de Ruiter (foto's: Picter Boer..ma), Syu.e Smit (foto: Fmns Schellekeos). 
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taken 1 uden in nderlinge . amenhang worden bcsch( uwd in een nieuw 
bel idsplan van Donemus. waarin de 'factor ko ten/baten· ook een rol 
zou spelen. Op haar b urt zegde Donemu. to de onderlinge am nhang 

an d drie afdelingen niet uit het oog te zullen verli t.en. Met detc 
r rmuleringen was een compromi bereikt waar een ederland politicu 
troL op z u tijn. 

Tijden de algemene lcdenv rgadering van het Genec p 14 no ember 
1987' erden de nieuw. te belcids oomemens wegen. gebrek aan rutislh.:ke 
be logenbeid echter met één be eging an tafel ge eegd en be. loot de 
vergadering om onder~: eker Han Onn van den Berg de pini s over 
D nemu. te laten inventariseren. Het to h al fragiel onderhand !ing. 
proce. kwam tot een eind toen Donemus hoorde van dit plan. uat het 
rechtstreeks in . trijd achtte met de v orgenomen 'toekomstgerichte 
vi ie' .~ Men Lag de ond rtoek. opdra ht eerder al. hel bewij . dat het 
Gen co niet . erieu. b trokken wilde lijn bij het ontw rpen an nieuw 
beleid. Waamemcnd v OJ7ilter en directeur an het m terdam. e Concert
gebouw Martijn ander. legde in Mu::Jek en Dans uit dat v r 7ijn be. tuur 
de ham raag wa : · ... h ede ederland. c componisten h t be te gediend 
worden. D or 1e n l als gelijke monniken gelijke kappen te bieden. dat 
wil zegaen : ieder h tzel fd dubbellj promotie'? f z g je: nee. je kunt 
beter een bep rkt aantal componi. ten uitkiet.en? 11-. denk dat d tijd voor 
L · n verandering nu rijp i.· Y 

Socioloog Hans Onno van den Berg van het eenmans-onderzoeks
bureau Cenano werd door het Geneco aangezocht een dossier aan te 
leggen van meningen die bij de verschillende partners over Donemus 
bestonden. Veel respondenten was het niet duidelijk of Donemus nu 
alleen documenteerde of ook promotie voerde, en àls het promotie 
voerde volgens welke criteria dat gebeurde. Gevraagd naar het uitgave
fonds ze1den sommige componisten 'Ik geloof dat ik daar ook inz1t', en 
anderen 'Bestaat dat dan?'. Vooral directie en hoofd van de afdeling 
Documentatie moesten het ontgelden. Men was ontevreden over het 
gevoerde personeelsbeleid (enkele van de beste medewerkers, waar
onder twee goede kopiisten, hadden het bedrijt verlaten) en er waren 
onvoldoende mogelijkheden voor componisten tot inspraak 1n plaatop
names: 'opeens sta je op de plaat'. Ook de afnemers, concertzalen, 
conservatoria , ensembles en orkesten liepen niet warm voor Donemus. 
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Nederlandse muziek bij orkesten 

Het onderzoek van Cenano liep in 1988, een jaar nadat het Contact
orgaan Nederlandse Orkesten had laten uitzoeken hoe het zat met het 
uitvoeren van Nederlands (auteursrechtelijk beschermd, dus 'heden
daags') repertoire door Nederlandse orkesten en publieke omroepen 
(die de programmering bepalen van de omroeporkesten). Voor dat 
onderzoek werden ook de verhuur-en verkoopcijfers van Donemus over 
de jaren 1980- 1985 naast elkaar gelegd. Orkestmateriaal wordt door 
Donemus verhuurd, kamermuziek verkocht. 

Voor wat betreft de verhuur van werken in grote bezetting was het 
aandeel van Donemus op de Nederlandse markt in de omzet vrijwel 
constant op 85% gebleven. De verhuur aan professionele orkesten was 
gelijk gebleven, dus als m het Jaarverslag van Donemus over 1985 wordt 
gesproken van een 'verheugende stijging in de verhuurresultaten' ligt 
dat voornamelijk aan de toegenomen belangstelling van amateurs. Veel 
dramatischer is het beeld dat ontstaat wanneer wordt uitgegaan van 
het aandeel minuten 'Nederlands beschermd werk' in het orkestreper
toire, dat door Buma nauwkeurig wordt bijgehouden. In vier seizoenen 
(82/83 - 85/86) was dit gedaald van 5,3% tot 3,4%. Bovendien, zo 
had Buma-voorzitter Lex van Delden berekend, waren tot overmaat van 
ramp de orkestconcerten in enkele seizoenen tijd gemiddeld twintig 
mmuten korter geworden. 

Dergelijke cijfers waren toen al niet n1euw, en zijn nog altijd realiteit. In 
het beleidsplan voor de periode 1997 - 2000 heeft Donemus voor
gesteld een nieuw fonds op te richten met het doel podiumuitvoeringen 
van Nederlandse muziek te bevorderen zodat dit percentage zou kunnen 
groeien tot zeven.24 

De directie, Rogier tarre eld en Kee Hillen. oorzag be luitvorming 
o er het nieuwe model met \erLelfstandigde afdelingen vóór eind 19 8. 
Bij die gelegenheid 70U ook het benoeming. recht van Geneco en 
medewerker worden beëindigd. een maatregel waartegen medev erken, 
in de loop van 1988 nog 7ouden prote teren, en waaro er men in het 
be tuur ook ni t unaniem wa . Op 20 juni 1988 v erd de tek t van het 
nieuwe beleid. plan door het be tuur a<;tge. teld. Eind 198 kreeg het 
organisatie-advie. bureau L yer en Weer. tra opdracht de mogelijkheden 
te ndert.oeken van een fusie tu . en D nemu. en BFO. Dan tou BFO de 
promotie (voortaan genoemd de marketing) op Lich kunnen nemen. terwijl 
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Donemus verantwoordelijk zou zijn voor documentatie en uitgeverij. Dat 
was bet scenario. In januari 1989 richlle het Geneco een eigen stuurgroep 
op met de opdracht 7ich over deze kwestie een mening te vom1en. 

De 7aak was in een stroomversnelling gekomen. De directie meldde 
dat haar nieuwe beleidsplan in individueel overleg met componisten 
positief werd ontvangen. maar het Geneco liet minder optimistische 
geluiden horen. Men zag niet hoe de commerciële en gesubsidieerde 
activiteiten zich tot elkaar verhielden. en plaatste vraagtekens bij het feit 
dat de directie zelf over toelating van nieuwe composities tot het 
documentatiefonds zou blijven beslissen. Begin I 989 werd het beleidsplan 
uiteindelijk naar pers en componisten gezonden, en op 3 mei volgde een 
uitnodiging aan het Geneco om te praten over aanpassing van de diverse 
reglementen, de gevolgen van muziektekstverwerking voor componisten, 
het promotiebeleid en de huisvesting. Een tussenrapport van Leyer en 
Weerstra bood weinig hoop op het slagen van de fusie met BFO, en 
waarnemend voorzitter Marlijn Sanders kondigde zijn vertrek per 1 juni 
1989 aan. Vanaf die datum nam Frans Wolfkamp tijdelijk het voor
zitterschap waar. Het bestuur besloot tot een drastische oplossing. 

Op 15 januari 1990 verscheen het persbericht dat alle verdere politiek 
overbodig maakte: 'Directie Donemus legt functie neer', 'op grond van 
verschillen van inzicht over de realisatie van het beleidsplan·. Rogier 
Starreveld en Kees Hillen vertrokken. Als interimdirecteur werd NOB
manager Ben Janssen aangesteld. die allereerst alle contacten met collega
instanties opnieuw aanhaalde. terwijl ook bestuursleden Otto Ketting, 
Sytze Smit en Frans Wolfkamp overuren maakten om bij de diverse partijen 
het vertrouwen in de organisatie te herstellen. Op I oktober I 990 volgde 
de aanstelling van de nieuwe directeur, Bèr Deuss. die onmiddelijk een 
radicale personele reorganisatie begon. die pas medio 1992 was voltooid. 
Zeven medewerkers bleven gehandhaafd in hun functie. De anderen 
werden gepromoveerd, intern overgeplaatst, ontslagen of verlieten Do ne
mus op eigen initiatief. 

Alle zittende bestuursleden werden geleidelijk vervangen. Vanaf 18 
november 1991 hanteerde prof. Joop Doorman de voorzittershamer. Alle 
anistieke beslissingen werden in handen gelegd van een artistieke raad 
waarin naast twee componisten drie externe muziekdeskundigen zitting 
hadden. Ton Hartsuyker werd de eerste voorzitter van de artistieke raad. 
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Key Notes verscheen met ingang van nummer 23 nog maar eens per 
jaar. In de nummers 23, uit 1986 en het als allerlaatste bedoelde nummer 
25 (dat de jaren 1988 I 1989 moest bestrijken) staan onder de titel 
Ear Mail twee interessante visies uit het buitenland op het Nederlandse 
muziekleven. De eerste is van de Belgische musicoloog Harry Halbreich, 
die vol lof is over de Nederlandse muzieksituatie. Hij ziet 'de ware 
democratie' weerspiegeld in het feit dat Nederlanders nooit hebben 
gekozen tussen Mahler en Debussy, Schönberg en Stravinsky, Boulez 
en Xenakis.25 De tweede 'Ear Mail' is van de in de Verenigde Staten 
woonachtige Nederlandse musicoloog Frans van Rossum, die in zijn 
bijdrage de Nederlandse trots op het internationalisme beleefd maar 
resoluut terzijde schuift. Nederland heeft een internationaal en 
indrukwekkend muziekleven, maar doet biJna niets om dat 1n het 
buitenland bekend te maken. 'Van wat er in Nederland wordt geschreven 
over kunst en het muziekleven is vrijwel niets beschikbaar in andere 
talen ~ en wat er beschikbaar is lijkt hier nooit terecht te komen. Een 
gevoel voor public relations is ons niet eigen! Van alle obstakels die 
Nederlanders bij de internationale verspreiding van hun cultuurgoed 
tegenkomen, is het grootste nog wel hun eigen gebrek aan business 
aplomb, misschien zelfs een aversie tegen het exploiteren van de 
culturele spirit en zijn niet geringe prestaties. We schijnen ons niet te 
realiseren dat ons gevoel om in artistiek opzicht te behoren tot een 
wereldgemeenschap gebaseerd is op eenrichtingsverkeer. 'Wij kunnen 
ons makkelijk oriënteren op buitenlandse kunst. Maar buitenlanders 
spreken geen Nederlands. Voor hen is onze cultuur een gesloten boek'.26 

Het is het gebrek aan chauvinisme dat André Jurres zoveel jaren eerder 
al had gesignaleerd. 

Nieuwe tijd 
a alle phef over de keuze tu . n de commerciële uitgeverij en het 

ge. ub idicerd do umentaticcentrum, i. het eelzegg nd dat de nieuwe 
dir cteur van Donemu een echte uitge er i . . 

De oor het artistieke beleid ingc. telde artistieke raad wi . t met het 
be. luur en direct ur in d voorlopige nota ·Donemus in de jar n neg ntig' 
de werkzaamheden van D nemu · terug te brengen tot drie kerntaken: d 
registratie an werken en het lever n van alle rel ante informatie: de 
productie en reproductie: de promotic en de exploitatie vander cht nop 
g drukte edities. 

olgen directeur Bèr Deus 27 lekcn de beleidsdoelen in 1991 ambitieu . 
maar in minder dan de r oor uitgetrokken (en door de verheid ingegeven) 

19-+ 



vier jaar werden zegerealis crd. De productie loopt zoals ze moet lopeLl, 
er i hard gewerkt aan het relatie-netwerk . er i · gedegen promotiemateriaal 
voorhanden in de vonn van campon i. tenbra hu re . catalogi en Key Nmes 
(met een nieuwe. door ytz Smit en Frans van Rossum gerealiseerde 
redactiefonnule). en er werd een nieuwe CD-reek · opge tart.. In 1992 
ver chenen de eer. te vier Highliglus-titels op het Composers' Voice-label. 
Tn de volgendejaren er. chcn n minimaal acht co·. per jaar. Bovendien 
. laagde de organi . atie erin ondank. al deze inspanningen financieel het 
hoofd boven water te houden. Nóg belangrijker: het nieuwe management 
, laagde erin het erlrouwen te herwinnen van de gehele componi ten
gemeen. chap en de vertrokken componi t n terug te halen. Het werk van 
Peter-Jan Wageman . Ouo Ketting n Klaas de Vries, die met hun eigen 
uitgeverij rpheu. de concunentie met Donemus waren aangegaan, i. na 
1994 weer opgegaan in Donemu . 

D nernu beheert nu. in 1997. een fonds van ongeveer 9.000 partituren. 
geschreven door ongeveer 550 ederland c of in ederland woonachtîge 
componi ten. Want de ederland e nationaliteit i. geen criterium meer 
en het aantal uit het buitenland aJkomstige componisten in de catalogus 
groeit ge. taag. De Reproductieafdeling heeft de oude lichtdruktechniek 
in 1985 ingeruild voor de moderne l'otokopieertechniek. die men. volgens 
het hoofd van de afdellng Loui Nee man, ui ·nel tot in perfectie leerde 
beheer en. ln J 995 maakte Donemu. oor eigen gebruik en in opdracht 
van anderen een slordige anderhalf miljoen kopieën. Neesman heeft met 
Da id Lawton. Dick Staat · en mede\ erker om deze giganti che klu t 

klaren. 
Zowel hier als op de Redactie-afdeling (de muziektekstverw rking waar 

eindredacteur Koos Palmbo mal eind jaren tachtig mee wa · begonn n) 
i inmiddel. een kleine indu. Lrie omstaan, waar de mee. te drukte wordt 
eroorzaakt d ordat componisten. musici en anderen ortdurend 

binnenlopen. Onder leiding van Ed van Steijn werkt de Redaclie aan hel 
met de computer armgeven an partituren die door teed meer 
componisten p diskette worden aangeleverd. De tijd van de grafische 
partituren is voorbij en veel 11otatieproblemen. waaJOver componi ten 

r eg r door Ni co chuyt. werden geïn u·ueerd. hebbeu L.e zelf al pgelo t. 

Donemus heeft in een bekend computer-muzieknotalieprogramma enkel 
aanpa ingen aangebracht, zodat alle partituren die daarin worden gemaakt 
vanzelf voldoen aan de redactionele ei en die aan een Donemu -pm·tituur 
ge reld worden. Maximale flexibilüeil onder aanhoudend grote werkdruk 
i hier h L parool. Dit wordt vodoende geïllustreerd door hel impele 
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Directeur Ber Deu sen eindredacteur Ed van Steijn (foto : Francine Ker ten). 

gege en dat met dezelfde per. oncle bezetting al. in de jaren tachtig de 
notenproductie meer dan verdubbeld i. , terwijl de kwaliteit met prangen 
i. ge tegen. Tegenwoordig wordt er gewerkt aan een eigen Donemu -
g zicht in het notenbeeld. ter bevestiging an idenliteiL en kwaliteit. 

Fon Brouwer. Anthony Fiumara en Da o van Peur. en be pelen de 
computer met de virtuo iteit an concertpiani ten en houden ia een 
bulletin-board contact met een wereldom pannend netwerk an free
lancers. 

Documentatie taat onder v rantwoordelijkhcid van EL van wol. die 
met Sylvia Derk en en Wim Klerk.x de enorme hoeveelheid informatie 
overzichtelijk weet te bewaren. Ook hier heeft de automatisering toe
ge ·lagen. Alle catal gu · informatie i in de computer ingevoerd n elke 
geïntere eerde met e n internet-aansluiting kan thuis op zijn pc eder
land e muziek vinden. 

De boven te erdiepingen zijn in handen an directie en adminL tralie. 
Bèr Deu . en directie. cretare. se Caratien Schulle. en nog een verdieping 
hog rad mini traleur Rob Mis et en ad mini tralief mede" erk ter Carmen 
S ttura-Oric. Aan het begin van Donemu 'jubileumjaar ging Martien van 
der Kuijp met v rvroegd pen ioen. 
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De promotie i., in handen van Michael NieuwenhuiLen. die. bijgcstaan 
door Theodora Verploegen met voortvarendheid cd's tot stand brengt, de 
redactie Key Notes begeleidt en vooral, via een groot internationaal 
netwerk, Nederlandse mu;iek in het buitenland onder de aandacht brengt. 
Promotic i., ,·oortaan mtU\\ gekoppeld aan de ·Haag uit de markt'. Zodra 
ergens op de wereld belangstelling blijkt voor Nederland.,e mu;iek. is 
Donemus erbij om behahe de betren·ende werken ook andere onder de 
aandacht te brengen. 'l iet is nooit uihluitend onLe verdienste wanneer 
het lukt. maar wc spelen in het proces wel een belangrijke rol', ?egt 
NieuwcnhuiLen. Over de aandacht van Nederlandse ensembles en orkesten 
voor de Nederland'>e mu;iek is hij niet omerdeeld tevreden. Zeker nu 
van overheidswege grotere druk op de orkesten is gekomen om eigen 
inku1mten te verwerven loopt hettoch al niet hoge percentage Nederlandse 
werken bij de orkesten de laatste jaren alleen maar terug. om bij het 
Rotterdams Philhannonio;ch Orkest in het !.eizoen 1996- 1997 1.elfs het 
tragische nulpunt te bereiken. De ~ituatie i~ dus niet LOveelanders als ten 
tijde van Nicuwenhuizens voorganger!.: de Nederlandse muziek kan een 
promotor, die met een stapel partituren tlirigcnten en mu ... ici bestookt. 
nog altijd goed gebruiken. 

Dat tie promotie makkelijker is geworden door het groeiende zelf,er
trouwen van de componil.ten en kwaliteit \ an de werken wordt bewezen 
doordat Donemus nu ook weer een aantal echte ·succe.,nummers' in zijn 
fontls heeft, waar elke commerciële uitgeverijjaloers op ?Ou zijn. De orkes
traties van de Sonate 1w. I van Al ban Berg door Theo Verbcy, De Hemel 
van Peter Schat. de bc\' .. erking voor blaterscnsemble van Mous~orgsky's 
Schiltlaijententonn.Hclling door Geert ,·an Keulen hebben al heel wat 
uitvoeringen gehad. 

Eén ding is sind., 1947 niet veranderd, en dat i., het admini.,tratiesysteem 
waarin het hoofd Exploitatie, Rina Stokhof. de nieuw geaccepteerde 
werken opneemt. In 1995 werden 223 nieuwe fiches in de enorme, 
loodzware boeken met metalen rug opgenomen. en ze Lijn nog steed<> niet 
vol. Het aantal geluidsopnamen in de fonoteek nadert de I 0.000. Elke 
uitvoering van Nederlandse muziek op radio of TV wordt geregistreerd. 
In zekere zin i<> ook het oude plan om een winkel te beginnen gerealiseerd, 
want voorradige partituren kunnen aan de balie worden gekocht, andere 
besteld, en Nienkc tic Boer. Annelies de Casparis. Fnmcine Kersten en 
Saskia Törnqvist vormen samen een encyclopedie van parate kennis over 
Nederlandse muziek. 
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NEAR 
De samenwerking met Gaudeamus il-> een nieuwe fase ingegaan met de 

oprichting van het Nederlands Elektro-Akoestisch Repenoirecentrum. 
Begonnen als initiatief Hln Alcedo Coenen. wordt het nu geleid door 
componil>t René Uylenhoet. NEAR is opgericht om Nederlandse elektro
nische mu;iek te inventari..,eren en in binnen- en buitenland onder de 
aandacht te brengen. Een klein Donemus. voor een richting in de Neder
landse mu;iek die. bij het ontbreken van ..,peclpartüuren en traditioneel 
notenschrift. bij Donemu<, nog maar weinig aan bod ''as gekomen. 

Het beleid I'Oor de toekomst 
Het mee\t recente beleidsplan \an Donernus. voor de 'kunstenplan

pcriode' 1997 - 2000. b er een van consolidatie en groei. De meeste keu;e.., 
uit 1989 blijnm gehandhaafd. maar de recente onl\\ ikkclingen. onder 
andere op het gebied van de 'nieuwe media'. rnaken het noodzakelijk een 
open oog te houden voor mogelijke \erbcteringen. 

De behoefte aan groei in het buitenland wordt ingege\en door het feit 
dat in het binnenland de docl\tellingen min of meer gerealiseerd 1ijn. 
Tachtig procent \'an de inJ,.onmen 'an Doncmu~ Lijn all..mmtig uit de 
binnenland ... c af;et. dus buitenlandse klanten vormen een logi ... che nieuwe 
doelgroep. In de eerste plaats Îl-> het de kwaliteit van de Nederlandse mu;iek 
die een uitbreiding' an buitenlandse acti,itciten recht\ aardigt. Natuurlij i,. 
komt het bullenland ook naar Donemus toe. In 1991 werd de muLiek van 
Louis Andriessen in New York gepresenteerd. en dat leidde tot een intensief 
contact met de overkam van de oceaan. Dat dit uiteindelijk ook tot gevolg 
had dat Andriessen werd 'weggekocht" door uitgeverij Booscy & Haw kcs 
is 'oor Donemu., alleen maar het be\\ iJ'> dat Ncderland<,e mu;ieJ,. 
internationaal haar kracht bewezen heeft. liet doel. de Internationale 
vcr..,preiding 'an Nederlandse muziek. wal-. met de;e transfer bereiJ,.t. 
Overigens konden de laatste jaren meer componisten hun werk bij grote 
internationale uitgevershui;en onderbrengen, ;oals Tri'>lWl Keuris bij het 
Britse 'ovello en Theo Loe,·endie bij het Duit'>e Peer Mu..,ik Ycrlag. Door 
het ge' en' an licentie!. aan andere uilgevers kan Donemus meeprofiteren 
van de groeiende bekendheid van Nederland.,e componisten. 
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I. Ge pre!.. met Frits den Haring. Rij ·wijk 3 n vember 1995. 

2. Dit werd duidelijk tijdens de vcrgadering van Gcneco en Donemu~. 6 mei 19 2. 
Doncmu archief. 

3. Roland de Beer. J-low nmny compo:er~ can you fit into a herring tand? Key 
Nol es 16 ( 1982/2), p. 15. 

4. Zie noOl I. 

5. De directie wa~ verplicht elk haar aangeboden werk aan de commis ie voor te 
leggen. 

6. 19 november 1982. 

7. lmerview Wim de Ruiter. Haarlem 6 november 1995. 

8. Onder andere in de vergaderingen van 8 november 1985 en 27 maan 1986. 

9. Een voor<.tel van Rogier truTe eld. dat een deel van het bestuur onder teunde, 
wa om commissie op te richten die deelgebieden van het beleid in de gaten 
zouden houden. Er zouden les commis ie.' komen. en elk be~tuur. lid zou in twee 
commi . ie. ziuing hebben. 

promolie/publiciteit 
beheer I per onecl/ organi. atie 
financiën 
externe contacten /-1-0 jarig jubileum 
mu7iet..hi\tori he afdeling I archief 
technologie I beleid geluid drager · 

I 0. Brief van 24 december 1984. Donemu archief m .. terdam. 

11. Gesprek met Rogier tarreveld. Amsterdam. 21 februari 1997. 

12. De Jan van Gilse Prijs bestond overigens al in J 96 l. zie Men .1· en Melodie 
( 1961 ), p. 161 

13. ' l-Iet gaat er niet om of hel minkukel zijn. maar dat wij er in on~ be tuurlijk 
sy teem niet uitkomen·. interview met Elco Brinkman, Mu-iek en Dans januari 
1987, p. 12. 

1 ... Jan Knopper. Maakt de componi l deel uit van de maat chappij?. Mu::.ieJ.. en 
Dai/S Uanuari 1987). p. 3 . 

15. Persbericht Geneco, 16 mei 1987. Per oonlijk archief 1-lenriëtle Kropman. 

16. Op 18 mei 1987. D ~ brief is gericht aan 'de componisten Louis Andrie sen. 
Huib Emmer. Guu Jan sen. uo Ketting. Reinben de Leeuw. Misha Mengelberg. 
Wim de Ruiter, Peter chal, ico Schuyt, Paul Termos, Klas Tor tens on. Jan van 

lijmen, Klaa . de Vrie . Peter Jan Wageman . de kopii ten/componisten Wim 
Boogman, Tony Crowthers, en aan Ceez LuykcnaarcnjuristeAnnemieke Gerritsma. 

17. Op 30 mei 19 7. 

18. Brief van 25 mei 1987. Per. oonlijk archief Henriëue Kropman. 
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19. Brief van Quo Kclling aan leden nu1 het Geneco. 7 ~eptcmber 1987. Persoonlijk 
arcbief llcnriëttc Kropman. 

20. In een bncf 'an l JUni 1987. PcNxmlijk archil!f Henriëuc Kropman. 
21. Luc Knödler: Weinig vreugde bij jubileum Doncmu.., door ru;ic met compo
ni~tcn . NRC Handel\·blad (30 rnc1 1987}. 
22. Op 1 november 

23. Luc Knödler. Gcncco ''iJ betrokkenheid maar Donemu ... /oe kt commerciële 
criteria. Mu::.iek en Dcm.\ (december 1987). p. 32. 
24. liet 'Stimuleringsfonds Nederland\ Repertoire'. Zie belcithplan Donemu' 1997 
- 2000. p. 57. 

25. Harr> Halbrcich . .\ Singlenc..,.., of purpo..,c. Kn Vore.\ 23 ( 19861. 
26. Fran ... "an Ros-.um. Ear Mail. Key No1es 25. 1988/89 
27. lntcrvicv. Bèr Deus\ 20 maart 1996. 
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De medewerkers van Donemus, oktober 1996. In de portiek van de Paulus 
Potterstraat 14. (Foto: Geek Z"etsloot) 
Vooraan: (' lnr) :\larticn van der Kuijp, Dick Staats. Theodora \ erploegen, 
Francine Kersten. Nienke de Boer, Ed van Steijn, Sylvia Derksen, Annelics 
de Ca~paris (staand); 
Midden: Rina Stokhof, Fon!> Brou\H~r. Louis :'-:eesman, Saskia Tornq' i st, 
Bèr Oeuss, Carmen Oric; 
Achter: Anthony Fiumara, Carolien Schutte, Rob 1\lis<,ct, Rene Uijlenboct, 
Els van S\\ol, Dan~ La\\ ton, Davo van Pcurscn, Michacl Nicu,,enhuizcn. 
Ontbrekend: Wim Klerkx, l\lichel Bruntjes. 
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VIJFTIG JAAR DONEM US- EEN RESUMÉ 

We hebben in korL bestek kenn isgemaakt met vijftig jaar Doncmus en 
'ijftig jaar Nederland-. componeren. Rc-,umerend toudcn de ont\\ ilo.
kelingcn bij Doncmu-, in de ccr..,tc 'ijftig jaar' an tijn bc'>taan al'> 'olgt 
lo.unnen worden weergegeven. De eerste tv.intigjaar waren gericht op hel 
ont~l uitcn van de binnen landse murkt.2~ Door midde l van deelname van 
Donemu-, aan internationale 1-.oepelorgani..,<llie-. en hel wcrlo. van André 
Jurre<; \"Cm i erf !'Jederland een po..,itie in de internationale muziek wereld. 
In de volgende twintig jaar worstelde Doncmm. met de lo.euze tu""en een 
zakelijk uitgavebckid en een democratisch documentaticbeleid. Compo
ni-,ten waren voor.,tanders van een gericht 1-.eutebeleid. maar werden niet 
overtuigd door de manier \\aarop Donemu-. dat \Vilde n:alisercn. Deze 
o.,trijd werd door interne strubbelingen nog een~; bemoeilijkt. Het 'ijfde 
decennium was gericht op herstel en con-,olidatie op de binnenlandse 
markt. en de volgende stap i<. in het buitenland te doen wat ook in het 
binnenland gebeurd is: de mutick 'an meer dan ,jjfbonderd Nederland e 
componio.,ten bereikbaar maken. 
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8/Jl.AGE 1: DONEMUS AAN HET IJ 

Een blik in de toekom.,t. Schel<, van het nieu" e mULiekcentrum aan het IJ in 
Amsterdam. Op de bo' enste verdiepin~ is de nieu" e 'e~t iging 'an Donemus 
gepland. (Uit: Centrum voor Moderne Muziek I Bll\1-huis, Step 7, a rchi
tectenbureau Nielsen, Nielscn & Nielo,en. 
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V") 
0 
r"l 

19~7 1951 1961 1971 1981 1991 1995 1996 

Aantal componisten 92 11 1 108 190 373 499 530 541 
'0 I Documentatiefonds 500 1891 2785 4113 5986 8099 8895 9149 0\ 
0.. 
....... Uitgavefonos 73 (14) (14) 
('.. Geluidsopnames 466 1588 2665 4373 7379 99 16 10739 
':!-
0\ 

Vcrhuur NL beroeps 81 312 525 608 160 169 170 308 ......, 

~ 
Verhuur NL amateur 134 172 144 148 

~ 
~ Verhuur Buitenland 93 58 115 132 
[:.) 
C,J Vcrkoop Nederland 161 1049 2755 6660 9196 9542 6777 7358 
t.'-) 
C,J Verkoop Buitenland 3285 5941 5437 375 1 6530 4122 4112 
<: 
0::: Vcrkoop uitgave~ Nederland 98 1 
k) 
~ Vcrkoop uitgaves Buitenland 416 
•. 

1"'.1 Subsidievolume 
k) 

55.000 85 .000 224.000 575.000 lAm 1.8 1.9 1,9 

C,J 
"<:C 

Sonorum Speculum ( 17000) 8000 
..._:j Key Notcs NL abb. (op!. 8000) 751 
~ 
CQ Pagina's kopiisten 12.745 19.000 18,524 

waarvan muticktekstverwerking 798 12.000 16.400 
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