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Voorwoord 
 

Gastdirigenten: ze presenteren zich voor symfonieorkesten of werken met kleinere 

instrumentale ensembles, leiden vocaal-instrumentale uitvoeringen of dirigeren vocale 

groepen. Er is een overkoepelend kenmerk: zij zijn niet vast aan deze instellingen verbonden.  

Het fenomeen gastdirigent en de beleving van uiteenlopende interpretaties van 

composities hebben me als musicus en concertbezoeker het grootste deel van mijn leven 

geboeid. Ik kwam ook door mijn werk in het Stadsarchief Amsterdam, waaraan ik enkele 

decennia als muziekhistoricus verbonden ben geweest, ruim in aanraking met sporen die 

gastdirigenten hebben nagelaten. In dat Stadsarchief bevinden zich namelijk de statische 

archieven van Het Concertgebouw N.V. en het Koninklijk Concertgebouworkest. Toen mijn 

pensionering in zicht kwam, stimuleerde daar de voormalige directeur dr. Jan Boomgaard mij 

mijn kennis omtrent Gebouw en Orkest in een groter verband vast te leggen dan ik gewoon 

was te doen. Het is dus niet verwonderlijk dat ik daarvoor het verschijnsel gastdirigent 

centraal stelde. Prof. dr. Emile Wennekes stimuleerde mij op zeker ogenblik om op basis van 

mijn onderzoek een dissertatie te schrijven en begeleidde mij op de voor mij onbekende weg 

daarnaar toe. Mijn vrouw Marina gaf mij ervoor alle ruimte. Heel veel dank gaat in de eerste 

plaats naar hen uit.  

Maar er zijn vele anderen die ik erkentelijk ben. Ze hebben mij in de loop der jaren 

verteld over dirigenten en solisten die ze hadden meegemaakt, over uitvoeringen, uitvoerings-

praktijken, programmering, artistieke ontwikkelingen en bestuurlijke aangelegenheden van 

Het Concertgebouw respectievelijk van het al of niet van het predicaat koninklijk voorziene 

Concertgebouworkest. In de eerste plaats waren dit actieve en gepensioneerde orkest-, staf- en 

directieleden van het Orkest en enkele medewerkers van het Gebouw. Ik koester aan de 

ontmoetingen, gesprekken en uitwisseling van kennis en ervaringen tal van mooie 

herinneringen. Mijn eigen waarnemingen werden zo ruimhartig aangevuld.  

De directies van Gebouw en Orkest schonken mij jarenlang hun vertrouwen ten 

aanzien van de omgang met de archieven en collecties van hun instellingen en het publiceren 

daaruit. Vaak mocht ik aan het Concertgebouwplein en in de Jacob Obrechtstraat, waar deze 

instellingen kantoor houden, gastvrijheid genieten. Ik ben eveneens de Vereniging ‘Het 

Concertgebouworchest’, de belangenvereniging van de orkest- en stafleden, dankbaar voor 

het kunnen raadplegen van het archief van deze instelling.  

Tijdens de werkzaamheden ten behoeve van de jubileumuitgave Historie en kroniek 

van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988 leerde ik Nico Steffen 

kennen. Jarenlang hebben we over en weer gegevens uitgewisseld over het orkest en wat 

daarmee samenhing. Bovendien zou zonder de informatie die hij in verschillende publicaties 

heeft vastgelegd, mijn onderzoek er anders hebben uitgezien. Zijn naam komt dan ook vaak in 

het notenapparaat voor. Wijlen prof. dr. H.E. Reeser heeft mij lange tijd gestimuleerd om over 

aspecten van de geschiedenis van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouw-

orkest te blijven publiceren. Waardevolle contacten waren er verder met drs. Joost van 

Gemert en dr. Paul van Reijen en vele bezoekers van het Stadsarchief. Waar ik van de kennis 

van de hier genoemden en anderen direct gebruik heb gemaakt, is daarnaar in het 

notenapparaat verwezen. Ik dank ook de collega’s van het Stadsarchief die mij het nodige 

hebben geleerd, zoals hoe naar informatie in archieven en collecties te zoeken en hoe deze te 

gebruiken. Behalve in het Stadsarchief Amsterdam heb ik in de Universiteitsbibliotheek 

Utrecht, het Nederlands Muziek Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, de Openbare 

Bibliotheek Amsterdam en de oude Toonkunst-Bibliotheek en (via de Koninklijke 

Bibliotheek) in de digitale Krantenbank LexisNexis veel, voor mijn onderzoek relevant 

materiaal kunnen raadplegen. Het onderzoek werd gesloten op 1 december 2011.
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I Inleiding 
 

1.1 Prelude 

Het fenomeen dirigent neemt in mijn leven een belangrijke plaats in. Ik maakte de meest 

uiteenlopende dirigenten mee als lid van het Concertgebouworkest en later als bezoeker van 

vele concerten van dit orkest. De dirigenten kwamen ontelbare keren ter sprake tijdens 

ontmoetingen met voormalige collega’s, vaak in de pauze. Als muziekhistoricus van het 

Stadsarchief Amsterdam kwam ik in aanraking met de weerslag van hun activiteiten in de 

grote, rijke archieven van Het Concertgebouw N.V. en de Stichting Koninklijk 

Concertgebouworkest die in het Stadsarchief worden beheerd. Het fenomeen intrigeerde mij 

in hoge mate. Hoewel er in de loop van de tijd talrijke monografieën en encyclopedisch 

aandoende boekwerken zijn verschenen over dirigenten en orkesten, is het namelijk opvallend 

dat daarin het verschijnsel gastdirigent amper aan de orde komt. En dit terwijl dirigenten van 

symfonieorkesten tegenwoordig frequent over de hele wereld reizen, niet alleen met het orkest 

waaraan zij vast zijn verbonden, maar ook om een orkest te dirigeren waarmee ze geen 

langetermijnverbintenis hebben. Hoe wijdverbreid dit verschijnsel is, blijkt bij het raadplegen 

van enkele websites van orkesten: het levert snel een flinke reeks namen op. 

 

In een journalistiek artikel in De Groene Amsterdammer van 7 november 1936 uitte de 

componist Willem Pijper onder de kop ‘Het euvel der gastdirigentschappen’ ten aanzien van 

dit fenomeen zijn grieven. ‘Gastdirigenten trekken niet rond ten behoeve van cultureele 

doeleinden. Zij hebben hun koffers vol muziek, muziek, van het vaste repertoire, volgekrast 

met roode en blauwe streekteekens, met coupures en eigengemaakte, gegarandeerd nog-nooit-

door-iemand-anders-vertoonde dynamische trouvailles en formeele goocheltrucs. Alle 

dirigenten van formaat zijn langzamerhand gastdirigenten geworden.’ Het vaste repertoire 

werd volgens Pijper kleiner in plaats van groter, de aandacht van het publiek voor ‘de werken 

der meesters’ vervlakte en er was sprake van verschraling in plaats van ontwikkeling of 

verdieping. Hij heeft het over het verschijnsel gastdirigenten in het algemeen, maar noemt 

ook voorbeelden bij het Concertgebouworkest. Toch was daar in 1935/36 en 1936/37 geen 

sprake van concertseizoenen waarin de chef-dirigent een tamelijk gering aantal weken voor 

het orkest stond en de rest aan een reeks van collega’s werd overgelaten. In 1935/36 

bijvoorbeeld dirigeerden slechts drie dirigenten het grootste deel van de concerten, namelijk 

de chef-dirigent Willem Mengelberg, de tweede dirigent Eduard van Beinum en (de vaak als 

vaste dirigent aangeduide) Bruno Walter. Tijdens de Amsterdamse abonnementsconcerten, de 

ruggengraat van het seizoen, traden in totaal zes gastdirigenten op: de componisten Alexandre 

Tansman, Paul Hindemith en George Enescu en verder Ernest Ansermet, George Szell en de 

dirigent van de Wiener Sängerknaben Leopold Emmer. Tansman, Hindemith en Enescu 

dirigeerden ieder slechts één eigen werk, Tansman en Hindemith in concerten die verder 

onder leiding stonden van Willem Mengelberg, Enescu in een concert van Eduard van 

Beinum. Leopold Emmer trad op in een concert van Bruno Walter. De bezoekers van de 

volksconcerten zagen behalve Mengelberg, Van Beinum en Walter alleen Ansermet en 

Johannes den Hertog als gastdirigenten op de bok; Alexis Vlassoff leidde het Russisch Koor 

Vlassoff uit Parijs.
1
 

                                                 
1 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959, in: T. de Leur, 

Eduard van Beinum 1900-1959. Musicus tussen musici. Biografie (Bussum, Amsterdam 2004). Zie voor 

Leopold Emmer o.m. De Maasbode (a) en de Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 18 oktober 1935. Emmer 

dirigeerde de Wiener Sängerknaben op 17 oktober 1935 na de pauze in twee a cappella-werken, alsmede in 

Psalm XXIII van Schubert en Psalm XIII van Brahms met orkest. Als toegift werd Schuberts Ständchen 
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 Pijpers opmerking dat alle dirigenten van formaat zo langzamerhand gastdirigenten 

waren geworden, zou meer hout snijden naar aanleiding van het seizoen 2003/2004, het 

laatste waarin Riccardo Chailly als chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest 

optrad. Chailly leidde daarin maar vier van de zestig abonnementsconcerten. De andere 

kwamen voor rekening van dirigenten die niet vast aan het orkest waren verbonden. In totaal 

traden tijdens de 60 abonnementsconcerten 21 verschillende gastdirigenten op; 18 

buitenlandse gastdirigenten dirigeerden 45 abonnementsconcerten (met inbegrip van de vier 

waarin Nikolaus Harnoncourt als honorair gastdirigent voor het orkest verscheen); eredirigent 

Bernard Haitink leidde er vijf en twee andere Nederlanders samen zes. De verdeling van alle 

118 concerten en operawerkzaamheden van het Koninklijk Concertgebouworkest in binnen- 

en buitenland gedurende dat seizoen levert weliswaar iets andere verhoudingen op, maar het 

patroon komt toch nog duidelijk overeen met dat van de abonnementsconcerten. De oorzaak 

van het beduidend hogere aandeel van de chef-dirigent is in dit geval met name gelegen in de 

optredens in het buitenland en de medewerking aan opera-uitvoeringen aan het eind van het 

seizoen.
2
 

 

Tabel 1.1 Verdeling van de concerten in het seizoen 2003/04 

 
 aantal abon- 

nements-

concerten 

totaal aantal 

concerten en 

opera-uitv. 

percentage  

abonne-

mentsconcerten 

percentage totaal  

aantal concerten 

en opera-uitv. 

chef-dirigent 4 22 7% 19% 

eredirigent 5 12 8% 10% 

honorair gastdirigent 4 7 7% 6% 

overige buitenlandse gastdirigenten 41 67 68% 57% 

overige Nederlandse gastdirigenten 6 10 10% 8% 

 

Riccardo Chailly lijkt zich als chef-dirigent qua aantal concerten dus nauwelijks meer 

van een gastdirigent te onderscheiden, maar wat is een gastdirigent dan precies? Het optreden 

in 2003/2004 van de eredirigent – Bernard Haitink – als gast, of van de honorair gastdirigent 

Nikolaus Harnoncourt had een andere betekenis dan het debuut van een onbekende collega als 

gastdirigent van het Concertgebouworkest. Alleen al de titels tonen dat er sprake is van een 

andere statuur. (Niet uit het oog mag worden verloren dat bij het verlenen van de titels niet 

uitsluitend aan de geëerden en hun verdiensten zal zijn gedacht. Het orkest hoopte er stellig 

baat bij te hebben.) Bij de Poolse componist Witold Lutosławski die vanaf 1969 met het 

orkest is opgetreden, lag het weer anders. Hij wilde niet als gastdirigent worden beschouwd, 

maar als interpreet van eigen werk, ‘omdat hij wist dat hij de musici kon duidelijk maken wat 

hij wenste. Hij dirigeerde nooit werken van anderen.’
3
  

 Nog een voorbeeld. Op 7 juli 2009 verschijnt een advertentie van het 

Concertgebouworkest met de oproep om kaarten te bestellen voor alle concerten in het 

seizoen 2009/2010.
4
 Om de aandacht te trekken is niet chef-dirigent Mariss Jansons 

afgebeeld, maar eredirigent Bernard Haitink. Kennelijk wordt hem als gastdirigent een status 

toegekend welke die van chef-dirigent nabijkomt, of evenaart. En had Willem Pijper het wel 

over een en dezelfde soort gastdirigenten? Het voorgaande duidt er immers op dat er in de 

                                                                                                                                                         
‘Zögernd, leise’ ten gehore gebracht. N.B. Voor informatie in kranten is vaak gebruikgemaakt van 

krantenknipsels in de persdocumentatie van het SAA en in de archieven van Gebouw en Orkest. 
2 Cd-rom Artistiek Archief Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. Concertgegevens 
1988-2004. 
3 Brief van Marius Flothuis aan de auteur d.d. 4 augustus 2000. 
4 Trouw d.d. 7 juli 2009. 
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loop van de decennia een belangrijke verschuiving heeft plaatsgevonden. 

 

1.2 Zakelijke verhoudingen
5
 

Een wat nadere beschouwing van het fenomeen gastdirigent levert al snel vragen op. Klopt 

het dat dirigent een beroep is en gastdirigent niet? Wat is precies de zakelijke verhouding 

tussen een gastdirigent en een orkest, gaat het dan om een functie of een rol? De voormalig 

adjunct-directeur financiën van het Concertgebouworkest Jacques van der Hulst heeft in 2010 

deze visie. In principe is een gastdirigent te vergelijken met een remplaçant, een musicus 

zonder vaste functie, zonder dienstverband, met tegenwoordig een contract voor een bepaalde 

tijd. Dit contract regelt zaken als het honorarium, te dirigeren werken, de repetitie- en 

concertdata, de plaats(en) van optreden. Een bepaalde positie kan ontstaan als een gastdirigent 

zich door zijn optredens op een specifieke wijze onderscheidt en zich daardoor een bijzondere 

positie creëert die voor het orkest van extra importantie is. De dirigent heeft dan een bepaalde 

functie.
6
  

De Management begrippenlijst, samengesteld door J. Heemstra & H.E. Wijnberg,
7
 

geeft over functie de volgende informatie: ‘een begrip, dat in de wiskunde, antropologie, 

psychologie, sociologie, bedrijfseconomie, organisatiekunde en in het staatsrecht wordt 

gebruikt, maar vaak in verschillende betekenissen. 

- In de psychologie: algemene (aangeboren) aanleg tot bepaalde gedragsvormen alsmede de 

  daarmee samenhangende activiteiten, verrichtingen of processen zelf. 

- In de bedrijfseconomie en organisatiekunde. 
• Een welomschreven en duurzame werkkring (als bron van inkomen) in het verband van 

het geheel. Synoniem met beroep. 

• Het ambt dat iemand waarneemt; de rol die iemand vervult. 

• Het geheel van werkzaamheden of taken die in een onderneming of instelling aan een 

afdeling of persoon zijn opgedragen ter realisering van een omschreven doel. Het 

‘opdragen’ maakt deel uit van het delegatieproces. Zie Delegatie. De delegatie bepaalt de 

rol die moet worden uitgevoerd door ieder die met de functie wordt belast, te zamen met 

waardepositie of status of rang. Laatstgenoemd begrip heeft betrekking op het 

hiërarchische niveau in de organisatie.’ 

 Hoe is de arbeidsrechtelijke functie van gastdirigent bij een orkest als het Koninklijk 

Concertgebouworkest te duiden? Volgens mr. G.J. Jansen van Tellinkhuysen BV is een van 

de meest essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst de functie waarvoor iemand is 

aangenomen (zoals neergelegd in de functiebeschrijving). In de definitie van 

arbeidsovereenkomst staat de functie omschreven als arbeid.
8
 Voor een gastdirigent zou 

                                                 
5 Drs. K. Hertbeek deed me de suggestie om voor definities van functie en rol (waarover in het vervolg meer) 

met betrekking tot dirigenten en gastdirigenten ook de definities daarvan in de psychologie en sociologie in 

ogenschouw te nemen. 
6 Met hartelijke dank aan Jacques van der Hulst die op 19 januari 2010 deze visie gaf. 
7 Deventer 1991, p. 65. 
8 In de definitie van de individuele arbeidsovereenkomst volgens art. 7:610: lid 1 BW staat: De 

arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de 

andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Uit dit artikel zijn een aantal 

essentiële criteria te halen, die nodig zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid, loon, 

gedurende zekere tijd, gezagsverhouding (dienstverband).  

Artikel 7:659 BW voegt hier nog een extra criterium aan toe: de te verrichten arbeid moet persoonlijk worden 

verricht. Overigens bestaat er volgens mr. Jansen nog enige discussie of het criterium ‘gedurende zekere tijd’ 

wel een criterium is voor de kwalificatie van een overeenkomst als arbeidsovereenkomst. 

De arbeid die een werknemer verricht, kan zowel lichamelijke als geestelijke arbeid betreffen. Het kan zelfs gaan 

om een passieve arbeid in de zin van ergens aanwezig zijn. De plaats waar deze arbeid wordt verricht, is niet van 

belang. De Hoge Raad zegt dat iemand die thuis werkt en daarbij vrij is om zijn werk zelf in te delen en de 
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slechts een summiere algemene functiebeschrijving van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld: 

bevordert, gegeven de afgesproken repertoirekeuze en op basis van zijn ervaring met orkesten 

over de gehele wereld, de muzikale prestaties van het orkest tijdens de repetities en concerten 

die onder zijn leiding staan. De rol van persoonlijke artistieke en technische aspecten zou nog 

een plaats in zo’n functiebeschrijving kunnen krijgen.  

 Van een individuele arbeidsovereenkomst als gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek 

is echter geen sprake. De overeenkomst kan beter worden gekenschetst als een overeenkomst 

van opdracht.
9
 De definitie van deze overeenkomst wordt in art.7:400 lid 1 van het Burgerlijk 

Wetboek gegeven: De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, 

de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op 

grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan 

dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het 

uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Het gaat hier 

dus om het verrichten van diensten buiten dienstbetrekking. 

Dirigentenfuncties zijn dus chef-dirigent, eerste, tweede en assistent-dirigent. 

Gastdirigent is dit niet. De betiteling van een musicus als gastdirigent is dan ook alleen locaal 

van waarde en duidt op een kortdurende verbintenis, op verschillen in werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden tussen die van de chef-dirigent en die van de gast – wat tevens 

perspectief afhankelijk is –, en op verschillen in positie ten opzichte van de instelling 

waaronder het orkest valt, het orkest zelf, de individuele orkestleden en het publiek. Zakelijk 

gezien zijn er natuurlijk altijd betrekkingen tussen een orkest en alle dirigenten waarmee het 

optreedt.  

 

1.3 Dirigentenrollen 

Er zijn ook allerlei niet zakelijke aspecten. Zoals een mens in het maatschappelijke spel in 

verschillende contexten verschillende rollen speelt, zo kunnen dirigenten verschillende rollen 

spelen in de kleine samenlevingen die orkesten zijn.  

Een ervan is die van acteur. Een dirigent treedt immers in mindere of meerdere mate 

tijdens een concert altijd op met een ‘gebarenspel’. De voormalige slagwerker van het 

Concertgebouworkest Niels Le Large wijst er in ‘Contra de dirigeerautomaat’ op dat in ‘de 

hoogst abstracte omgeving van de uitvoerende toonkunst […] geen interpretatie-overdracht 

mogelijk [is] zonder gebruikmaking van metaforen. En tegelijkertijd dient zo’n 

overdrachtelijke toelichting gepaard te gaan met directe speeltechnische aanwijzingen.’
10

 

Wim van Keulen, voormalig tweede violist van het KCO, formuleerde het zo: de gestiek van 

een dirigent tijdens een concert heeft tot doel om muzikaal ‘het onderste uit de kan te krijgen’, 

mede door het fysiek in herinnering brengen van de afspraken die tijdens de repetities zijn 

gemaakt. Zijn gebaren moeten worden gematerialiseerd. Dit kan tijdens een concert zelfs 

daartoe leiden dat een dirigent overdreven lichaamstaal gebruikt. Vooral bij jongeren valt dit 

op. Ze denken aanvankelijk dat ze alles moeten aangeven, maar tegelijk start ook een 

‘afpelproces’.
11

 Vooral vroeger gebeurde het wel dat dirigenten op het publiek indruk trachten 

te maken via bijvoorbeeld niet ter zake doende gebaren, als het overbodig aangeven van 

bepaalde inzetten en ingewikkelde wijzen van afslaan, bepaalde gelaatsuitdrukkingen, half 

                                                                                                                                                         
werkuren te bepalen, toch arbeid in de zin van art. 7:610 BW kan verrichten. Er is overigens wel een aantal 

beperkingen aan het begrip gesteld. Zo moet de arbeid een prestatie ten gunste van de werkgever zijn en een 

voor hem productieve prestatie. De andere beperking is hierboven al even ter sprake gekomen. De werknemer is 

verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten en dit maakt het tot een voor hem persoonlijke verplichting. E-mails 

van G.J. Jansen d.d. 21 en 22 januari 2010. 
9 De overeenkomst van opdracht is geregeld in afd. 1 titel 7 van boek 7 BW, aldus mr. Jansen. 
10 http://www.sympag.nl/podiumleven/dirigeerautomaat.php d.d. 11 december 2009. 
11 Gesprek met W. van Keulen, d.d. 11 december 2009. 
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naar de zaal dirigeren, enz. Dit is door de kritiek van muziekrecensenten weliswaar 

verminderd, maar de grens tussen de noodzakelijke gebaren en acteren is een vage.
12

 

Emile Wennekes beschrijft in ‘Mengelberg Conducts Oberon: The Conductor as 

Actor, Anno 1931’ het optreden van deze dirigent als filmacteur. Toen in dat jaar in Épinay-

sur-Seine filmopnamen werden gemaakt van de uitvoering van de Ouverture Oberon door het 

Concertgebouworkest, zijn ten behoeve van de registratie aparte close ups van Mengelberg 

opgenomen. Zij zullen niet zijn gemaakt, terwijl hij werkelijk het orkest leidde, maar 

dirigerend met de donkere studio achter hem en belicht via lichtbundels vanaf de vloer. Op 

een later tijdstip zijn ze tussen de andere opnamen gemonteerd.
13

 

 Een ander voorbeeld. In 2009 leidde Nikolaus Harnoncourt het Koninklijk 

Concertgebouworkest tijdens de uitvoeringen van Mendelssohns Ein Sommernachtstraum in 

een beschilderd hemd over een te korte vrijetijdsbroek en met een petje op zijn hoofd. Soms 

werkte hij als spreker mee. De orkestleden hadden zich in kleurige vrijetijdskleding gestoken. 

 Het tegenovergestelde komt ook voor. In 1979 dirigeerde de Amerikaanse acteur, 

zanger en komiek Danny Kaye het Concertgebouworkest in een concert ten bate van Unicef. 

Hier vinden we dus een acteur in de rol van dirigent. Zijn optreden als gastdirigent is 

overigens niet onverdienstelijk geweest: hij had al vaker voor een symfonieorkest gestaan.
14

 

Nog twee andere voorbeelden van rollen bij Mengelberg. Als het Mahler Feest 1920 

gezien wordt als een religieus kunstwerk,
15

 dan zou men hem daarin de rol van ‘celebrant’ 

kunnen toebedelen. De vraag is wel in hoeverre de dirigent bewust deze rol speelde. 

Mengelberg profileerde zich ook als wetenschapper. Krachtens het eredoctoraat dat hem door 

de Columbia University begin 1928 was verleend,
16

 is op de concertprogramma’s een tijdlang 

zijn naam voorafgegaan door zijn titel. Na Mengelbergs benoeming in 1934 tot bijzonder 

hoogleraar aan de Utrechtse universiteit
17

 veranderde dit weer. Dan wordt weliswaar zijn 

naam op de concertprogramma’s in de programmaboekjes in de regel niet voorafgegaan door 

prof. dr., maar wel wordt de titulatuur gebruikt bij bijvoorbeeld foto’s. Hoewel het in die tijd 

gebruikelijk was om in alle levenssituaties de academische titulatuur te voeren, dus ook in 

niet-academische context, blijft het feit dat hij deze verworven had op grond van zijn 

dirigentschap.
18

 Maar eveneens is het zo dat Mengelberg zich met zijn titels in zijn musiceren 

een wetenschappelijke uitstraling aanmat die de orkestleden, zonder wie de concertzaal ‘lucht 

en leegte’ bleef, niet hadden en die er in het musiceren niets toe doet.
19

  

 Beschouwing van de rollen van een dirigent kan dus belangrijk zijn bij de bestudering 

van hem of haar en/of als het gaat om de waarde vast te stellen die hij of zij voor een orkest 

                                                 
12 Idem. Elly Bysterus Heemskerk schetst in haar boek Over Willem Mengelberg. Illustraties en documentatie uit 
het archief van Willem Mengelberg en persoonlijke herinneringen. 1871-1951 (Amsterdam 1971) op p. 87 het 

volgende beeld van Mengelberg als acteur: ‘bij de grote kozakkenmars in de 5de Symfonie [van Tsjaikovski] 

kreeg men de indruk van een Romeinse gladiator, die fier op zijn praalwagen staande, de teugels strak in de 

hand, de zege tegemoet reed. Mengelberg leek dan geheel bezeten van de muziek. Maar… hij had altijd nog 

reserves.’ 
13 Music in Art 34/1-2 (2009), p. 317-335. Mengelbergs collega Leopold Stokowski trad in 1937 als filmacteur 

op in 100 men and a girl. De muziek wordt uitgevoerd door het Philadelphia Orchestra, maar in beeld verschijnt 

een orkest waarvan allerlei acteurs deel uit maken. Zie P. Robinson, Stokowski; discography by B. Surtees 
(London 1977), p. 40-41.  
14 Zie ook NRC Handelsblad d.d. 23 juni 1979. 
15 M. Schuijer, ‘‘In het teeken van Mahler.’ Religieuze achtergronden van de Mahlerverering in Nederland’, in: 

J. Giskes (red.), E.L. Wouthuysen (beeldred.), Mahler in Amsterdam. Van Mengelberg tot Chailly (Bussum, 

Amsterdam 1995), p. 114-122: 120-222. 
16 Bysterus Heemskerk, Over Willem Mengelberg, p. 69.  
17 Ibid., p. 73. 
18 Met hartelijke dank aan drs. J.J.M. van Gemert. 
19 Of in de woorden van Wim van Keulen: Wat is een dirigent zonder orkest? Slechts een man met een stokje. 
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heeft of gehad heeft. Desondanks werd in de literatuur over dirigenten geen definitie 

gevonden van het begrip rol noch een duidelijk onderscheid van rollen. De editie van het 

Woordenboek van de Psychologie van A.S. Reber uit 2008 geeft bij rol onder meer als 

informatie dat in de sociale psychologie de term in het algemeen verwijst ‘naar het patroon 

van gedragingen, rechten en plichten in een gegeven sociale situatie dat een individu krijgt 

aangeleerd en dat van hem wordt verwacht. In feite kan zelfs worden gesteld dat de rol van 

een persoon precies dat is wat van hem door anderen wordt verwacht en dat, nadat de 

betreffende rol door en door is aangeleerd en geïnternaliseerd, ook door de persoon zelf wordt 

verwacht. Rollen kunnen een groot scala van vormen aannemen. Zij kunnen zeer kortstondig 

zijn, bijvoorbeeld de rol van winnaar; ondefinieerbaar in de tijd, bijvoorbeeld de rol van 

ouder, echtgenoot, kind; of permanent, bijvoorbeeld de rol van man, vrouw, zwarte.’
20

 De 

Management begrippenlijst definieert rol als het geheel van normen en verwachtingen, die 

men koestert jegens personen in een bepaalde positie.
21

 Een dirigent moet voldoen aan de 

rolverwachtingen die bij zijn positie van dirigent horen, verwachtingen die leven bij de 

orkestmusici, het publiek, het bestuur c.q. de directie van de instelling waaronder het orkest 

valt, van cd-maatschappijen enz. Omgekeerd heeft een dirigent verwachtingen van deze 

groepen.
22

 

Dirigenten kunnen dus niet alleen verschillende functies bij verschillende orkesten 

hebben, maar ook bij verschillende orkesten verschillende rollen spelen, of bij een orkest een 

functie bekleden en er tegelijk rollen spelen. Vanuit een orkestorganisatie gezien kunnen 

verschillende dirigenten verschillende functies bekleden en/of verschillende rollen spelen. 

Aanduidingen van dirigenten in het buitenland als Principal Guest Conductor,
23

 Erster 
Gastdirigent,24

 Ständiger Gastdirigent/Regular Guest Conductor25
 en Erster ständiger 

Gastdirigent26
 maken duidelijk dat er bovendien sprake kan zijn van een in artistiek opzicht 

belangrijk ‘grijs gebied’ tussen functienamen en aanduidingen van rollen, tussen de dirigenten 

met een vast, meerjarig dienstverband en gastdirigenten, respectievelijk van een overlapping 

van functienamen en aanduidingen van rollen. 

 

1.4 Betekenis van gastdirigent 

Van Dale. Groot woordenboek van de Nederlandse taal uit 2005
27

 omschrijft het woord 

gastdirigent met: dirigent die een ander orkest dan het zijne als gast dirigeert, met name uit 

het buitenland. Dit impliceert dus dat een gastdirigent per se elders een vaste aanstelling heeft, 

wat lang niet altijd het geval is. Bovendien hoeft een in Amsterdam als gastdirigent 

gekwalificeerde dirigent dit in Londen, Boston of Tokio niet te zijn, terwijl hij of zij toch 

dezelfde persoon met dezelfde vaardigheden en kennis blijft. Ook is het zo dat onder meer in 

                                                 
20 A.S. Reber, Woordenboek van de psychologie. Termen, theorieën en verschijnselen (Amsterdam 122008), p. 

512-513. 
21 P. 176. 
22 Vgl. J.M.M. de Valk (red.), Encyclopedie van de sociologie (Amsterdam, Brussel 1977), p. 234-235.  
23 B.v. Leonard Slatkin bij het Pittsburgh Symphony Orchester en het Royal Philharmonic Orchestra: 

www.pittsburghsymphony.org/announce09-10/slatkinbio.pdf d.d. 6 augustus 2009. 
24 B.v. Markus Stenz bij het Hallé Orchestra: 

http://www.markusstenz.com/cms/front_content.php?idcat=25&idart=63 d.d. 6 augustus 2009. 
25 B.v. Michail Jurowski vanaf 1978 aan de Komische Opera in Berlijn: http://www.michail-

jurowski.com/biography/center-d.htm d.d. 6 augustus 2009. 
26 B.v. Gianluigi Gelmetti, 1987-1989 Erster ständiger Gastdirigent van het RSO Stuttgart: 

http://www.swr.de/faszination-musik/orchester/rso/ueberuns/-

/id=788422/vv=printall/nid=788422/did=4047852/n3ni40/index.html d.d. 6 augustus 2009. 
27 T. den Boon & D. Geeraerts, m.m.v. N. van der Sijs, Van Dale. Groot woordenboek van de Nederlandse taal 
(Utrecht, Antwerpen 142005). 
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de Verenigde Staten veel dirigenten in hun eigen land als gastdirigent optreden. De 

toevoeging ‘met name uit het buitenland’ is dus op zijn minst discutabel.  

 Opmerkelijk is dat het Geïllustreerd muzieklexicon, verschenen in 1932, dus kort 

voordat Willem Pijper over ‘het euvel der gastdirigentschappen’ schreef, geen lemma 

gastdirigent bevat. Ook onder ‘dirigeeren’ en ‘dirigent’ wordt niet op dit fenomeen 

ingegaan.
28

 Daarentegen onderscheidde in 1930 Wouter Hutschenruyter jr., voormalig 

dirigent van het Utrechtsch Stedelijk Orchest, drie soorten gastdirigenten:  

1. de enkele gastdirigenten die hem in een heel concert vervingen;  

2. componisten die eigen werken dirigeerden; 

3. leiders van zangverenigingen die het Utrechtse orkest voor uitvoeringen engageerden.  

Hutschenruyter merkte daarbij op dat gastdirigenten die hem in een heel concert vervingen, 

weinig talrijk waren, en wat de dirigenten van zangverenigingen ten beste gaven, alle 

beschrijving tartte.
29

 Significant is ook dat in het vierde deel van het Woordenboek der 
Nederlandsche taal uit 1889

30
 en het driedelige Lexicon der toonkunst (Amsterdam 1883-

1885) het woord gastdirigent niet te vinden is. Dit Lexicon noemt in het eerste deel zelfs het 

woord dirigent niet, wel directeur, als ‘aanvoerder of leidsman van het orkest of van het koor’, 

terwijl orkestdirecteur in het derde deel omschreven staat met: ‘de kunstenaar, die den tot een 

orkest vereenigden musici de maat en de voordracht van een muziekstuk aangeeft.’
31

 

 Ging een orkestdirigent in de negentiende eeuw dan nooit op reis, zoals solisten? 

Zeker wel. Felix Mendelssohn bijvoorbeeld stond regelmatig als gast voor orkesten. De 

componisten Max Bruch, Niels Gade en Johannes Verhulst dirigeerden bij het Parkorkest te 

Amsterdam eigen composities. Ook Robert Schumann en Johannes Brahms zijn in 

Amsterdam als dirigent opgetreden.
32

 Als gastdirigenten zouden we nu zeggen.  

 Op grond van digitale zoekacties moet worden geconcludeerd dat het woord 

gastdirigent in de Nederlandse taal betrekkelijk laat algemeen in zwang is gekomen. De op 20 

oktober 2009 digitaal doorzoekbare krantenbestanden van de Koninklijke Bibliotheek (Het 
Centrum 1910-1930, de Nieuwe Rotterdamsche Courant 1910-1930, Het Vaderland 1920-

1945 en Het Volk 1910-1920) leverden als vroegste vermelding van het woord ‘gast-dirigent’ 

de ochtendeditie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 23 april 1911 op. Vanaf ca. 1920 

                                                 
28 Red. G. Keller & Ph. Kruseman. 
29 W. Hutschenruyter, Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen (Den Haag 1930), p. 157.  
30 ’s-Gravenhage enz. 
31 Nog lang in de twintigste eeuw is in kranten het woord muziekdirecteur gebruikt, zoals ook het woord 

orkestdirecteur, maar dit dan veel minder vaak. Een vermelding van gastdirecteur werd niet gevonden. 

http://kranten.kb.nl/index2.html d.d. 18 januari 2010: Zoekvraag "muziekdirecteur" in krantentitel het Centrum 

(1910-1930)|de NRC (1910-1930)|het Vaderland (1920-1945)|het Volk (1910-1920).(247 treffers op 239 

pagina's), geen afwijking in de spelling; Zoekvraag "muziekdirecteur" in krantentitel het Centrum (1910-

1930)|de NRC (1910-1930)|het Vaderland (1920-1945)|het Volk (1910-1920).(254 treffers op 245 pagina's), 

afwijking in de spelling licht; Zoekvraag "orkestdirecteur" in krantentitel het Centrum (1910-1930)|de NRC 

(1910-1930)|het Vaderland (1920-1945)|het Volk (1910-1920).(65 treffers op 57 pagina's), geen afwijking in de 

spelling; Zoekvraag "orkestdirecteur" in krantentitel het Centrum (1910-1930)|de NRC (1910-1930)|het 

Vaderland (1920-1945)|het Volk (1910-1920).(75 treffers op 67 pagina's), afwijking in de spelling licht; 

Zoekvraag "gastdirecteur" in krantentitel het Centrum (1910-1930)|de NRC (1910-1930)|het Vaderland (1920-

1945)|het Volk (1910-1920).(0 treffers op 0 pagina's), geen afwijking in de spelling.  
32 J.H. Giskes, ‘Opbouw (1881-1888)’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het 
Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988, I, Voorgeschiedenis/1988-1945 (Zutphen 21989), p. 11-

26: 11-15. Zie voor de verwijzingen noot 3 bij ‘Opbouw’. Robert Schumann dirigeerde in Felix Meritis onder 

meer zijn Tweede symfonie. Amsterdamsche Courant d.d. 23 december 1853 en A.C. Hofman-Allema, ‘Odéon 

aan het Singel’, in: Maandblad Amstelodamum 79 (1992), p. 81-90. Zie voor Brahms bijvoorbeeld R. & K. 

Hofmann, Johannes Brahms als Pianist und Dirigent. Chronologie seines Wirkens als Interpret (Tutzing 2006). 
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lijkt het woord algemeen te worden gebruikt.
33

 Na de uitbreiding van de digitale 

krantencollectie leverde een zoekactie op 25 juni 2010 als vroegste vermelding van 

‘gastdirigent’ een bericht op in Het Nieuws van den Dag van 23 juni 1908.
34

 De vroegste 

vermelding van ‘gast-dirigent’ was in Het Nieuws van den Dag van 26 februari 1904.
35

 Het 

kan erop wijzen dat het reizen en trekken van dirigenten aanvankelijk uitzonderlijk was.  

 Zoekacties via JSTOR op 20 oktober 2009 bevestigen dit.
36

 De zoekactie naar het 

voorkomen van ‘guest-conductor or guestconductor or “guest conductor” or Gastdirigent’
37

 

met als beperking de periode 1-1-1880 – 1-1-1910 in bronnen die tot de disciplines Music en 

Performing Arts worden gerekend, leverde één verwijzing op:
38

 naar een artikel in The 
Musical Times van 1909.

39
 De resultaten van vervolgacties toont tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 Het voorkomen van ‘guest-conductor or guestconductor or “guest conductor” or 

Gastdirigent’ 

 
periode aantal 

verwijzingen 

1-1-1910 – 1-1-1920 1340 

1-1-1920 – 1-1-1930 6941 

1-1-1930 – 1-1-1940 17342 

 

 Het artikel ‘Conductors and conducting’, deel 1, van W. Wallace in The Musical 
Times van 1 juli 1924

43
 bevestigt de veronderstelling dat omstreeks 1920 de betiteling 

gastdirigent algemeen moet zijn geworden: ‘The position of the ‘guest’ conductor is by no 

means established. It is being assailed by the influence which, in days when orchestral music 

was less frequently heard, could be ignored or belittled, and of these finance is not the least 

formidable. […] It has come to be a vital question whether the large fees absorbed by the 

‘guest’ conductor have been justified and balanced by increased audiences and improved 

resources […]. 

                                                 
33 http://kranten.kb.nl/index2.html d.d. 18 januari 2010: Zoekvraag "gastdirigent" in krantentitel het Centrum 

(1910-1930)|de NRC (1910-1930)|het Vaderland (1920-1945)|het Volk (1910-1920).(523 treffers op 477 

pagina’s). Zoekvraag "gast-dirigent" in krantentitel het Centrum (1910-1930)|de NRC (1910-1930)|het 

Vaderland (1920-1945)|het Volk (1910-1920).(96 treffers op 93). In beide gevallen is vroegste vermelding 

Nieuwe Rotterdamsche Courant (o) d.d. 23 april 1911. Een zoekactie op 25 juni 2010 bracht in dit beeld geen 

verandering.  
34 http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010108110%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0088. 
35 http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010128690%3Ampeg21%3Ap012%3Aa0109. 
36 http://www.jstor.org.access.authkb.kb.nl/action/showAdvancedSearch d.d. 20 oktober 2009. 
37 In full-text, All Languages, inclusief Search for links to items outside of JSTOR. 
38 Results 1–1 of 1 for << ((((guest-conductor) OR (guestconductor)) OR ("guest conductor")) OR 

(Gastdirigent)) AND ((year:1880 AND month:01 AND day:[01 TO 31]) OR (year:1880 AND month:[02 TO 

12]) OR (year:[1881 TO 1909]) OR (year:1910 AND month:01 AND day:01)) in multiple titles >>. 
39 Om precies te zijn naar p. 228 van het artikel ‘Dr. Charles Harriss’, in: The Musical Times, 50, nr. 794, d.d. 1 

april 1909, p. 225-229. 
40 Results […] 13 for << ((((guest-conductor) OR (guestconductor)) OR ("guest conductor")) OR (Gastdirigent)) 

AND ((year:1910 AND month:01 AND day:[01 TO 31]) OR (year:1910 AND month:[02 TO 12]) OR 

(year:[1911 TO 1919]) OR (year:1920 AND month:01 AND day:01)) in multiple titles >>. 
41 Results […] 69 for << ((((guest-conductor) OR (guestconductor)) OR ("guest conductor")) OR (Gastdirigent)) 

AND ((year:1920 AND month:01 AND day:[01 TO 31]) OR (year:1920 AND month:[02 TO 12]) OR 

(year:[1921 TO 1929]) OR (year:1930 AND month:01 AND day:01)) in multiple titles >>. 
42 Results […] 173 for << ((((guest-conductor) OR (guestconductor)) OR ("guest conductor")) OR 

(Gastdirigent)) AND ((year:1930 AND month:01 AND day:[01 TO 31]) OR (year:1930 AND month:[02 TO 

12]) OR (year:[1931 TO 1939]) OR (year:1940 AND month:01 AND day:01)) >>. 
43 65, nr. 977, p. 593-595. 
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Self-supporting orchestras have found that the supply of ‘guest’ conductors – or at 

least those accepted by the public – is not unlimited, and these orchestras have been driven to 

fall back upon their own musicians […].’ 

 Nauw in verband met Gastdirigent staat het woord Reisedirigent. De vooraanstaande 

dirigent Felix Weingartner noemt in Über das Dirigieren (Leipzig 
5
1920) op bladzijde 43 als 

onderdeel van het dirigentenvak het Reisedirigieren. Dit kan inhouden dat een dirigent alleen 

reist en in veel gevallen voor een orkest komt dat hij niet regelmatig dirigeert [hij treedt dus 

op als gastdirigent], of dat hij met een eigen orkest reist dat voortdurend onder zijn leiding 

staat of hem ten minste voor de desbetreffende tournee ter beschikking staat. Een ‘star’-

dirigent die een belangrijke rol als Reisedirigent heeft gespeeld, is Hans von Bülow, een van 

de meest vooraanstaande negentiende-eeuwse dirigenten. Hij trad niet alleen in Europa op, 

maar ook in de Verenigde Staten en werd door de hertog van Meiningen met de Meininger 

Hofkapelle op concertreizen gestuurd.
44

 Bülow en de Meiningers deden eveneens Nederland 

aan, waarover later meer. Carl Krebs constateert in Meister des Taktstocks (Berlin 1919) dat 

de dirigenten als een heldentenor beginnen rond te reizen en te gasteren. Als oorsprong ervan 

wijst de auteur op de muziekfeesten waarvoor men een belangrijke, bekende dirigent vroeg 

om de door anderen ingestudeerde muziek te leiden.
45

 

 Friedrich Herzfeld verstaat in Magie des Taktstocks. Die Welt der großen Dirigenten, 
Konzerte und Orchester uit 1964 onder Reisedirigenten eveneens dirigenten die alleen of met 

hun orkest op reis gaan. ‘Sie wollen genötigt sein, vor einem immer neuen Publikum 

Triumphe zu erkämpfen. Darum ziehen Sie von Stadt zu Stadt, von Land zu Land’, met 

Wilhelm Furtwängler als ‘einer ihrer ausgeprägtesten Vertreter, und zwar, weil er als der 

Beste natürlich die meisten und verlockendsten Angebote erhält’.
46

 Voor de altviolist van het 

Concertgebouworkest Louis Metz betekenen in Over dirigeren, dirigenten en orkesten 
reisdirigenten gastdirigenten die geen vaste standplaats hebben.

47
  

 Opmerkelijk is dat verreweg de meeste edities van Groves Dictionary of music and 
musicians en Riemanns Musik-Lexikon, evenals de eerste editie van Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart de lemma’s over dirigent, dirigeren, kapelmeester, music(al) director, 

Generalmusikdirektor en dergelijke geen of amper relevante informatie bevatten over de rol 

van de dirigent als gastdirigent.
48

 Pas in het gedeelte conducting in de The new Grove 

                                                 
44 F. Weingartner, Über das Dirigieren (Leipzig 51920), p. 8. Zie ook onder ‛Dirigieren’ in: C. Dahlhaus & H.H. 

Eggebrecht, Brockhaus Riemann Musiklexikon (2 dln., Wiesbaden, Mainz 1978-1979) en A. Walker, Hans von 
Bülow. A life and times (Oxford enz. 2010). 
45 P. 159. Ook wordt geconstateerd dat in die tijd (ca. 1919) het publiek met menige dirigent een ‘wahren 

Primadonnencultus’ drijft en dat de gevierde dirigenten dat graag toelaten. (p. 158)  
46 Berlin enz., p. 85 e.v. Tevens besteedt de auteur in dit boek, waarin hij de ontwikkeling van het dirigeren 

beschrijft, kort aandacht aan dirigerende componisten en componerende dirigenten, zie p. 197-199. 
47 L. Metz, Over dirigeren, dirigenten en orkesten (Lochem 21968), p. 146. Naast informatie over de 

ontwikkeling van het dirigeren en de technische en artistieke kant ervan, geeft Metz levensbeschrijvingen van 

dirigenten, waarin hij interviews met dirigenten heeft verwerkt die als gast met het Concertgebouworkest zijn 

opgetreden.  
48 G. Grove e.a. (red.), A dictionary of music and musicians (A.D. 1450-1880). By eminent writers, English and 

foreign (London 1879-1890); Idem, A dictionary of music and musicians (A.D. 1450-1889) (London 1900); 

Grove’s dictionary of music and musicians. J.A. Fuller Maitland (red.) (London [2]1910); Grove’s dictionary of 
music and musicians. H.C. Colles (red.) (London [3]1927-1928); Grove’s dictionary of music and musicians. 

H.C. Colles (red.) (London [4]1940); Grove’s dictionary of music and musicians. E. Blom (red.) (London enz. 
[5]1954-1961); H. Riemann, Musik-Lexikon. Theorie und Geschichte der Musik, die Tonkünstler alter und neuer 
Zeit mit Angabe ihrer Werke, nebst einer vollständigen Instrumentenkunde (Leipzig 1882); Idem, Musik-Lexikon. 

(Leipzig 31887); Idem, Musik-Lexikon. (Leipzig 41894); Idem, Musik-Lexikon (Leipzig 51900); Idem, Musik-
Lexikon (Berlin, Leipzig 81916); Idem, m.m.v. A. Einstein, Hugo Riemanns Musik-Lexikon (Berlin 91919); Hugo 
Riemanns Musik-Lexikon. A. Einstein (bew.) (Berlin 101922); Hugo Riemanns Musik-Lexikon. A. Einstein (bew.) 

(Berlin 111929); W. Gurlitt & H.H. Eggebrecht, Riemann Musiklexikon. Sachteil (London enz. 1967); C. 
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dictionary of music and musicians uit 1980 wordt iets over gastdirigenten gezegd. ‘In the 

modern world the ability to get from one place to another by air has meant an increase in the 

number of guest conductors’, als onmisbare aanvulling op de werkzaamheden van de 

permanent conductor die ‘at least in theory, directs the majority of the performances by the 

organization of which he is in charge. In this way it is possible for the same man to be the 

official conductor of two orchestras which may be several thousand miles apart.’ Een 

opmerking dat een permanent conductor naast zijn of haar eigen orkest(en), tal van andere 

kan leiden ontbreekt.
49

 Daarop wordt in de editie van deze muziekencyclopedie uit 2001 wel 

ingegaan. ‘In Nikisch’s heyday, conductors maintained extended tenures with particular 

orchestras (such as Willem Mengelberg at the Amsterdam Concertgebouw), but after 1918 

conductors of a certain level of fame began to travel regularly. Touring and guest conducting 

helped strengthen the tendency in technique towards clarity and efficiency; idiosyncrasy in 

gesture and the use of verbal explanation to gain results became less valued. […] With the 

advent of travelling conductors, the monopoly of power traditionally wielded by conductors 

over individual orchestras and concert programming began to weaken.’
50

 

 Het voorbeeld van het aandeel van gastdirigenten bij het Concertgebouworkest in het 

seizoen 2003/04 in de eerste paragraaf en de opmerkingen in de edities van The new Grove 
dictionary of music and musicians uit 1980 en 2001 zouden doen vermoeden dat er in recente 

literatuur over orkesten, dirigeren en dirigenten het fenomeen gastdirigent in al zijn facetten 

breed aan de orde zou komen. In The Cambridge companion to the orchestra en The 
Cambridge companion to conducting, beide uitgegeven in 2003, is dit echter niet het geval. 

Jeremy Siepmann besteedt in het eerstgenoemde werk in het hoofdstuk ‘The history of 

direction and conducting’ aandacht aan aspecten van het begrip dirigent en onderscheidt 

rollen – de dirigent als ‘an arbiter of public taste’ en als evangelist ‘preaching to the 

converted’ – en noemt de specialist- en de componist-dirigent, maar hij gaat niet in op het 

fenomeen gastdirigent.
51

 Jon Tolanski noemt in zijn bijdrage ‘International case studies’ de 

Principal Conductor, Permanent Conductor, guest conductor, Artistic Director, Music 
Director en assistant conductor. Aangezien definities ontbreken, kan dit voor verwarring 

zorgen, en omdat zijn hoofdstuk een periode van de late negentiende eeuw tot en met het 

laatste decennium van de twintigste eeuw omvat, is het bovendien de vraag of een aanduiding 

al die tijd hetzelfde heeft betekend.
52

 

                                                                                                                                                         
Dahlhaus & H.H. Eggebrecht, Brockhaus Riemann Musiklexikon. Sachteil (Wiesbaden, Mainz 1978-1979); F. 

Blume (red.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik (Kassel enz. 1949-

1986).  
49 J. Westrup, ‘Conducting’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians (London enz. 

1980), IV, p. 641-651: 647. 
50 L. Botstein, ‘Conducting, § 2: History since 1820’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and 
musicians, VI (London, New York 22001), p. 264-271: 269. 
51 Uitgebreid gaat Siepmann in op het verschil tussen director in een orkestrale context in Groot-Brittannië en 

conductor. ‘In Britain, the term ‘director’ in an orchestral context, specifically denotes an active player, be it the 

principal violinist, the resident harpsichordist, or the soloist in a concerto, who may be a string, wind, brass or 

keyboard player (interestingly, few singers in modern times have opted for this dual role). The term ‘leader’ 

refers to the principal violinist […]. Thus in British usage a performance can be ‘led’ or ‘directed’ only by a 

participating player. The conductor, by definition, stands silently apart, ‘speaking’ only through gestures. In 

America […] the conductor is often referred to as ‘leading’ the orchestra.’ J. Siepmann, ‘The history of direction 

and conducting’, in: C. Lawson (red.), The Cambridge companion to the orchestra (Cambridge 2003), p. 112-

125: 113, verder p. 119-122. 
52 J. Tolanski, ‘International case studies’, in: Lawson, The Cambridge companion to the orchestra, p. 126-154. 

R. Philip onderscheidt in Performing music in the age of recording (New Haven, London 2004) op p. 218 de 

‘period’ conductor, een dirigent die gespecialiseerd is in muziek uit een bepaalde periode en die deze met een in 

de desbetreffende periode gespecialiseerd orkest ten gehore brengt, zoals John Eliot Gardiner. Toch is ook hier 

sprake van compromissen: de uitvoeringen zijn ‘virtually modern in discipline, tuning and neatness, and with the 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 10     T1 -    Black



 

 21 

The Cambridge companion to conducting wil uitgebreide informatie geven over 

facetten van het dirigeren in een ‘combination of practical details (how not to start a rehearsal 

with a major orchestra) with a fresh look at the musical, social, and economical history of 

conducting’.
53

 Hoewel een van de auteurs, Stephen Wright, erop wijst dat anno 2003 een 

chef-dirigent – Music Director – een complexe taak heeft die ook niet-muzikale aspecten 

omvat, en beperkte periodes voor zijn orkest beschikbaar is, gaat hij toch niet in op het 

daardoor ontstane grote belang van adequate gastdirigenten voor de exploitatie van dat orkest 

en de mogelijk optredende differentiatie als gevolg van de beschikbaarheid van andere 

dirigenten, hun repertoire en specifieke sterke kanten respectievelijk hun niveau in het 

algemeen, de beschikbare financiële middelen en last but not least de artistieke beleidsvisies 

van het desbetreffende orkest.
54

 Theo Olof die als concertmeester en solist de verschillen in 

functionaliteit maar al te goed kent, laat de lezer in een onderhoudend boek over het 

symfonieorkest eveneens grotendeels in het ongewisse over het fenomeen gastdirigent.
55

 

Boeken die aan één orkest in het bijzonder zijn gewijd, en overzichtswerken over 

dirigenten bevatten in de regel op macroniveau eveneens weinig informatie over de functies 

en de rollen die (gast)dirigenten in het artistieke veld kunnen hebben. Wolfgang Schreiber 

geeft in Grosse Dirigenten een zekere samenhang en onderscheid tussen verschillende 

dirigenten, en behandelt kort de fenomenen componisten in de rol van dirigent, dirigenten die 

ook componeren en dirigenten die alleen dirigeren.
56

 Wat de rollen voor gevolgen (kunnen) 

hebben, blijft onduidelijk. In het trefwoordenregister op het Handwörterbuch der 
musikalischen Terminologie, een afgesloten project van de Akademie der Wissenschaften und 

der Literatur Mainz, ontbreken de trefwoorden Dirigent, Gastdirigent en Musikdirektor.
57

 

Het tweedelige Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker uit 

2007 bevat twee afzonderlijke gedeelten over gastdirigenten. Op in totaal dertien bladzijden 

wordt het belang voor dit orkest van veertien gastdirigenten geschetst.
58

 In de andere 

bijdragen staan er weliswaar meer genoemd, maar al met al moet wat vermeld is, een fractie 

zijn van het totale aandeel van gastdirigenten in de concerten en de ontwikkeling van het 

Berlijnse orkest tot nu toe. Het is een algemeen verschijnsel in boeken die aan 

symfonieorkesten zijn gewijd dat er heel veel aandacht is voor de eerste of chef-dirigenten en 

hooguit een redelijke tot meer prominente belichting van de belangrijkste gasten. 

 Dirigentenbiografieën verschillen nogal eens sterk als het gaat om aandacht aan 

gastoptredens. Belangrijke informatie bevatten bijvoorbeeld Pierre Monteux, Maître door 

John Canarina, het tweedelige Otto Klemperer. His life and times door Peter Heyworth, Vom 
Denken des Herzens. Alice und Nikolaus Harnoncourt. Eine Biographie door Monika Mertl 

en Bruno Walter. A world elsewhere door Eric Ryding en Rebecca Pechefsky.
59

 De biografie 

van Hans Vonk door Luuk Reurich daarentegen doet bijvoorbeeld geen recht aan de waarde 

                                                                                                                                                         
modern sense of interpretative unanimity.’ De werkzaamheden van Gardiner en ook van Roger Norrington 

gingen zich echter eveneens uitstrekken tot een orkest als het KCO. 
53 J.A. Bowen (red.), The Cambridge companion to conducting (Cambridge 2003), p. xvii. 
54 S. Wright, ‘Managers and the business of conducting’, in: Bowen (red.), The Cambridge companion to 
conducting, p. 274-285: 283-284. 
55 T. Olof, Het symfonie-orkest. Opgedragen aan de orkestmusicus (Utrecht, Aartselaar 1986), p. 69 e.v.  
56 München, Zürich 2005, p. 30.  
57 http://www.sim.spk-berlin.de/uploads/05-hmt/hmt_sim_stichwortverzeichnis.pdf d.d. 18 januari 2010. Met 

dank aan dr. P.W. van Reijen.  
58 W. Stähr, ‘Unzeitgemäße Begegnungen. Die Gastdirigenten der Berliner Philharmoniker – Teil 1’ en 

‘Heimkehrer, Freunde und Spätberufene. Die Gastdirigenten der Berliner Philharmoniker – Teil 2’, in: Stiftung 

Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker (Berlin 2007), I, 

Orchestergeschichte, p. 216-221 respectievelijk 359-365.  
59 Prompton Plains, New Jersey, Cambridge 2003, respectievelijk Cambridge enz. 1996, Salzburg, Wien 1999 en 

New Haven, London 2001. 
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van Vonk als gastdirigent voor het Concertgebouworkest (en dit orkest voor hem).
60

 

Autobiografieën van dirigenten – waarbij dirigenten dus de rol van auteur hebben – kunnen 

eveneens tegenvallen als bron voor onderzoek naar optredens bij een orkest waarvan ze geen 

chef zijn. Zo gaat Bruno Walter in de zijne amper in op de belangrijke plaats die hij enkele 

seizoenen lang bij het Concertgebouworkest naast Willem Mengelberg innam.
61

 Antal Doráti 

is in Notes of seven decades uiterst summier over zijn Amsterdamse optredens.
62

 Gesteld kan 

worden dat biografieën van dirigenten voor verder onderzoek op het gebied van gastdirecties 

in het algemeen een problematische bron vormen.  

 

1.5 Vraagstelling en werkhypothese 

In de literatuur over symfonieorkesten wordt dus, zoals hiervoor gememoreerd, nauwelijks 

aandacht besteed aan het fenomeen gastdirigent in zijn totaliteit en het belang van 

gastdirecties voor de exploitatie van een orkest. De exposés in voorgaande paragrafen leiden 

dan ook tot drie majeure vragen: 

1. Hoe zag de ontwikkeling van het fenomeen gastdirigent in de periode ca. 1890-2000 eruit? 

2. Wat is het belang van gastdirigenten voor een orkest? 

3. Is het mogelijk om tot een definitie van gastdirigent te komen die voor ieder 

symfonieorkest bruikbaar is en kunnen er algemeen geldende modellen van de gastdirigent 

worden ontworpen?  

 

Met betrekking tot de definitie van het begrip gastdirigent luidt mijn werkhypothese als volgt: 

een gastdirigent is een dirigent die tijdens één concert, of gedurende een of meer beperkte 

periodes optreedt met een orkest waaraan hij of zij niet duurzaam in een functie van chef- of 

eerste dirigent, tweede of assistent-dirigent e.d. is verbonden.  

 

1.6 Methodologie 

Een bruikbaar model voor een historische beschrijving van het fenomeen gastdirigent is dus 

in de literatuur niet gevonden. Om tot een definitie van gastdirigent te kunnen komen die voor 

ieder symfonieorkest bruikbaar zou zijn, leek het raadzaam te proberen om het fenomeen te 

bestuderen en te typeren vanuit juist de motieven van de zijde van vooral de artistieke leiding 

van een symfonieorkest, de onderliggende factoren en de onderlinge verhouding tussen die 

factoren. Dus niet louter vanuit een zo compleet mogelijke descriptieve historische 

uiteenzetting of vanuit een primair typologisch of categoriaal gericht onderzoek.  

 Een goed onderzoeksobject is het Concertgebouworkest. Ten eerste behoort het tot de 

oudste nog bestaande symfonische orkesten; het werd gevormd in 1888. Van de orkesten 

waarvan Herbert Haffner in Orchester der Welt63 de geschiedenis beschrijft, zijn de volgende 

ouder:  

- de Sächsische Staatskapelle Dresden, tevens operaorkest (in oorsprong twintig zangers en 

een organist (1548), vervolgens een kleine hofkapel)
64

  

- het Gewandhausorchester Leipzig (in het oprichtingsjaar 1743 bestaande uit zestien 

musici
65

) 

                                                 
60 L. Reurich, Hans Vonk. Een dirigentenleven (Bussum 2006). 
61 B. Walter, Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken (Stockholm 1947), in het Nederlands 

verschenen als Thema en variaties. Autobiografie. Herinneringen en gedachten (Amsterdam, Antwerpen s.a.). 
62 Detroit, herz. dr. 1981. 
63 H. Haffner, Orchester der Welt. Der internationale Orchesterführer (Berlin 1997). N.B. Het Orchestre de 

Paris dateert van 1967. Het is geen rechtstreekse opvolger van het orkest dat in de negentiende eeuw is 

opgericht. Zie www.orchestredeparis.com, d.d. 6 augustus 2009, en Haffner, Orchester der Welt, p. 188-189. 
64 Haffner, Orchester der Welt, p. 49-50. 
65 Ibidem, p. 60. 
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- de Wiener Philharmoniker (1842), bestaande uit musici van de Weense Staatsopera
66

 

- het New York Philharmonic Orchestra (1842)
67

  

- het Hallé Orchestra te Manchester (1858)
68

  

- het Tonhalle-Orchester Zürich ((1862) 1868)
69

  

- het Boston Symphony Orchestra (1881)
70

 en  

- het Berliner Philharmonische Orchester (1882, aanvankelijk Frühere Bilsesche Kapelle 

genaamd).
71

  

Als tweede argument is er het feit dat het Concertgebouworkest in de wereld een 

toppositie inneemt. Zo is het in de oktoberuitgave 2006 van het Franse muziekblad Le Monde 
de la Musique na de Wiener Philharmoniker als tweede orkest van Europa geëindigd. Het 

Berliner Philharmonische Orchester werd nummer drie.
72 

Met het Chicago Symphony 

Orchestra, het Boston Symphony Orchestra en het Symphonieorchester des Bayerischen 

Rundfunks onder Mariss Jansons werden deze orkesten in 2005 tot de directe concurrenten 

van het Concertgebouworkest gerekend.
73

 De Gramophone riep het Koninklijk 

Concertgebouworkest in het decembernummer van 2008 uit tot het tot ‘Beste orkest van de 

wereld’. Dit vooraanstaande Britse muziektijdschrift deed dit op grond van een peiling onder 

vooraanstaande muziekrecensenten in de hele wereld. Als top tien kwamen toen de volgende 

orkesten uit de bus: 

1. Koninklijk Concertgebouworkest 

2. Berliner Philharmoniker 

3. Wiener Philharmoniker 

4. London Symphony Orchestra 

5. Chicago Symphony Orchestra 

6. Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 

7. Cleveland Orchestra 

8. Los Angeles Philharmonic 

9. Budapest Festival Orchestra 

10. Staatskapelle Dresden 

Bij het bovenstaande moet worden aangetekend dat de betekenis van dit soort lijstjes beperkt 

is. Hoe en waarop zijn de selecties tot stand gekomen? Via geluidsopnamen of/en het 

beluisteren van concerten? Hoeveel, hoe vaak, wanneer, waar? Wie dirigeerden? Opmerkelijk 

is dat een vooraanstaand orkest als het Boston Symphony Orchestra pas op plaats nummer 11 

kwam. Het kan bovendien nauwelijks zo zijn dat het repertoire is meegewogen, omdat de 

conservatieve Wiener Philharmoniker als eerste respectievelijk op plaats drie is geëindigd. In 

beide gevallen ging het tevens om een peiling bij een zeer beperkt aantal muziekrecensenten. 

                                                 
66 Ibid., p. 140, 142. 
67 Ibid., p. 294. 
68 Ibid., p. 195. 
69 Ibid., p. 162-163. 
70 Ibid., p. 310-311. 
71 Ibid., p. 73. Er is ervoor gekozen om als in het Duits met lidwoord Berliner Philharmonische Orchester te 

schrijven. In Berlijn speelde het orkest onder die naam, daarbuiten, op de vrije markt onder de naam Berliner 

Philharmoniker. In 2001 kwam de Stiftung Berliner Philharmoniker tot stand, waardoor de dubbele aanduiding 

kon verdwijnen. Zie verder J. Otten, ‘Aufbruch in die Zukunft. Die Wende und die Abbado-Jahre’, in: Stiftung 

Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit Orchester, I, p. 326-353: 348-351. 
72 Trouw, d.d. 7 oktober 2006. Het Franse blad had recensenten van tien Europese media gevraagd om een 

persoonlijke top tien van orkesten samen te stellen. De Weners behaalden slechts een punt meer dan het KCO. 
73 Gesprek met Sjoerd van den Berg d.d. 19 september 2005. Als min of meer respectievelijk incidentele 

concurrenten zijn het Gewandhausorchester Leipzig, de Sächsische Staatskapelle Dresden en de Münchner 

Philharmoniker te beschouwen en eventueel ook het London Symphony Orchestra, het London Philharmonic 

Orchestra en het Orchestre National de France. Belangrijk is, wie de chef-dirigent is. 
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De vermelding in de Gramophone dat het KCO zijn topplaats aan het eigen klankkarakter 

dankt en daarmee tot een van de laatste orkesten met nog een direct herkenbare eigen klank 

behoort, is dan ook niet veel meer dan een lovende mening.  

Ten derde staan de onderzoeker de archieven en collecties van Het Concertgebouw 

N.V. en het Koninklijk Concertgebouworkest redelijk compleet ter beschikking, al zijn anno 

2011 grote delen nog niet geïnventariseerd. 

 

Er is in de onderhavige studie voor gekozen om het fenomeen gastdirigent zo mogelijk 

primair te belichten vanuit het perspectief van de artistieke leiding van het 

Concertgebouworkest in de periode 1888-2004. (Zie voor een typologie van de artistieke 

leiding § 1.9) Door de artistieke leiding zijn en worden namelijk verstrekkende beslissingen 

genomen als: wie nodigen we uit en wat laten we de desbetreffende uitvoeren, of wat gaan we 

uitvoeren en wie nodigen we daarvoor uit, wie trekken we zonodig als vervanger aan, wie 

vinden we belangrijk en welke dirigent past ons minder. Ook levert dit uitgangspunt het 

nodige materiaal op voor tabellen. 

Als gevolg van de keuze voor een benadering primair vanuit de artistieke leiding komt 

het zwaartepunt van het onderzoek te liggen bij de bestudering van de verslaglegging en 

evaluatie van plannen en beslissingen van de leiding (jaarverslagen, bestuursnotulen, notulen 

artistieke commissies, (meer)jarenplannen en -overzichten), vooral ten aanzien van de eigen 

concerten. Daarna komt zonodig de weerslag van direct overleg tussen Het Concertgebouw 

respectievelijk het Concertgebouworkest en gastdirigenten in de vorm van een grote 

hoeveelheid correspondentie voor onderzoek in aanmerking. (Waar de instelling, de N.V., 

wordt bedoeld, wordt Het Concertgebouw geschreven; het gebouw wordt met het 

Concertgebouw aangeduid.) Reflectie op de concerten en het beleid is traditioneel vaak 

uitgebreid te vinden in kranten en andere periodieken. De archieven van Gebouw en Orkest en 

de persdocumentatie van het Stadsarchief Amsterdam bevatten een overvloed aan 

krantenknipsels. Ook zijn er reacties van gastdirigenten na hun concerten. Een nadeel daarbij 

is de subjectiviteit. En al snel komt de onderzoeker op het terrein van receptieonderzoek. Oral 
history is grotendeels buiten beschouwing gelaten. Uit gesprekken die rond 1990 werden 

gevoerd voor de geschiedschrijving van de belangenvereniging van de orkestleden, bleek te 

vaak hoe vertekenend het geheugen kan zijn, zeker als het niet om grote lijnen gaat. 

 Recensies van concerten in kranten en muziektijdschriften vormen voor een onderzoek 

naar optredens, functies en rollen van dirigenten een omvangrijke, zij het niet altijd even 

bruikbare bron. De tekst van een recensie bevat immers een persoonlijke visie van de auteur 

ervan op een concert. Redactionele ingrepen in die tekst zijn daarbij niet uit te sluiten.  

Recensies bestaan uit meerdere componenten. Voor een onderzoek als het onderhavige 

is de feitelijke informatie die wordt verschaft over de optredende dirigenten, hun gestiek, de 

uitgevoerde muziek, het aanwezige publiek en de reacties van het publiek op het gehoorde het 

belangrijkste. Doch ook ten aanzien van die informatie is sprake van subjectiviteit: want, wat 

is vermeld en wat weggelaten? De artikelen bevatten verder beoordelingen van de 

uitvoeringen in muzikaal en technisch opzicht en eventueel sfeertekeningen, vergelijkingen 

met andere uitvoeringen en educatieve informatie. Als de beoordelingen en vergelijkingen 

gegeven worden door een musicus, musicoloog of op een andere wijze deskundig geworden 

journalist, dan kan deze informatie heel nuttig zijn. Maar ook hier geldt: wat is er niet gezegd?  

De subjectiviteit komt tevens hierin tot uiting dat een muziekrecensent een uitvoering 

totaal anders kan beoordelen dan het grootste deel van het publiek en dat de recensent of het 

publiek tot andere conclusies kan komen dan een orkestlid dat in de zaal luistert. De 

beoordeling van een uitvoering in het orkest kan eveneens behoorlijk anders zijn dan die 

vanuit de zaal.  
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Een factor waarmee bij de interpretaties van recensies ook rekening moet worden 

gehouden, is de politieke opvatting van de schrijver, en daaraan gekoppeld zijn 

cultuurpolitieke ideeën. Om de bruikbaarheid van een specifieke recensie optimaal naar 

waarde te kunnen schatten, is het daarom nodig zoveel mogelijk andere recensies en bronnen 

betreffende het onderhavige concert te raadplegen.
74

  

Naast het aspect van subjectiviteit dat aan bronmateriaal kan kleven, zijn er de 

beperkingen bij het onderzoek dat bronmateriaal niet te traceren was doordat archiefbestanden 

nog niet geïnventariseerd zijn en omdat een deel van het bronmateriaal om privacyredenen 

alleen losgekoppeld van de betrokken personen kan worden gebruikt. De literatuur omvat een 

brede reeks werken van wetenschappelijke en met een grote mate van objectiviteit geschreven 

publicaties tot en met subjectieve uitgaven. 

 De keuzes die in het onderzoek respectievelijk bij de weergave daarvan worden 

gemaakt ten aanzien van het al of niet opnemen van gastdirigenten – in de periode 1888-2010 

waren het er ongeveer 470
75

 –, worden deels gestuurd door de grootheid van de effecten op 

repertoire, speelwijze, artistiek bewustzijn van de musici, katalysatiemomenten, en het nodig 

hebben van mindere grootheden om de geschiedschrijving niet één groot succesverhaal te 

laten zijn. Niet in alles kan Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 
Concertgebouworkest 1888-198876

 worden gevolgd, hoewel deze uitgave een zeer 

hoogwaardige geschiedschrijving bevat. 

Wat de concerten betreft, worden allereerst de gebeurtenissen die in verband staan met 

de abonnementsconcerten in de Grote Zaal van het Concertgebouw belicht. Hiervoor is een 

aantal redenen. Ten eerste vond het merendeel van de belangrijkste optredens van 

gastdirigenten juist tijdens deze concerten plaats. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het aantal 

recensies per concert. Volksconcerten en vergelijkbare uitvoeringen werden veel minder in de 

dagbladen besproken. Ten tweede is het zo dat de abonnementsconcerten in de Grote Zaal niet 

alleen de kern van de activiteiten vormen, maar dat ze tevens als het artistieke visitekaartje 

van het orkest kunnen worden beschouwd, voor Amsterdam, voor Nederland en de rest van de 

wereld. De programma’s van concerten buiten de hoofdstad zijn vaak identiek aan of 

afgeleiden van de programma’s van abonnementsconcerten. Ten derde is er een duidelijke 

relatie van deze concerten met grammofoon-, radio-, tv- en cd-opnamen.  

Na de abonnementsconcerten worden andere soorten eigen uitvoeringen in 

ogenschouw genomen. (Zie voor de typologieën van de concerten § 1.11) Tijdens de 

volksconcerten bijvoorbeeld traden namelijk mede in verband met de gemeentelijke subsidie 

en ondanks de aanmerkelijk lagere entreeprijs eveneens belangrijke buitenlandse dirigenten 

op (die tevens abonnementsconcerten leidden). Verder boden de volks- en vergelijkbare 

concerten de artistieke leiding gelegenheid om onbekende dirigenten of jonge solisten een 

kans te geven hun capaciteiten te tonen, of om nog niet eerder door het orkest uitgevoerde 

werken te laten uitvoeren. Soms als try-out, wat tijdens het drukke winterseizoen kostbare 

repetitietijd bespaarde.
77

 Ten slotte zijn er de concerten in samenwerking met derden. Zo heeft 

de medewerking van het orkest aan operavoorstellingen en aan uitvoeringen in het kader van 

                                                 
74 Met hartelijke dank aan dr. Thiemo Wind, muziekredacteur van De Telegraaf voor de gedachtewisseling 

hierover. 
75 B. Koopman in Het Financieele Dagblad d.d. 30 oktober 2010. Het desbetreffende artikel vermeldt een totaal 

van 494 ‘(gast)dirigenten’ die sinds 1888 voor het orkest hebben gestaan. Dit aantal zal zijn opgegeven door 

Nico Steffen. Van de 494 is een aantal van 25 chef-dirigenten, tweede en assistent-dirigenten afgetrokken. De 

z.g. vaste dirigenten zijn gerekend tot de gastdirigenten. Over de reden daarvoor later meer. 
76 H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-
1988, I, Voorgeschiedenis/1888-1945 (Zutphen 21989) en II, 1945-1988 (Zutphen 1989). 
77 Vgl. M. Flothuis, ‘Tussen twee wereldoorlogen (1920-1940)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, 

p. 167-210: 191.  
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het Holland Festival altijd veel aandacht getrokken. Optredens van gastdirigenten bij 

gelegenheden als deze verdienen daarom eveneens te worden beschouwd. 

Periodisering is aangebracht om de presentatie van het onderzoek te verhelderen. In de 

eerste plaats is de onderzoeksperiode verdeeld in de periodes van de chef-dirigenten van het 

orkest. Gezien de lengte van de tijdvakken-Mengelberg, -Van Beinum en -Haitink zijn deze 

weer onderverdeeld. Hierbij speelden veranderingen in de situatie een rol. De periode 1920-

1939 is in twee parallel lopende delen verdeeld vanwege het grote belang van de vaste 

gastdirigenten Karl Muck, Pierre Monteux en Bruno Walter enerzijds en tal van andere 

belangrijke gastdirigenten anderzijds.  

Keuzes zijn onvermijdelijk: alleen al door het aantal gastdirigenten en de hoeveelheid 

bronmateriaal is een uitputtend onderzoek en een volledige beschrijving onhaalbaar. En waar 

emoties soms hoog oplaaien en recensies persoonlijke indrukken weergeven, kunnen 

subjectieve, receptionele elementen in het onderzoek niet worden vermeden. 

 

1.7 Historiografie Concertgebouworkest 

Een diepgaande studie over de gastdirigenten bij het Concertgebouworkest is nog nooit 

verschenen. Wel zijn er geschiedschrijvingen over het orkest en zijn belangrijke tradities voor 

handen en biografieën van zijn belangrijkste dirigenten. Waarover hieronder meer. Ligt de 

oorzaak van de ‘witte vlek’ in het grote aantal gastdirigenten of moet dit gezocht worden in de 

veelzijdigheid van het onderwerp? Er zijn vragen te over. Wat is er de oorzaak of wat zijn er 

de oorzaken van dat het optreden van gastdirigenten op zeker moment een – klaarblijkelijk – 

alledaagse zaak is geworden? Men kan zich daarbij afvragen of gastdirecties voor de 

vergroting van het publieksbereik en de verhoging van het niveau wel zo belangrijk zijn: 

voegen gastdirigenten wezenlijk iets aan het repertoire en het orkestspel toe, of zijn ze louter 

en alleen vervangers van de chef-dirigent als deze niet beschikbaar is? Als er sprake zou zijn 

van een belang, van importantie, waaruit bestaat dan de artistieke en technische inbreng? En 

is dat te veralgemeniseren? Is de inbreng complementair ten opzichte van de eigen dirigenten? 

Levert hun optreden concurrentie op met de chef-dirigent? Hebben gastdirigenten een 

substantiële bijdrage geleverd aan de officiële grammofoon- en cd-opnamen, aan radio-

uitzendingen, dirigeerden zij tijdens tournees, leidden zij het orkest bij tv-registraties? Zijn er, 

gezien het grote aantal, categorieën/typologieën van dirigenten te vormen, ondanks de 

specifieke individuele inbreng? Hebben gastdirigenten van grote internationale statuur bij het 

verwerven en het behouden van de vooraanstaande internationale positie van het 

Concertgebouworkest een rol gespeeld? Zo ja, welke rol en is die te meten, en hoe? Zijn er 

verschillen te constateren in het aantrekken van gastdirigenten bij het Concertgebouworkest 

en bij het Berliner Philharmonische Orchester? (Met de Weners verschilt dit in ieder geval, 

omdat de Wiener Philharmoniker als ‘afgeleide’ van het orkest van de Weense Staatsopera 

slechts een beperkt aantal concerten geeft.) Zijn er dirigenten die voor het 

Concertgebouworkest belangrijk werden geacht, niet gekomen en waarom niet? Zijn er 

aanwijzingen dat chef-dirigenten optredens van collega’s verhinderden? Zeggen verschillen in 

honorering iets over het artistieke niveau van de desbetreffende dirigenten? Wat is de reden 

dat in sommige seizoenen het aandeel van uiteenlopende dirigenten groot tot zeer groot was? 

Kwam dit door het ontbreken van een chef-dirigent? Is er sprake geweest van invloeden van 

overheden op de keuze van gastdirigenten? Speelde het publiek in keuzes een rol of 

muziekrecensenten? Had het publiek lievelingen? Wat was de invloed van de orkestleden? 

Hebben grammofoonplaten- en cd-maatschappijen invloed gehad op het beleid ten aanzien 
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van gastdirigenten? Heeft de techniek van het opnemen en het produceren van 

grammofoonplaten invloed gehad op de interpretaties van gastdirigenten?
78

  

 

De vorming van het Concertgebouworkest vond plaats in een tijd waarin in Amsterdam een 

burgerlijke elite aan het roer stond en een aantal nieuwe kunstinstellingen werd gebouwd, 

waaronder het Concertgebouw.
79

 Omdat zij het gevolg was van de doelstelling van de 

Naamlooze Vennootschap “Het Concertgebouw” – ‘het oprichten en exploiteren van een 

Concertgebouw voor Amsterdam en al hetgeen daarmede in verband staat’
80

 – en niet als zo 

vaak de concertgelegenheid gebouwd werd voor een bestaand orkest,
81

 zijn de uitvoerigste 

geschiedschrijvingen van het Concertgebouworkest te vinden in de grote, gecombineerde 

standaardwerken over Gebouw en Orkest. In 1948-1950 verscheen de driedelige Geschiedenis 
van het Concertgebouw van S.A.M. Bottenheim, in 1988-1989 de al genoemde Historie en 
kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest met bijdragen van diverse 

auteurs. Historie en kroniek werd gecompleteerd door de Discografie van het 
Concertgebouworkest (Zutphen 1989) van de hand van Jan van Bart. In 2008 kwam een 

overzicht van de laatste twintig jaar uit: Van boegbeeld tot kroonjuweel. 20 jaar Koninklijk 
Concertgebouworkest.82

 Jan Bank belichtte in verschillende publicaties de maatschappelijke 

context van de oprichting van de N.V. en het Concertgebouw en de vorming van het orkest.
83

 

 Uiteraard is er in de grote geschiedschrijvingen aandacht besteed aan bijzondere 

wapenfeiten van gastdirigenten. Ze worden echter veelal slechts terloops genoemd, in meer of 

mindere mate als incidentele gebeurtenissen gepresenteerd, of als het ware als ‘overige 

artistieke zaken’ behandeld. Zo ging in Historie en kroniek de aandacht bij Paul van Kempen 

bijna uitsluitend uit naar de gebeurtenissen rond zijn geruchtmakende optredens in 1951, die 

uiteindelijk tot de verzelfstandiging van het orkest hebben geleid. Een artistieke taxatie van 

zijn eerste grammofoonopnamen met het orkest in 1943 bijvoorbeeld, de eerste die het onder 

leiding van een gastdirigent heeft gemaakt, bleef buiten beschouwing.
84

  

 Over de chef-dirigenten Willem Mengelberg, Eduard van Beinum en Bernard Haitink 

verschenen monografieën,
85

 waarin aan optredens van gastdirigenten, indien relevant geacht, 

aandacht wordt besteed. Zo behandelt Frits Zwart in zijn dissertatie Willem Mengelberg 

                                                 
78 Vgl. M. Katz, The phonograph effect. The influence of recording on listener, performer, composer, 1900-
1940 (Ph.D. University of Michigan, s.l. 1999); Philip, Performing music in the age of recording. 
79 J. Bank, ‘Music and patronage in Amsterdam’, in: D. Mitchell e.a. (red.), Gustav Mahler: the world listens 

(Haarlem 1995) I.3-I.13; J. Bank, Stads mecenaat en lokale overheid. Honderd jaar private en publieke 
kunstbevordering in Amsterdam 1899-1999 (Amsterdam 1999); J. Bank, ‘De culturele stad. Kunstlievende 

burgers, kunst en filharmonie’, in: M. Bakker, R. Kistemaker e.a. (red.), Amsterdam in de tweede Gouden Eeuw 

(Bussum, Amsterdam 2000), p. 237-262; voorts J. Bank, M. van Buuren e.a., 1900. Hoogtij van burgerlijke 
cultuur (Den Haag 2000). 
80 Stadsarchief Amsterdam (SAA) toegangsnr. 5075 (not. arch.), inv.nr. 23228, akte nr. 344, d.d. 8 juli 1882. 
81 Vgl. Haffner, Orchester der Welt, p. 176. 
82 S. van den Berg, M. van Dongen & H. Ferwerda (red.), Van boegbeeld tot kroonjuweel. 20 jaar Koninklijk 
Concertgebouworkest (Amsterdam, Bussum 2008). 
83 Bank, ‘Music and patronage in Amsterdam’, Stads mecenaat en lokale overheid en ‘De culturele stad’; Bank, 

Van Buuren e.a., 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur. 
84 Vgl. J. Giskes, ‘Een gehavend orkest op vinyl. Historische opnamen van Concertgebouworkest en Paul van 

Kempen’, in: Preludium 62 nr. 5 (januari 2004), p. 18-19. 
85 Over Willem Mengelberg o.a. F.W. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951). Een biografie 1871-1920 

(proefschrift UU, Amsterdam 1999); verder B. van Beinum, i.s.m. T. Braas & O. Vermeulen, Eduard van 
Beinum. Over zijn leven en werk (Bussum 2000); de al genoemde biografie Eduard van Beinum door T. de Leur; 

S. Mundy, Bernard Haitink. A working life (London 1987); S. Mundy, Bernard Haitink (Amsterdam 1988); N. 

Steffen, Bernard Haitink. Statistiek van een dirigentencarrière (Huizen 1999); P. Korenhof (red.), Bernard 
Haitink. Een vriendenboek (Amsterdam 1999); J. Bank & E. Wennekes, De klank als handschrift. Bernard 
Haitink en het Concertgebouworkest (Amsterdam 2006). 
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(1871-1951). Een biografie 1871-1920 tal van relaties die Mengelberg met componisten en 

dirigenten heeft onderhouden, van wie velen met het Concertgebouworkest zijn opgetreden.  

 Er is maar één gastdirigent wiens optredens veelvuldig en uitvoerig zijn beschreven: 

Gustav Mahler, die in Amsterdam een ‘2. musikalische Heimath’ vond.
86

  

 Een belangrijke bronnenpublicatie op het gebied van gastdirigenten is Keep these 
letters, please! A written portrait of the Concertgebouw Orchestra 1904-1921, bezorgd door 

Truus de Leur en Henriette Straub (Amsterdam, Bussum 1998). Andere standaardwerken over 

aspecten van de historie van het Koninklijk Concertgebouworkest tonen eveneens op zijn 

minst het artistieke belang aan van gastdirigenten in de loop der jaren, zoals Bruckner en het 
Koninklijk Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1997), met een geschiedschrijving 

van dit onderwerp door Nico Steffen, en De Matthäus-Passion. 100 jaar passietraditie van 
het Koninklijk Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1999).

87
 Orkest- en stafleden en 

andere functionarissen hebben herinneringen aan het papier toevertrouwd of zijn in een boek 

of artikel geportretteerd.
88

 Oud-violist en -directeur van het Concertgebouworkest Piet 

Heuwekemeijer legde herinneringen vast in De autobiografie van Piet Heuwekemeijer. Vijftig 
jaar symfonieorkest (Laren, Amsterdam 2000). Het symfonie-orkest van Theo Olof kwam al 

ter sprake. Hij schreef ook het autobiografische Flarden (Baarn 2000). Het vertrek van Jan 

Willem Loot als algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest was aanleiding 

tot het publiceren van Franz Straatman, De witte kuif op het frontbalkon. Jan Willem Loot: 
muziek en management (s.l. [2009]). In Preludium, het programmablad van Gebouw en 

Orkest, een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het (Koninklijk) 

Concertgebouworkest, verschenen regelmatig artikelen over gastdirigenten. Joop Stam 

publiceerde Schitteren op de tweede rang. Cornelis Dopper (1870-1939) zijn leven, werk en 
wereld ([Stadskanaal] 2002). 

Waar mogelijk zijn vergelijkingen gemaakt van de gang van zaken te Amsterdam met 

die bij de twee belangrijkste Europese concurrenten van het Concertgebouworkest: het 

Berliner Philharmonische Orchester en de Wiener Philharmoniker. Hiervoor staan 

Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker uit 2007 en de 

geschiedschrijvingen van dit orkest door Peter Muck en Herbert Haffner en van de Wiener 

Philharmoniker door Clemens Hellsberg en Herta en Kurt Blaukopf ter beschikking.
89

 Het is 

belangrijk om ook naar het Gewandhausorkest te Leipzig kijken via een publicatie van 

Johannes Forner vanwege de negentiende-eeuwse belangstelling in Amsterdam voor het 

                                                 
86 B.v. in E. Reeser (red.), Gustav Mahler und Holland. Briefe (Wien 1980), zie voor het citaat p. 52; J. Giskes 

(red.), E.L. Wouthuysen (beeldred.), Mahler in Amsterdam. Van Mengelberg tot Chailly (Bussum, Amsterdam 

1995); D. Mitchell e.a. (red.), Gustav Mahler: the world listens (Haarlem 1995); [F. Zwart (& C. Romijn)], 

Willem Mengelberg (1871-1951) dirigent / conductor (Den Haag 1995); D. Mitchell e.a. (red.), New sounds, new 
century. Mahler’s Fifth symphony and the Royal Concertgebouw Orchestra (Bussum, Amsterdam 1997); Zwart, 

Willem Mengelberg. Zie voorts: H.-L. de La Grange, Gustav Mahler, II, Vienna: the years of challenge (1897-
1904) (Oxford enz. 1995), III, Vienna: triumph and disillusion (1904-1907) (Oxford enz. 1999) en IV A new life 
cut short (1907-1911) (Oxford 2008). 
87 T. de Leur, H. Ferwerda & J. Giskes (eindred.) respectievelijk C.M. Schmidt, H. Ferwerda e.a. (red.). 
88 B.v. H.Th. de Booy, Mensen die ik ontmoette. Herinneringen van H. de Booy (s.l. 1970), bevat herinneringen 

aan Gustav Mahler; R. van Rees, Herinneringen. Ervaringen op muzikaal gebied, typescript in het Nederlands 

Muziek Instituut; M. Tak, Onder de bomen van het plein (Amsterdam, Brussel 1962); J. Poppelsdorf in: [Gids] 

Holland Festival 1960, p. 11; T. van Verre, Herman Krebbers. Portret van een kunstenaar (Amsterdam 1981).  
89 P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester. Darstellung in Dokumenten (3 dln., Tutzing 

1982); H. Haffner, Die Berliner Philharmoniker. Eine Biografie (Mainz 2007); C. Hellsberg, Demokratie der 
Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich enz. 1992); H. & K. Blaukopf, Die Wiener 
Philharmoniker. Welt des Orchesters – Orchester der Welt (Wien 1992). 
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reilen en zeilen op muzikaal gebied in die stad.
90

 Over de historie van het beroep en sociale 

aspecten van dirigenten schreef Norman Lebrecht in The maestro myth. Great conductors in 
pursuit of power.

91
  

 

1.8 Bronnen  

Binnen de ontwikkeling van de algemene geschiedschrijving van het Concertgebouworkest 

naar gespecialiseerde onderwerpen past het dus om het aandeel van de gastdirigenten in de 

historie ervan nader te bezien. Daarvoor staat een immense hoeveelheid bronnenmateriaal ter 

beschikking. In de eerste plaats zijn er de omvangrijke archieven van Het Concertgebouw 

N.V. en het Koninklijk Concertgebouworkest, beide aanwezig in het Stadsarchief Amsterdam. 

In het begin van het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw is een belangrijk en 

omvangrijk deel van het Concertgebouwarchief nog ongeïnventariseerd, terwijl het archief 

van het orkest na de splitsing slechts toegankelijk is via een eigenhandig gemaakte 

plaatsingslijst. Van primair belang zijn in deze archieven de bestuursnotulen, jaarverslagen, 

correspondentie, notulen van de vergaderingen van commissies als de Programmaraad, de 

Artistieke Commissie respectievelijk het Artistiek Beraad, artistieke overzichten, de 

financiële administratie, programma’s, krantenknipsels en soortgelijke bestanden. Veel 

informatie over het engageren van gastdirigenten in de periode 1904-1922 bevat een collectie 

van bijna tweehonderd brieven en andere documenten waarvan in 1997 de zakelijk directeur 

van het orkest Willem Wijnbergen de veiling wist te verhinderen. Ze zijn in hoofdzaak gericht 

aan de toenmalige administrateur van Het Concertgebouw N.V., Hendrik Freijer. Na aankoop 

door het orkest is de verzameling, die ook wel bekend staat als de collectie Freijer, 

overgebracht naar het Stadsarchief Amsterdam en gevoegd bij het archief van het orkest dat 

daar al in beheer was. Een substantieel deel van de documenten is, vergezeld van een 

deskundige toelichting, op fraaie wijze in facsimile opgenomen in de al genoemde publicatie 

Keep these letters, please! A written portrait of the Concertgebouw Orchestra 1904-1921. Het 

Nederlands Muziek Instituut in Den Haag beheert archieven en collecties van functionarissen 

die bij een van de instellingen in dienst zijn geweest of ooit met het orkest als gastdirigent zijn 

opgetreden. Dan zijn er de archieven en collecties van dirigenten buiten Nederland. De 

bibliotheek en de persdocumentatie van het Stadsarchief Amsterdam bevatten een grote 

hoeveelheid divers materiaal. N.P.H. Steffen beschikt over een omvangrijke collectie over het 

Concertgebouworkest. 

  In het Stadsarchief Amsterdam staat de onderzoeker ook de collectie Geleedst ter 

beschikking. De Zeeuwse ziekenfondsbode Janus Geleedst was een fervent muziekliefhebber, 

die in 1931 begon met het verzamelen van grammofoonplaten van het Concertgebouworkest. 

Ondanks beperkte financiële middelen stak hij er bijzonder veel geld en tijd in. Zelfs via 

advertenties probeerde hij ontbrekende opnamen te verkrijgen. Geleedst heeft zijn 

verzameling nagelaten aan het Koninklijk Concertgebouworkest. Het orkest op zijn beurt 

heeft de verzameling die tot de dood van Geleedst in 1993 loopt, vervolgens in het 

Stadsarchief Amsterdam onderbracht. In 1990 ontbraken nog slechts enkele 

grammofoonplaten. Onderdeel van de collectie is aanvullende documentatie. Inmiddels zijn er 

tal van nieuwe cd’s met opnamen onder leiding van gastdirigenten uitgebracht. Van 

nauwelijks te onderschatten artistiek belang is de serie Anthology of the Royal Concertgebouw 
Orchestra, samengesteld uit in hoofdzaak historische radio-opnamen. De oudste registraties in 

deze serie dateren van 1936. Ze zijn uitvoerig toegelicht. Het merendeel van de opnamen 

                                                 
90 J. Forner [red.], Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig. 1781-1981. Mit einem zusammenfassenden Rückblick 
von den Anfängen bis 1781 (Leipzig 21983). 
91 London etc. 1997. 
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betreft uitvoeringen onder leiding van gastdirigenten.
92

 Voor het onderzoek naar het fenomeen 

gastdirigent is de waarde ervan beperkt, omdat de samenstellers bij hun keuzes niet alleen de 

artistieke kwaliteit van de uitvoeringen moesten beoordelen, maar ook het technische peil 

ervan, evenals de technische staat van de opnamen, de mogelijkheden qua tijdsduur én de 

opbouw van de cd-boxen. 

 Ten slotte is er een grote hoeveelheid onoverzichtelijk materiaal dat zijdelings 

informatie bevat: uitgaven van componistenbrieven, biografieën van dirigenten die ooit met 

het Concertgebouworkest zijn opgetreden, zoals van Pierre Monteux en Bruno Walter, andere 

boeken, artikelen en foto’s. 

 

1.9 Typologie van de artistieke leiding 

Omdat het fenomeen gastdirigent zal worden benaderd vanuit de artistieke leiding van het 

Concertgebouworkest, is een schetsmatig overzicht daarvan noodzakelijk. In feite gaat het 

namelijk om een aanduiding die in de loop der geschiedenis inhoudelijk behoorlijk aan 

wijzigingen onderhevig is geweest 

Bij de oprichting van de Naamlooze Vennootschap “Het Concertgebouw” werd 

statutair de gehele leiding bij het bestuur gelegd.
93

 Het bestuur droeg dus de 

eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het orkest, zijn dirigenten en de 

programmering. Na de splitsing van Gebouw en Orkest in 1952 kwam de 

eindverantwoordelijkheid voor het orkest en alles wat daarmee samenhing, aan het bestuur 

van de zogeheten Stichting Nederlandse Orkeststichting.  

Uiteraard wensten en konden de besturen niet alles zelf regelen. Een deel van de 

verantwoording werd daarom gedelegeerd, maar de mate waarin dit gebeurde, veranderde 

nogal eens. De dagelijkse artistieke leiding lag vanaf de vorming van het 

Concertgebouworkest in principe bij de eerste dirigent. (In de volgende paragraaf komen de 

typologieën van de dirigenten aan de orde.) Overigens vermelden de oude statuten niets over 

de taak en bevoegdheden van de eerste dirigent. Voor in hoofdzaak ‘de dagelijksche leiding 

der zaken, de uitvoering der besluiten van het bestuur en de administratie’ moest het bestuur 

statutair een administrateur aanstellen die geen lid van het bestuur mocht zijn; zijn taak diende 

door het bestuur bij reglement te worden vastgesteld.
94

 Van een duidelijke scheidslijn tussen 

de functies was geen sprake en als de eerste dirigenten daarvoor ruimte lieten, dan konden de 

werkzaamheden van de administrateur zich tevens in niet onbelangrijke mate tot het artistieke 

vlak uitstrekken. De artistieke leiding was dus dan verdeeld over het bestuur, de eerste 

dirigent en de administrateur, wat soms tot grote botsingen heeft geleid. Onduidelijkheden ten 

aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op artistiek gebied leidden op zijn 

minst tot spanningen. 

                                                 
92 Q Disc 97017, Q Disc MCCL 97018, RCO 05001, RCO 06004, RCO 08005, RCO 11004.  
93 In artikel 15 van de statuten van 1882 staat: ‘Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten 

regten. 

 Aan hetzelve is opgedragen de geheele leiding der zaken, de zorg voor het verkrijgen van den grond, het 

vaststellen der plannen voor den bouw, de aanbesteding daarvan en van al hetgeen voor de tot stand koming en 

de exploitatie noodig is, het sluiten van overeenkomsten betrekkelijk de exploitatie, het aanstellen, ontslaan en 

schorsen der beambten en verder al datgene waartoe niet uitdrukkelijk de toestemming of medewerking der 

algemeene vergadering vereischt wordt. 

 Alle stukken de vennootschap verbindende worden geteekend door twee bestuurders, doch voor zoover 

het betreft zaken van dagelijksch beheer, door den administrateur indien deze daartoe door bestuurders speciaal 

is gemagtigd.’ 

Zie SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 303, Tweede bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant d.d. 27 en 

28 augustus 1882, nr. 202. 
94 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 303. 
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 In 1920 kwamen er belangrijke veranderingen met de instelling van ‘spreekuren’ van 

het N.V.-bestuur, mede om het contact met het orkest te vergroten. Tijdens deze 

bestuursbijeenkomsten kwam de artistieke kant volop aan de orde. Tevens besloot het bestuur 

in dat jaar naar aanleiding van een wens van Willem Mengelberg diens verre verwant dr. C.R. 

Mengelberg te benoemen ‘in de Commissie voor de programmas als artistiek 

vertegenwoordiger (hulp) van Willem Mengelberg en wel zoodanig dat hy eenerzyds eene 

overwegende vertegenwoordiging heeft als Mengelberg hier te lande is en zelf dirigeert en 

eene evenredige vertegenwoordiging wanneer hy niet dirigeert of afwezig is.’
95

 Rudolf 

Mengelberg, Rudi voor intimi, had aanvankelijk rechten gestudeerd en daarna 

muziekwetenschap en compositie. In 1917 was hij door Het Concertgebouw aangetrokken om 

toelichtingen te schrijven voor de programmaboekjes. Nadat hij vooral bij het organiseren van 

het Mahler Feest 1920 van organisatorische capaciteiten blijk had gegeven,
96

 ging hij zich 

meer en meer bezig houden met artistieke aangelegenheden.
97

 In 1925 werd hij benoemd tot 

‘onder-directeur voor de artistieke leiding’,
98

 in 1936 volgde de bevordering tot directeur, 

waarbij ook de algemene administratieve leiding in zijn handen kwam. Deze functie zou hij 

met een onderbreking in de periode 1945-1947 tot 1 september 1954 bekleden.
99

 In 1945-

1947 werd hij vervangen door zijn adjunct, mr. Evert Cornelis.
100

 

De werkzaamheden en artistieke verantwoordelijkheden van Rudolf Mengelberg 

betroffen allereerst de indeling van het seizoen en de samenstelling van de programma’s voor 

alle concerten van het Concertgebouw. Dat hield tevens de indeling in series in, een verdeling 

van het repertoire over de eigen dirigenten en gastdirigenten, de keuze van solisten, de 

planning van de repetities, de organisatie van optredens elders in Nederland, van optredens in 

het buitenland en de voorbereiding van de uitvoeringen in samenwerking met de Afdeling 

Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Voor dit alles moesten 

onderhandelingen met de dirigenten, verschillende besturen, solisten, componisten, 

concertdirecties en uitgevers worden gevoerd en nieuwe composities worden beoordeeld. Met 

de radio was er overleg over programma’s, honoraria, speciale uitzendingen enz., met 

grammofoonplatenmaatschappijen over de organisatie van de grammofoonopnamen. 

Vergeleken met de aanvankelijke situatie was er dus sprake van een sterke verschuiving in de 

artistieke leiding. Ook had Rudolf Mengelberg de zorg voor alle buitenlandse dirigenten, 

solisten en componisten. Hij diende er op toe te zien dat de vereiste orkestsamenstelling op 

het podium kwam te zitten, hij behandelde algemene en persoonlijke aangelegenheden van de 

orkestleden, bijvoorbeeld betreffende verlof, solistische optredens en salarissen, hij had de 

organisatie van proefspelen en het beoordelen van solisten en orkestleden in zijn takenpakket 

en moest concerten bezoeken. Alsof deze uiterst complexe taak in een ingewikkelde 

                                                 
95 Ibid., inv.nr. 22, notulen bestuursvergadering d.d. 29 november 1920. 
96 J. Giskes & A. Klarenbeek, ‘Het Mahler Feest 1920’, in: Giskes (red.), Wouthuysen (beeldred.), Mahler in 
Amsterdam, p. 42-56: 44-45. 
97 In R. Mengelberg, 50 jaar Concertgebouw 1888-1938 (Amsterdam [1938]) geeft hij op p. 72 aan dat de 

artistieke leiding vanaf 1920 bij hem ligt. 
98 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 16 april 1925. Zie over de 

vermenging van werkzaamheden onder meer inv.nr. 1843, ongedateerd stuk over de verwijdering tussen H. 

Freijer en Willem Mengelberg. Zie voor de instructie van dr. R. Mengelberg als onderdirecteur de notulen van de 

bestuursvergadering d.d. 10 juli 1924. 
99 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298B, verslag over het maatschappelijk jaar 1935/36; inv.nr. 27, notulen 

DB-vergadering d.d. 26 februari 1936; inv.nr. 29, notulen bestuursvergaderingen d.d. 6 juli 1945 e.v., 10 maart 

1947; inv.nr. 1809, doorslag brief d.d. 29 juni 1954; inv.nr. 298B, jaarverslag 1954/55. 
100 Ibid., inv.nr. 29, notulen bestuursvergaderingen d.d. 30 juni 1943 en o.m. 26 februari 1946; inv.nr. 31, notulen 

DB-vergadering d.d. 16 december 1949; H. Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, in: Van Royen 

e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 9-65: 15. 
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werkomgeving vol overgevoeligheden nog niet genoeg was, had hij bovendien de 

verantwoording voor de programmatoelichtingen en de redactie van de programma’s, de 

verspreiding van materiaal van Het Concertgebouw naar andere instellingen, het verzorgen 

van contacten met de pers, de zorg voor prospectussen, advertenties, affiches, reclame, 

persberichten, jaarverslagen etc., het toezicht op de bibliotheek: aankoop, huur en uitlenen 

van werken, het adviseren van kunstenaars en particulieren in muzikale aangelegenheden en 

het geven van inlichtingen voor binnen- en buitenland over artistieke vraagstukken. En dan 

waren er nog de verhuringen en was hij verantwoordelijk voor de concerten van de N.V. in de 

Kleine Zaal.
101

 

 Pas met het definitief worden van de splitsing tussen Gebouw en Orkest op 24 

december 1952 kreeg het orkest via een vertegenwoordiging in het stichtingsbestuur 

medeverantwoording voor het beleid.
102

 Het werd daarmee tegelijk mede 

eindverantwoordelijk voor het artistieke deel ervan. Als belangrijkste artistieke stafleden 

fungeerden na die datum: 

1952-1954 mr. Guillaume Landré, gemachtigde van het bestuur voor  

de artistieke aangelegenheden
103

 

1953-1974 (drs., dr.) Marius Flothuis, 1953-1955 assistent voor artistieke aangelegenheden, 

1955-1974 artistiek leider
104

 

1974-1991 drs. Hein van Royen, 1974-1983 artistiek leider en 1983-1991 directeur/ 

artistiek directeur
105

 

1991-2001 drs. Truus de Leur, 1991-1993 waarnemend artistiek directeur en 

1993-2001 adjunct-directeur artistieke zaken
106

 

1993-1996 Jan Zekveld, artistiek directeur
107

 

1996-1998 Willem Wijnbergen, sinds 1992 zakelijk, vanaf 1996 feitelijk  

algemeen directeur
108

 

1998-2008 mr. Jan Willem Loot, algemeen directeur
109

 

1999-20..  dr. Joel Ethan Fried, adjunct-directeur artistieke zaken
110

 

2008-20..  Jan Raes, algemeen directeur  

Naast deze functionarissen heeft uiteraard altijd de eerste c.q. de chef-dirigent een grote 

invloed op het artistieke beleid kunnen blijven uitoefenen.  

In 1955 werd een artistieke (advies)commissie ingesteld, aanvankelijk zeer beperkt 

van omvang, maar met een vertegenwoordiging van het orkest. In de jaren zestig werden er 

meerdere orkestleden in opgenomen. Met een ingrijpende hervorming van de Artistieke 

Commissie kreeg het orkest in 1974 een maximale medeverantwoordelijkheid.
111

 De 

                                                 
101 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1778, ongedateerde notitie. Zie ook De Leur, Eduard van Beinum, p. 93-

94, situatie 1941. 
102 J. Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, in: J. Giskes e.a., Waar bemoei je je 
mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’ (Zutphen 1991), p. 35-143: 106. 
103 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslagen 1952/53, 1953/54 en 1954/55. 

104 Ibid. en jaarverslag 1973/74. 

105 Ibid., jaarverslag 1973/74; samenvatting DB-vergadering d.d. 1 maart 1983 en verslag bestuursvergadering 

d.d. 4 april 1991. 
106 Ibid., verslagen bestuursvergaderingen, jaarverslag 1993; vriendelijke mededeling van mevrouw drs. T. de 

Leur en H. Posthuma de Boer, ‘‘Wat ik zal missen is de grote betrokkenheid bij het orkest’. Truus de Leur’, in: 

Preludium 60 nr. 4 (december 2001), p. 18-20. 
107 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1993 en verslag bestuursvergadering d.d. 10 juni 1996. 
108 Ibid., verslag bestuursvergadering d.d. 10 september 1992; div. andere verslagen bestuursvergaderingen, o.m. 

verslag extra bestuurvergadering d.d. 14 januari 1998; vriendelijke mededeling van mevrouw drs. T. de Leur. 
109 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag extra bestuursvergadering d.d. 14 januari 1998. 
110 Ibid., samenvatting bestuursvergadering d.d. 9 juni 1999. 
111 Giskes, ‘De geschiedenis’, p. 109, 123-124.  
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verandering bleek succesvol: de notulen van het stichtingsbestuur tonen dat met het toenemen 

van de directe invloed van het orkest via zijn vertegenwoordigers in de Artistieke Commissie 

de bemoeienis van het stichtingsbestuur met artistieke zaken verminderde. Later is deze 

Artistieke Commissie omgedoopt in Artistiek Beraad, ter onderscheiding van de eveneens 

bestaande Artistieke Commissie van de orkestleden. 

Ook de werkzaamheden van de artistiek leiders ten aanzien van gastdirigenten zijn in 

de loop van de tijd veranderd. Met het afnemen van het aantal concerten dat door de eigen 

dirigent(en) werd geleid, nam de noodzaak toe om gastdirigenten te engageren. Bij het 

afscheid van Chailly in 2004 is het orkest nog steeds een conductor based orkest, dat wil 

zeggen dat in de eerste plaats topdirigenten worden geboekt, anno 2004 vier tot vijf jaar 

vooruit. Pas daarna worden de programma’s ingevuld. Om te beginnen die van de chef-

dirigent, vervolgens de programma’s van eredirigent Bernard Haitink en honorair-gastdirigent 

Nikolaus Harnoncourt en dan de overige gastdirigenten. Deze worden vooral gezocht in de 

top 20 van grote maestro’s en onder de jongere dirigenten (‘jonge talenten’) die het potentieel 

hebben om in de top 20 te komen.
112

 Voor specialistisch repertoire wordt getracht om 

bijpassende dirigenten aan te trekken. De programma’s worden besproken in het Artistiek 

Beraad. Deze commissie bestaat uit de Artistieke Commissie van orkestleden, de chef-

dirigent, de directie en enkele stafleden. (Er kan bij de invulling van het seizoen ook worden 

uitgegaan van programma’s of van composities die een orkest wil uitvoeren, en daar 

vervolgens dirigenten bij zoeken. In dat geval wordt gesproken van een program based 

orkest.)  

Sinds 1998 heeft het orkest niet langer twee gelijkgestelde directeuren, maar een 

algemeen directeur die voor alles (inclusief artistieke zaken) de eindverantwoordelijkheid 

draagt. Hij wordt anno 2004 gesteund door drie adjunct-directeuren, waaronder de adjunct-

directeur artistieke zaken. De adjunct-directeur artistieke zaken (artistic manager) is, na 

afstemming met en goedkeuring door de algemeen directeur, verantwoordelijk voor de 

voorbereiding en uitvoering van het artistieke beleid.
113

 

De adjunct-directeur artistieke zaken is sinds 1999 dr. Joel Ethan Fried. Fried, 

musicoloog en musicus, had in Europa en in de Verenigde Staten als dirigent en sinds 1994 

als artistiek directeur bij het symfonieorkest van Bochum daarvoor de nodige ervaring 

opgedaan.
114

 Tot zijn taken behoren werkzaamheden waarvoor Rudolf Mengelberg al 

verantwoordelijk was, maar er zijn ook grote verschillen in hun werkzaamheden. Het 

management van een symfonieorkest is door meerdere factoren tegenwoordig veel 

ingewikkelder en meer arbeidsintensief dan bijvoorbeeld zo’n vijfenzeventig jaar geleden. 

Onder deze factoren, aldus Fried, zijn de globalisering en de toenemende complexiteit van de 

internationale muziekmarkt, het verval van de commerciële grammofoonplaten- en cd-

industrie en de daaruit resulterende consequenties voor mediabeleid, de uitgebreide tournees, 

noodzakelijk voor de positionering van een internationaal toporkest, en de voor het 

Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam vergrote concurrentie, niet alleen met andere 

orkesten en podiuminstellingen, maar ook met andere vrijetijdsactiviteiten. 

De veranderingen leidden ertoe, dat veel van de taken, waarvoor Rudolf Mengelberg 

verantwoordelijk was en die hij zelf uitvoerde, tegenwoordig gedelegeerd zijn en voor 

rekening komen van andere afdelingen. De adjunct-directeur artistieke zaken blijft weliswaar 

verantwoordelijk voor de programmering, maar de gedetailleerde planning inclusief 

                                                 
112 De waardevolle informatie over de artistieke leiding aan het einde van de twintigste en het begin van de 

eenentwintigste eeuw op deze plaats en verderop in dit gedeelte is afkomstig van een mededeling van dr. Joel 

Ethan Fried d.d. 3 april 2007. 
113 Met hartelijke dank aan dr. J.E. Fried 
114 http://www.concertgebouworkest.nl/page.ocl?pageID=27 d.d. 28 oktober 2009. 
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buitenlandse optredens en de contracten met gastdirigenten, gastsolisten, gastensembles, 

concertzalen, enz. wordt door een manager planning en productie gerealiseerd. Het aandeel 

van het orkest in het huidige ‘programmaboek’ – Preludium, uitgegeven door de Vereniging 

Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest – wordt anno 2010 

door de assistent artistieke zaken geredigeerd.  

Fried concentreert zich op twee taakgebieden: 

1. de programmering (vorming en invulling van de abonnementsseries, concerten buiten 

abonnement, thematische projecten, repertoire, gastdirigenten, gastsolisten, gastensembles, 

compositieopdrachten, Nederlandse premières, nieuwe presentatievormen, 

concertinleidingen) en 

2. het artistieke personeelsbeleid (vooral proefspelen voor orkestvacatures en het bewaken 

van de proefperiode bij nieuwe musici). 

Voor de programmering moet de adjunct-directeur artistieke zaken net als zijn voorgangers 

uiteraard op de hoogte blijven van ‘de muziekmarkt’: dirigenten, solisten, koren, 

componisten, werken, nieuwe media, presentatievormen, enz.
115

 

 

1.10 Typologie van de dirigenten 

Een symfonieorkest is een organisatie die als voornaamste product muziek voorbrengt in de 

vorm van concerten en muziekregistraties. In de meeste gevallen heeft het daarbij een dirigent 

nodig. Voor de continuïteit, de beeldvorming en de ‘afzet’ van de ‘producten’ is het voor zo’n 

orkest bijna onontkoombaar om ten minste één vast, meerjarig en met het oog op een lange 

termijn aangegaan dienstverband met een dirigent te hebben. Tegenwoordig wordt deze voor 

het orkest belangrijkste dirigent aangeduid met chef-dirigent. Tot ver in de periode Bernard 

Haitink (1961-1988) was de titel eerste dirigent gebruikelijk, in de eerste decennia van het 

orkest daarnaast de benaming eerste (muziek)directeur.  

Omdat het chef-dirigentschap niet hoeft in te houden dat deze dirigent permanent 

aanwezig is, moet voor de resterende activiteiten op andere wijze in de leiding van de 

repetities en de concerten worden voorzien. Via een tweede dirigent bijvoorbeeld, een 

assistent-dirigent of een reeks dirigenten zonder langdurig vast dienstverband, die door het 

desbetreffende orkest doorgaans gastdirigenten worden genoemd. Historie en kroniek van het 
Concertgebouw en het Concertgebouworkest noemt naast de eerste en de gastdirigenten drie 

categorieën: vaste dirigenten naast de eerste dirigent, tweede dirigenten en assistent-

dirigenten.
116

 Om de gastdirigenten in hun context te kunnen behandelen, dient allereerst te 

worden vastgesteld wat de benamingen inhouden.  

 

a. De eerste dirigent, directeur of chef-dirigent 

Het meest in de schijnwerpers staat de eerste dirigent. Tegenwoordig wordt gesproken van 

chef-dirigent. De (orkest)directeur, eerste of chef-dirigent was en is het boegbeeld van het 

orkest, hoewel tegenwoordig zeer veel minder dan vroeger. De veranderingen in aanduiding 

zijn niet zonder betekenis. Directeur houdt volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal 
in 1916 het volgende in: 1. ‘Iemand die andere personen of hunne handelingen leidt of 

beheerscht’, 2. ‘Als titel. Persoon die met de (hoofd)leiding van eene onderneming, instelling 

of inrichting, of van eenig beheer is belast.’
117

 In contrast hiermee staat de definiëring van 

dirigent door Eduard van Beinum in 1956 in zijn rede ter gelegenheid van zijn benoeming tot 

eredoctor aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Een dirigent is in beginsel een muzikant, doch 

                                                 
115 Met hartelijke dank aan dr. J.E. Fried. 
116 Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I en II. Zie met name ‘Bijlage 1 De vaste dirigenten, eerste 

concertmeesters en eerste solo-violoncellisten van het Concertgebouworkest’, in: II, p. 239-240. 
117 III, tweede stuk (’s-Gravenhage, Leiden enz. 1916), kol. 2643-2644. 
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door zijn aard en aanleg bespeelt hij niet meer het een of andere instrument, doch speelt hij 

samen met de kostelijkste instrumenten, in de zin van media, die er ter wereld bestaan: met 

mensen, die muzikanten zijn.’ Hij versterkte dit nog met: ‘Samen met hen, van wie ik er één 

ben, moeten wij de muziek tot leven brengen, weerklank geven aan al de wonderen van het 

leven, die in de muziek liggen besloten.’
118

 De titels directeur, eerste dirigent en later chef-

dirigent suggereren tevens dat er lager geplaatsten zijn. Zoals in 1978 tot uiting kwam, toen 

Bernard Haitink de titel van chef-dirigent kreeg en Kirill Kondrasjin die van dirigent. In feite 

bleef Kondrasjin echter vaste gastdirigent.
119

 Toch doet de titel directeur een andere 

verhouding tussen dirigent en orkestleden vermoeden dan de betekenis die Eduard van 

Beinum aan zijn functie als eerste dirigent gaf: primus inter pares.
120

 Ook hebben er grote 

verschuivingen in de werkzaamheden plaatsgevonden. Willem Mengelberg was bijvoorbeeld 

vaak aanwezig bij bestuursvergaderingen en nodigde dikwijls zelf solisten en collega’s uit. 

Tegenwoordig is er een omvangrijke deskundige staf en bekommert een chef-dirigent zich 

niet meer om nagenoeg alles wat een orkest aangaat.
121

 

 De eerste dirigenten vanaf de oprichting zijn: 

Willem Kes (1888-1895) 

Willem Mengelberg (1895-1945) 

Eduard van Beinum (1938-1959) 

Rafael Kubelík (1950-1953) 

Eugen Jochum (1961-1963) 

Bernard Haitink (1961-1988) 

Riccardo Chailly (1988-2004) 

Mariss Jansons (2004-….) 

Opmerkelijk is dat in Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 
Concertgebouworkest Rafael Kubelík en Eugen Jochum in dit rijtje ontbreken. Is er sprake 

van fouten of is de aanduiding eerste dirigent niet zo ondubbelzinnig als zij op het eerste 

gezicht lijkt? Kubelík werd geëngageerd als ‘first conductor of the Concertgebouw-Orchestra’ 

met ingang van het seizoen 1950/1951,
122

 Jochum trad op 1 september 1961 samen met 

Haitink aan als eerste dirigent.
123

 Over de verbintenissen van Kubelík en Jochum later meer. 

 

b. De vaste dirigent 

In sommige perioden was de eerste dirigent gedurende lange tijd niet beschikbaar en werd het 

inschakelen van de andere dirigent/dirigenten in vaste dienst, indien aanwezig, evenals het 

engageren van incidenteel optredende gastdirigenten geen of een onvoldoende oplossing 

gevonden. Om die reden werd overgegaan tot het aantrekken van een dirigent op het niveau 

van de eerste dirigent, die net als deze een groot deel van een seizoen voor zijn rekening kon 

nemen. Ze worden in Historie en kroniek aangeduid als vaste dirigenten naast de eerste 

                                                 
118 Van Beinum, Eduard van Beinum, p. 329, 332-333. Hij werd op 10 december 1956 eredoctor in de letteren en 

wijsbegeerte. 
119 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergaderingen d.d. 20 december 1977, 21 februari 1978 en 

samenvatting DB-vergadering d.d. 29 maart 1978. In de notulen van de vergadering van 20 december 1977 staat: 

‘Financieel zou dit [de nieuwe titel] gehonoreerd kunnen worden als wij de honoraria voor zijn [Kondrasjins] 

concerten niet verhogen en de trend, die hierop eigenlijk zou moeten worden toegepast, gebruiken voor de titel-

waardering.’ 
120 De Leur, Eduard van Beinum. 
121 Vgl. ook W. Sawallisch, Kontrapunkt. Herausforderung Musik (Hamburg 1993), p. 13, 17, 21. 
122 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1536, afschrift overeenkomst d.d. 13 maart 1950. ‘Het origineel aan den 

heer Feldbusch overhandigd om in de brandkast op te bergen op 4 April 1950’. 
123 Vgl. ook bestuurnotulen uit deze jaren. 

Giskes_PROEF (all).ps Front - 18     T1 -    Black



 

 36 

dirigent
124

 en zijn ook wel als eerste dirigenten beschouwd.
125

 Op hoe vast, vast is en of deze 

dirigenten nu wel of niet tot de gastdirigenten moeten worden gerekend, zal verderop worden 

ingegaan. 

Het gaat om: 

Gustav Kogel (1908-1910) 

Karl Muck (1921-1925) 

Pierre Monteux (1925-1934) 

Bruno Walter (1934-1939)  

Rafael Kubelík (1950) 

George Szell (1958-1961) 

Kirill Kondrasjin (1979-1981) 

 

c. De tweede directeur of tweede dirigent 

Met enkele onderbrekingen heeft het Concertgebouworkest in de periode 1888-1950 ook over 

tweede dirigenten beschikt. Aanvankelijk werd de tweede dirigent tweede (orkest)directeur 

genoemd. Correspondentie uit 1890 toont dat hij geacht werd op te treden overal waar en zo 

dikwijls als de eerste dirigent dit niet deed. Hij moest (in het begin) in het orkest meespelen 

wanneer zijn aanwezigheid op de bok niet werd verlangd. Wouter Hutschenruyter jr. (1890-

1892) diende als altviolist mee te werken aan alle concerten en de daarvoor vereiste repetities 

onder leiding van Kes.
126

 Een soortgelijke situatie treffen we aan bij Hutschenruyters 

opvolger. Op 5 oktober 1892 besloot het Concertgebouwbestuur dat deze als violist in het 

orkest de plaats moest innemen die Willem Kes hem zou aanwijzen en dat hij het volledig of 

het verkleind orkest zou dirigeren waar dit verlangd werd.
127

 André Spoor, tweede dirigent in 

de periode 1895-1904, was tegelijkertijd eerste concertmeester.
128

 

Vanaf het begin is een deel van de uitvoeringen door een tweede dirigent geleid. De 

notulen van bestuursvergaderingen en correspondentie, de overeenkomsten en de 

concertprogramma’s geven aanvankelijk geen antwoord op de vraag, hoe de verdeling tussen 

de eerste en de tweede man precies was. Terugkijkend blijkt dat die concerten en dat gedeelte 

van het repertoire aan de tweede dirigent werden overgelaten waarvoor de eerste en later de 

gerenommeerde gastdirigenten in principe weinig of geen belangstelling hadden: met name 

populaire en volksconcerten met gemakkelijk toegankelijke muziek. 

In de periode Mengelberg werd de tweede dirigent een duvelstoejager die bij alle 

repetities van ‘de Baas’ aanwezig diende te zijn. Cornelis Dopper, werkzaam in de periode 

1908 tot en met 1931, moest waar nodig met het orkest werken voorbereiden, deze ‘inzepen’, 

nieuwe partituren bestuderen en analyseren, orkestpartijen betekenen en controleren, 

coupures, correcties en andere veranderingen aanbrengen, toezicht houden op de discipline in 

het orkest en fungeren als trait-d’union tussen de eerste dirigent en het orkest. Ook 

gastdirigenten konden van zijn hulp profiteren. Daarnaast werd hij geacht nog allerhande 

uiteenlopende werkzaamheden te verrichten, zoals contracten aanpassen, zich bemoeien met 

aanstellingen en ontslagen, adviseren inzake de kwaliteit van het orkest, en bezoekende 

dirigenten, componisten en solisten van de trein halen en naar hun hotel brengen als ze niet bij 

Mengelberg logeerden. Enzovoorts, enzovoorts.
129

  

                                                 
124 ‘Bijlage 1 De vaste dirigenten, eerste concertmeesters en eerste solo-violoncellisten van het 

Concertgebouworkest’. 
125 Mengelberg, 50 jaar Concertgebouw, p. 29. 
126 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1540, doorslag van de brief aan W. Hutschenruyter d.d. 31 maart 1890.  
127 Ibid., inv.nr. 13, notulen bestuursvergadering d.d. 5 oktober 1892. 
128 ‘Bijlage 1 De vaste dirigenten, eerste concertmeesters en eerste solo-violoncellisten van het 

Concertgebouworkest’, p. 239. 
129 Stam, Schitteren op de tweede rang, p. 245-246.  
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Eduard van Beinum gaf na zijn aanstelling tot tweede dirigent in 1931 de functie door 

zijn voortreffelijk optreden een zelfstandiger inhoud, overigens tot ongenoegen van Willem 

Mengelberg.
130

 

 

d. De assistent-dirigent 

In 1951/52 vond een scheiding plaats tussen Gebouw en Orkest. De benaming tweede dirigent 

raakte in onbruik vanwege veranderingen in de positie van de tweede man. In 1953 werd met 

Henri Arends afgesproken dat hij als assistent der dirigenten de repetities zou bijwonen en 

zoveel mogelijk de werken die zouden worden gerepeteerd, tevoren zou hebben bestudeerd. 

Dit laatste om desgewenst de taak van een dirigent te kunnen verlichten, bijvoorbeeld via 

gedeelde repetities, en om in noodgevallen te kunnen inspringen. Het eerste jaar van een 

periode van drie werd als aanlooptijd beschouwd, waarna Arends assistent-dirigent c.q. 

assistent der dirigenten en vervolgens tweede dirigent zou kunnen worden.
131

 De aanduiding 

tweede dirigent is in de jaarverslagen van het orkest echter nooit meer gebruikt. (Toch werd 

Arends retrospectief als tweede dirigent beschouwd: in de eerste bijlage in Historie en kroniek 
van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest staat hij met zijn opvolger Jan Brussen 

onder de tweede dirigenten vermeld.)
132

  

Het aantal concerten dat de assistent te dirigeren kreeg, was minimaal, zeker in 

vergelijking met het aantal dat de tweede dirigent in de vooroorlogse jaren werd toebedeeld. 

Zo leidde Edo de Waart er in het seizoen 1965/66 slechts één: een populair concert in de 

Rotterdamse Doelen.
133

 Hans Vonk, die eerder in het kader van het ‘Plan Jonge Dirigenten’ 

voor de helft van zijn tijd bij het Concertgebouworkest werkzaam was geweest, nam in 

1971/72 acht concerten voor zijn rekening. Daaronder was een abonnementsconcert op 

woensdagavond, één op donderdagavond en één op zondagmiddag.
134

 Na 1979 hebben er 

geen assistent-dirigenten meer bij het orkest gewerkt. Wel waren er in 2006/07 drie 

dirigerende orkestleden, die de chef-dirigent en het orkest zonodig konden bijstaan, zoals bij 

het bepalen van de gewenste orkestbalans in onbekende zalen of bij het adviseren aan de 

geluidsregie tijdens cd-live-registraties. In noodgevallen zou een beroep op hen kunnen 

worden gedaan om een programma of een deel ervan over te nemen. Zonder veel 

ruchtbaarheid is men tot dit systeem overgegaan.
135

 

 

                                                 
130 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1469, verslag van een bespreking tussen Willem Mengelberg en 

mevrouw N. Mengelberg, de echtgenote van de directeur dr. Rudolf Mengelberg d.d. 19 januari 1937: ‘Vroeger 

noemden zij mij “De Baas”. Ik zal niet rusten voor ik dat metterdaad weer ben. Het orkest is nu 

ongedi[s]ciplineerd. Ik heb nooit een getuige als iemand brutaal is. Je kunt niet éen orkestlid tegen het andere 

laten getuigen, zijnde collega’s. Vroeger zat Dopper er altijd bij. Ik moet een assistent hebben. Als v.Beinum 

weigert moet ik een andere hebben. Ik moet een assistent hebben, die als ik te laat ben, met instemmen begint, 

opdat het orkest niet hoeft te wachten. V.B. is er nooit. En het is zijn plicht in de repetities te zijn.  

In de Agenda staat v.B. bij de dirigenten. Hij is toch IIe dirigent.’  

De Leur, Eduard van Beinum, passim. 
131 SAA toegangsnr. 693 (KCO), oudste gedeelte, omslag dirigenten A t/m L, doorslag memorandum van mr. 

Guillaume Landré [juni 1953], en omslag Commissie van Vier en Voorlopig Bestuur, verslag vergadering 

Voorlopig Bestuur d.d. 1 juli 1953.  
132 ‘Bijlage 1 De vaste dirigenten, eerste concertmeesters en eerste solo-violoncellisten van het 

Concertgebouworkest’, p. 239. 
133 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1965/66. Hij dirigeerde in het volgende seizoen blijkens het 

jaarverslag zes concerten, w.o. twee jeugdconcerten en twee Caecilia-uitvoeringen. 
134 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1971/72. 
135 N. Le Large, ‘De kleine tragiek van een assistent-dirigent’, in: Symfonische muziekpagina’s: 

http://www.sympag.nl d.d. 7 januari 2007. 
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e. De gastdirigent 

Het Concertgebouworkest heeft in de loop van zijn bestaan een indrukwekkende reeks 

gastdirigenten gehad. Er zijn uiteenlopende redenen waarom een dirigent als gastdirigent 

werd respectievelijk wordt aangetrokken: een commercieel motief bijvoorbeeld, een 

artistieke, technische, financiële, opportunistische reden, of een combinatie daarvan. Tot de 

commerciële redenen behoort het verkrijgen van een grote naam, een ‘star’-dirigent, waarborg 

voor een (nagenoeg) uitverkochte zaal. Een artistieke reden is de behoefte aan een dirigent die 

op een bepaald terrein specialist is, of aan een componist voor de uitvoering van diens 

muziek. Deze laatste treedt dan, zoals eerder aangegeven, op als componist in de rol van 

gastdirigent. Een solist kan eveneens als gastdirigent optreden, soms zelfs tegelijk, dus een rol 

spelen als gastdirigent, en omgekeerd. (Een solist is in principe een gast, tenzij het gaat om 

orkestleden die als solist optreden.)  

Uit de voortdurende zoektocht naar nieuw talent, ook al onontkoombaar vanwege de 

opvolging van de chef-dirigent die vroeg of laat aan de orde zal komen, vloeien uitnodigingen 

voort aan het orkest onbekende, vaak jonge musici. Meestal worden zij eerst voor één of 

enkele minder belangrijke concerten geëngageerd. Een technische reden kan zijn dat een 

dirigent wordt aangetrokken, die niet alleen over een adequate muzikale bagage beschikt, 

maar tevens verondersteld wordt een bijdrage te kunnen leveren aan het op peil houden of het 

verbeteren van de speelcultuur. Maar een gastdirigent kan ook slechts ‘gewoon’ invaller zijn. 

Onder de noemer gastdirigent kunnen verder de titeldirigenten vallen:
136

 de dirigenten 

die door het desbetreffende orkest voor hun prestaties zijn geëerd met een eretitel 

(bijvoorbeeld eredirigent, conductor emeritus en honorair gastdirigent). Een orkest hoopt met 

de toekenningen waardevolle dirigenten dichter aan zich te binden. Behalve aan de titels 

conductor emeritus, conductor laureate en honorary (guest) conductor (al dan niet for life137
) 

moet worden gedacht aan bijvoorbeeld honorary conductor laureate,
138

 music director 
laureate,

139
 music director emeritus en principal conductor emeritus. Met de vermelding 

daarvan en met de vermelding van ontvangen andere onderscheidingen in 

dirigentenbiografietjes wordt een bepaalde mate van belangrijkheid gesuggereerd.
140

 Tegelijk 

lijkt een dirigent ermee een product te worden dat door impresario’s, pr-functionarissen en 

andere managers in de markt moet worden gezet en gehouden. 

Een andere aanduiding is die van vaste gastdirigent. Met vaste dirigenten zijn in de 

geschiedenis van het Concertgebouworkest ook wel die gastdirigenten aangeduid, die 

                                                 
136 Vgl. p. 16 van het seizoensoverzicht voor 2011/12 van het Koninklijk Concertgebouworkest.  
137 Zoals Christoph von Dohnányi dat van het Philharmonia Orchestra is. 

Http://www.philharmonia.co.uk/orchestra/conductors/christophvondohnanyi d.d. 9 april 2011. 
138 Wolfgang Sawallisch is honorary conductor laureate of the NHK Symphony Orchestra. 

Http://wn.com/Wolfgang_Sawallisch d.d. 9 april 2011. 
139 Zoals Christoph von Dohnányi dat van The Cleveland Orchestra is. 

Http://www.clevelandorchestra.com/about/dohnanyi-bio.aspx d.d. 9 april 2011. 
140 Als voorbeeld Neeme Järvi, sinds 2005 chef-dirigent van het Residentie Orkest. Uit de tekst van de website 

van dit orkest blijkt in 2011 het volgende. Hij was in 1982 benoemd tot chef-dirigent van het Gothenburg 

Symphony Orchestra. Ook is hij chef-dirigent en music director van het New Jersey Symphony Orchestra. 

Daarnaast is hij music director emeritus van het Detroit Symphony Orchestra, principal conductor emeritus van 

het Gothenburg Symphony Orchestra, first principal guest conductor van het Japan Philharmonic Orchestra en 

conductor laureate van het Royal Scottish National Orchestra. De Muziekacademie in Tallinn verleende hem 

een eredoctoraat. Ook werd hij geplaatst op de lijst van ‘Estlanders van de Eeuw’. De Wayne State University 

van Detroit, de Universiteit van Aberdeen, de Koninklijke Zweedse Muziekacademie en de Universiteit van 

Michigan kenden Järvi eveneens academische eretitels toe. Van koning Carl Gustav XVI van Zweden ontving 

hij de onderscheiding ‘Commander of the North Star Order’. 

Http://www.residentieorkest.nl/index.php?pageID=17 d.d. 1 april 2011. 
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regelmatig een substantieel aantal concerten per seizoen voor hun rekening namen en daarbij 

weken achtereen of meerdere periodes werkzaam waren. 

 

1.11 Typologie van de concerten  

Bij het Concertgebouworkest zijn verschillende categorieën concerten te onderscheiden. 

Hiernaar heeft Nico Steffen in de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzoek verricht en het 

resultaat ervan vastgelegd.
141 Voor de onderhavige studie worden de volgende groeperingen 

gebruikt:  

a. abonnementsconcerten te Amsterdam 

b. populaire en volksconcerten te Amsterdam 

c. buitengewone concerten te Amsterdam 

d. concerten buiten Amsterdam 

 d1 concerten buiten Amsterdam, binnen Nederland, de zogeheten buitenconcerten 

 d2  concerten buiten Nederland  

e. concerten in samenwerking met derden 

f. theatervoorstellingen 

Optredens van gastdirigenten vonden in alle categorieën plaats. 

  

a. De abonnementsconcerten te Amsterdam 

Onder abonnementsconcert wordt verstaan: 

1. alle Amsterdamse concerten van het Concertgebouworkest die onder een of meer eigen 

abonnementsseries vielen; 

2. de door Het Concertgebouw als zodanig aangeduide abonnementsconcerten van het 

Concertgebouworkest in het Amsterdamse winterseizoen; 

In de periode 1888-1900 vallen de abonnementsconcerten in drie subgroepen uiteen: 

- de concerten op hoofdzakelijk donderdagavonden, die vanaf 1888 als abonnementsconcert 

worden aangeduid respectievelijk in het geval van belangrijk solistisch optreden als 

buitengewoon abonnementsconcert;  

- de matinees, die als regel ’s zondagsmiddags plaatsvonden;  

- de concerten op meestal de zondagavond, aanvankelijk aangeduid als soirée musicale, 

 later als populair concert.
142

 

Met ingang van 1900/1901 werd het seizoen gesplitst in een winter- en een zomerseizoen, 

ieder met een eigen nummering van de abonnementsconcerten. Voor het winterseizoen werd 

overgaan van losse programmabladen op programmaboekjes. In het zomerseizoen vonden 

populaire concerten op zondagavond plaats, naast de gebruikelijke concerten op 

donderdagavond en zondagmiddag. In de periode 1901/1902 tot en met 1907/1908 zijn de 

buitengewone donderdagavondconcerten, waaraan solisten meewerkten, op 

woensdagavonden met geheel of gedeeltelijk identieke programma’s verdubbeld, maar het 

kwam ook voor dat beide programma’s geheel verschilden. Sommige abonnementsconcerten 

hebben tevens deel uitgemaakt van bijzondere evenementen, zoals het Fransch Muziekfeest in 

1922 en het Richard Strauss Feest in 1924. Tot en met het seizoen 1913/1914 konden de 

zomerconcerten in de tuin achter het Concertgebouw plaatsvinden. Incidenteel traden tijdens 

abonnementsconcerten andere orkesten op, bijvoorbeeld als het orkest vanwege een 

buitenlandse tournee niet beschikbaar was. Regelmatig zouden er wisselingen plaatsvinden in 

                                                 
141 N.P.H. Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest. Een onderzoek naar de concerten gegeven door 
het Concertgebouworkest sedert de oprichting, aangevuld met een suggestie over de verwerking van de 
programmatische gegevens van deze concerten tot een overzichtelijk statistisch geheel (Huizen 1986). 
142 J.H. Giskes, ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, p. 27-68: 

39 e.v.; Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 10-11. 
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aantallen concerten en series.
143

 Een overzicht van alle series en hun betekenis valt, mede 

vanwege de complexiteit ervan, buiten het bestek van het onderhavige onderzoek.
144

 

 

b. De populaire en volksconcerten te Amsterdam 

De aanduiding volksconcerten is net als het begrip abonnementsconcert gecompliceerd. De 

concerten op 16 februari en 16 maart 1889 die als ‘Groot Concert’ werden aangekondigd, zijn 

administratief verwerkt als volksconcerten. De soirées musicales en de populaire concerten 

van de beginjaren tot en met 1912/1913, die in het zomerseizoen bij mooi weer in de tuin 

werden gegeven, zijn ook te beschouwen als voorlopers van de volksconcerten. Daarnaast 

werkte het orkest onder leiding van Willem Mengelberg vanaf 1904/1905 mee aan 

volksconcerten van de Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der 

Toonkunst. Toen Het Concertgebouw vanaf 1910 gemeentesubsidie ontving, was daaraan de 

voorwaarde verbonden om gedurende het winterseizoen minstens zeven volksconcerten te 

geven. Ze vonden aanvankelijk plaats onder de naam populaire concerten. In het seizoen 

1913/1914, toen er geen tuinconcerten meer konden worden gegeven vanwege de aanleg en 

het rijden van een tram door de De Lairessestraat, is voor het zomerseizoen een proef 

genomen met volksconcerten tegen een entreeprijs van een kwartje. Tevens ging Het 

Concertgebouw van de benaming populair concert over op volksconcert. Omdat de goedkope 

uitvoeringen tot uitverkochte zalen leidden en een enorm succes hadden, is op de ingeslagen 

weg voortgegaan. Overigens hebben de eerste concerten die op de programma’s als 

volksconcert zijn aangegeven, plaatsgevonden op 3 en 22 juni 1889. Later raakten de 

volksconcerten verspreid over het gehele seizoen. In 1922 zijn de volksconcerten uitgebreid 

met de Beethoven-cyclus. Ook zijn er concerten met andere benamingen die tot de 

volksconcerten worden gerekend.
145

 

 

c. Buitengewone concerten te Amsterdam 

Tot de buitengewone concerten worden alle concerten gerekend, die in Amsterdam zijn 

georganiseerd door Het Concertgebouw respectievelijk het Concertgebouworkest en niet tot 

de voorgaande categorieën behoren. Ze vormen een heterogene groep, waartoe de concerten 

ten bate van het Ondersteuningsfonds en het Pensioenfonds van het Concertgebouworkest 

behoren, maar ook jubileumuitvoeringen, herdenkingsconcerten, de RAI-concerten, de 

kerstmatinees, jeugdconcerten enz.
146

 

 

d. Concerten buiten Amsterdam 

Bij de concerten buiten Amsterdam worden gewoonlijk twee subcategorieën onderscheiden: 

de zogeheten ‘buitenconcerten’ en de uitvoeringen in het buitenland.
 
 

1.  Al spoedig na het eerste optreden van het Concertgebouworkest bleek er ook buiten 

Amsterdam van een zodanige belangstelling sprake te zijn, dat het de moeite loonde om in 

andere Nederlandse steden op te treden. Naast incidentele optredens kwamen er in enkele 

                                                 
143 Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 11-15. 
144 De serie C bijvoorbeeld omvatte in 1922/23 de helft van alle donderdagavond- en zondagmiddagconcerten 

(tezamen de serie A) en was onderverdeeld in de series CD en CZ. In 1935/36 bestond de serie C uit vier 

donderdagavondconcerten waaraan een koor meewerkte. Vanaf 1961/62 hield de aanduiding serie C een reeks 

concerten in met een ‘combinatie van oude en nieuwe muziek’. Er kwam in deze reeks veel twintigste-eeuwse 

muziek aan bod, waaronder nieuwe werken. Prospectus en abonnementsvoorwaarden Concertgebouw 1922/23; 

verslag Concertgebouw over het maatschappelijk jaar 1935/36; jaarverslag Concertgebouworkest 1961/62, 

seizoensbrochure Concertgebouworkest 1973/74.  
145 Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 16-17, 21, 43; SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 

73, verslag over het seizoen 1913/1914. 
146 Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 22. 
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steden verbintenissen tot stand voor meerdere concerten per seizoen. Belangrijke 

langdurige relaties ontstonden in Arnhem, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. Met ingang 

van het seizoen 1906/1907 nam Het Concertgebouw de concerten in Den Haag in eigen 

beheer.
147

  

2.  De eerste concerten in het buitenland werden in 1895 gegeven. Aanvankelijk bleven de 

reizen tot Europa beperkt, in 1954 vond de eerste intercontinentale tournee plaats.
148

 

 

e. Concerten in samenwerking met derden 

De concerten in samenwerking met derden vormen eveneens een gevarieerde groep. Hiertoe 

behoren: 

1. de concerten in samenwerking met de Maatschappij “Caecilia” te Amsterdam; 

2. de concerten in samenwerking met de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, met 

name de Afdeling Amsterdam; 

3. de concerten (dus niet de operavoorstellingen) in samenwerking met de Wagner-

Vereeniging en haar opvolgers;  

4. de concerten in samenwerking met de radio-omroepen te Hilversum en te Amsterdam; 

5. de uitvoeringen in samenwerking met andere zangkoren dan het koor van de Afdeling 

Amsterdam van Toonkunst; 

6. de concerten in samenwerking met overige organisaties.
149

 

De Maatschappij “Caecilia”, opgericht in 1841, was een sociaal fonds voor bejaarde of 

behoeftige leden-musici, en weduwen en wezen van leden. Ter versterking van de financiële 

middelen werden concerten gegeven, die voorafgegaan werden door een zogeheten 

donateursrepetitie. In de loop der jaren beperkte de doelgroep zich steeds meer tot de leden 

van het Concertgebouworkest. Op 15 oktober 1970 vond het laatste concert plaats. In 1972 

werd de Maatschappij een stichting; in 1981 zijn de nog bestaande pensioenverplichtingen 

overgenomen door de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer.
150

 

 De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst dateert van 1829. De Afdeling 

Amsterdam heeft in het Concertgebouw talrijke uitvoeringen gegeven, vaak met 

medewerking van het Concertgebouworkest. Het koor van de afdeling op zijn beurt werkte 

herhaaldelijk mee aan concerten van het orkest. Hiervoor is al gememoreerd dat met ingang 

van het seizoen 1904/1905 concerten van de afdeling als volksconcert zijn herhaald. In 1920 

zijn de Toonkunstvolksconcerten opgeheven. De jaarlijks terugkerende uitvoeringen van de 

Matthäus-Passion door het Toonkunstkoor en het Concertgebouworkest behoorden 

decennialang tot de hoogtepunten van het seizoen. De vooruitvoeringen van de Matthäus-
Passion werden vaak tot de volksconcerten gerekend.

151
 De NTC-concerten, die vanaf 1956 

zijn georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Concertgebouworkest, Het 

Concertgebouw en het Nederlands Theater Centrum, kunnen eveneens tot de volksconcerten 

                                                 
147 Ibid., p. 26-35, en ‘Bijlage 5 De steden in Nederland waar het Concertgebouworkest is opgetreden’, in: Van 

Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 253. 
148 Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 36-38, en ‘Bijlage 6 De concerten van het 

Concertgebouworkest in het buitenland’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 254-257. 
149 Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 40-52, 39. 
150 Maatschappij “Caecilia”. Verslag over honderd jaren. 1841-1941 (Amsterdam 1940); SAA toegangsnr. 1095 

(Caecilia), toelichting archiefvormer. 
151 C. M. Schmidt, H. Ferwerda e.a. (red.), De Matthäus-Passion. 100 jaar passietraditie van het Koninklijk 
Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1999); H. Wijgh & D. Jalink (red.), Een huivering van eerbied. Het 
Toonkunstkoor Amsterdam zingt 100 jaar de Matthäus Passion (Amsterdam 1999), passim; G. Hofman-Allema, 

Geestdrift en muzikale zin. Geschiedenis van het Amsterdamse Toonkunstkoor 1828-2000 (Overveen, 

Amsterdam 2005), passim; Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 16, 21, 43. 
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in samenwerking met derden worden gerekend. In de jaren tachtig kwamen de AUB-

concerten daarvoor in de plaats.
152

 (AUB staat voor Amsterdams Uitburo.) 

 De Wagner-Vereeniging werd opgericht in 1883. Zij stimuleerde in het bijzonder de 

verbreiding van de muziekdramatische werken van Richard Wagner. Vanaf het eerste seizoen 

van het Concertgebouworkest tot de Tweede Wereldoorlog trad het op als vaste partner van 

deze vereniging en van haar opvolgers, enkele uitvoeringen met een ander orkest daargelaten. 

Aanvankelijk vonden ze in concertvorm plaats. In mei 1893 werd voor het eerst meegewerkt 

aan een opvoering in scenische vorm, van Siegfried, in het Paleis voor Volksvlijt aan het 

Frederiksplein. Als in 1924 de Stichting De Wagnervereeniging wordt opgericht, die de 

werkzaamheden van de Wagner-Vereeniging voortzet, dan is het bestuur van deze organisatie 

nauw gelieerd aan het bestuur van het Concertgebouw. Van de vijf bestuursleden van de 

nieuwe Wagnervereeniging waren er in 1924 drie die een gecombineerd bestuurslidmaatschap 

bekleedden. Een van degenen die in beide besturen zaten, was tot zijn overlijden in 1934 de 

voorzitter van de Wagnervereeniging, Julius C. Bunge. Na de oorlog werd het contact minder 

exclusief voortgezet. In 1959 viel het doek voor de vereniging definitief.
153

 

 Vanaf 1924 was het Concertgebouworkest regelmatig via de radio te beluisteren. In 

periode 1930-1934 vonden concerten plaats die de AVRO voor haar leden organiseerde en 

waaraan het Concertgebouworkest medewerking verleende. Van 1936/37 tot in 1941 trad het 

orkest ook in de AVRO-studio te Hilversum op. In 1938/39 werden drie matinees in het 

Concertgebouw gegeven. In 1941-1943 stonden de concerten onder verantwoordelijkheid van 

de Nederlandsche Omroep. Incidenteel hebben er tevens in andere steden uitvoeringen 

vanwege de AVRO plaatsgevonden.
154

 

 Naast het Toonkunstkoor maakten andere koorverenigingen van het orkest gebruik, 

zoals de Nederlands(ch)e Bachvere(e)niging, de Koninklijke Christelijke Oratorium 

Vere(e)niging, de Koninklijke Oratorium-Vereeniging, de Rooms-Katholieke Oratorium 

Vereeniging, de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang en de Koninklijke 

Mannenzangvere(e)niging “Apollo”.
155

 

 

f. Theatervoorstellingen 

Een bijzonder onderdeel van de activiteiten van een symfonieorkest vormen de verrichtingen 

in de orkestbak en de medewerking aan toneeluitvoeringen. Het overgrote deel van de 

theatervoorstellingen waaraan het Concertgebouworkest meewerkte, bestond uit 

operaopvoeringen. Ze zijn in artistiek opzicht zeer belangrijk geweest. Tot het aantreden van 

Riccardo Chailly vond het merendeel ervan onder leiding van gastdirigenten plaats, want 

traditioneel dirigeerden de eerste dirigenten het orkest nauwelijks in opera’s. Uiterst 

belangrijke partners waren de instituties die gewoonlijk met de verzamelnaam 

Wagnervereeniging worden aangeduid. 

 

1.12 Typologie van het seizoen  

Het woord seizoen wordt op muziekgebied veel gebruikt en in meerdere betekenissen. 

Uiteraard in de betekenis die de veertiende druk van Van Dale als eerste geeft: jaargetijde, 

maar ook in een andere betekenis die het woordenboek geeft: deel van het jaar waarin een 

instelling haar gewone functies uitoefent, dus bijvoorbeeld het deel van het jaar waarin 

                                                 
152 Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 17. 
153 J.M.A. Meurs, Wagner in Nederland 1843-1914 (proefschrift UL, Zutphen 2002); H. Suèr & J. Meurs, 

Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereeniging in Nederland 1883-1959 (Amsterdam 1997). 
154 Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 45 Voor het eerst zond de radio een concert van het 

orkest uit op 30 maart 1924. 
155 Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest, p. 47-52. 
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gewoonlijk de concerten plaatsvinden. Als tweede lid komt het voor in samenstellingen, 

waarin het eerste lid een jaargetij noemt: winter- en zomerseizoen, of in samenstellingen 

waarin het eerste lid een seizoensgebonden activiteit, handeling of product noemt: 

concertseizoen, abonnementsseizoen. Van Dale geeft niet het gebruik van het woord in de 

betekenis van abonnementsjaar respectievelijk maatschappelijk jaar: ‘In tegenstelling tot het 

luisterrijke openingsconcert van het eerste seizoen was de aanvang van het tweede uit een 

symphonisch en philharmonisch oogpunt vrij tam’.
156

 Dit seizoen liep toen van november tot 

november van het volgende jaar. Met maatschappelijk jaar wordt de periode van een jaar 

aangeduid, die betrekking heeft op instellingen als het Gebouw en het Orkest en die niet op 1 

januari hoeft te beginnen. Ook wordt wel gesproken van het verslag over het seizoen 

2003/2004, wat in feite betrekking heeft op de periode van augustus 2003 tot en met juli 2004. 

De laatstgenoemde betekenis van het woord seizoen is nog wel te vinden in deel 14 van het 

Woordenboek der Nederlandsche taal uit 1936: boekjaar, werkjaar.
157

 In het orkestbedrijf 

veel gebruikte samenstellingen zijn ook seizoensprogramma en -programmering: het geheel 

van de activiteiten of de concertactiviteiten die men in een bepaalde periode (van maximaal 

twaalf maanden) en in een bepaalde volgorde wil uitvoeren, respectievelijk het opstellen en 

vastleggen van deze activiteiten in een programma.
158

  

 

1.13 Symfonieorkesten in Amsterdam ca. 1880 

Het Concertgebouworkest is niet het eerste symfonieorkest in de hoofdstad geweest. 

Omstreeks 1880 waren de belangrijkste Amsterdamse orkesten:  

1. het orkest van de Maatschappij van Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis 

2. het Parkorkest 

3. het Paleisorkest. 

Het orkest van Felix Meritis, dat in de fraaie concertzaal van het genootschap aan de 

Keizersgracht optrad, bestond uit beroepsmusici en goede amateurs en begeleidde regelmatig 

solisten uit binnen- en buitenland. Het heeft zich tot 1884/85 kunnen handhaven.  

Het Parkorkest was in 1849 gevormd als het eerste beroepsorkest in een burgerlijke 

exploitatie. In 1851 kreeg het de beschikking over het Parkgebouw, een nieuwe 

concertgelegenheid aan de noordzijde van het Park bij de Plantage Dok- en Parklaan. In de 

loop van zijn bestaan is daar een keur van musici opgetreden.
159

 Na de sloop van het 

Parkgebouw in 1881 is de exploitatie van het orkest nog in een noodgebouw voortgezet.
160

 In 

1882 viel het doek voor dit ensemble.
161

  

Het Paleisorkest trad vanaf 1865 op in het multifunctionele Paleis voor Volksvlijt, een 

van de belangrijkste negentiende-eeuwse architectonische scheppingen in de hoofdstad. 

Groots rees Amsterdams ‘Crystal Palace’ op in het verlengde van de Utrechtsestraat en de 

Sarphatistraat. De grote zaal, waarin de symfonische concerten werden gegeven, was echter in 

de praktijk te groot, terwijl de akoestiek onderdeed voor die van de Parkzaal. Het Paleisorkest 

heeft lange tijd onder leiding gestaan van de ook internationaal bekende en gewaardeerde 

dirigent Johannes M. Coenen. In de nacht van 17 op 18 april 1929 is het Paleis voor 

Volksvlijt in een vlammenzee ten onder gegaan.
162

  

                                                 
156 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, I, p. 98. 
157 (’s-Gravenhage, Leiden 1936), kol. 1291-1292. 
158 Vgl. de lemma’s programma, programmeren en programmering in Van Dale. 
159 Giskes, ‘Opbouw (1881-1888)’, p. 11-15; E. Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929). ‘Edele uiting 
eener stoute gedachte!’ (’s-Gravenhage 1999), p. 159-160. 
160 SAA persdocumentatie coll. Hartkamp, ds. 86, port. 55, omsl. 3, bl. 14357v-14359. 
161 Caecilia 39 (1882), p. 103, en programma in SAA T 602.049, nr. 0034, d.d. 30 april 1882. 
162 Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt. 
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 Na de ontbinding van het Parkorkest werd in 1882 de ‘grote’ Amsterdamsche Orkest 

Vereeniging gevormd, als een fusie van het voormalige Park- en het Paleisorkest. Deze AOV 

liquideerde al in 1884, ongetwijfeld mede door de concurrentie van het eveneens in dat jaar 

gevormde orkest van de Onderlinge Concertvereeniging “De Vereenigde Toonkunstenaren” 

en vanaf 1883 van het orkest van de in dat jaar geopende Parkschouwburg. In 1884 werden 

een nieuw Paleisorkest en een nieuwe Amsterdamsche Orkest-Vereeniging gevormd,
163

 maar 

geen van beide ensembles opereerde zonder grote zorgen, ook al, omdat er in de stad nog 

andere orkesten waren. 

Het orkestspel was in Amsterdam verre van volmaakt.
164

 Een ander euvel was het feit 

dat er niet nagenoeg ongestoord kon worden gemusiceerd en geluisterd. Hoe een orkest kon 

en zou moeten spelen, liet in 1885 de Meininger Hofkapelle onder leiding van Hans von 

Bülow horen. Gedurende een tournee werden ook enkele Nederlandse steden aangedaan, 

waaronder Amsterdam. Op 12, 13 en 20 november presenteerden de Meiningers zich in de 

(oude) Stadsschouwburg aan het Leidseplein. Tijdens het concert van 13 november dirigeerde 

Johannes Brahms zelf zijn nog onuitgegeven Vierde symfonie. Behalve het orkestspel, was 

het instrumentarium geoptimaliseerd.
165

 Kortom, de gehele presentatie van Bülow en het 

orkest was uniek in Nederland, waar de meeste orkesten tot dan toe als ad hoc-ensembles 

fungeerden, die hooguit op de dag van de uitvoering repeteerden en begeleidingen veelal van 

het blad speelden. Eduard Reeser stelt daarom in Een eeuw Nederlandse muziek 1815-1915 
terecht dat het optreden in Nederland van de Meininger Hofkapelle in november 1885 het 

beslissende keerpunt in de symfonische uitvoeringspraktijk is geweest, terwijl men de 

Nederlandse dirigenten die zo lang als coryfeeën werden beschouwd, met andere ogen ging 

zien.
166

 In Amsterdam deden de Meiningers de behoefte aan een beter symfonieorkest dan 

beschikbaar was, toenemen, terwijl de uitgangspunten van Hans von Bülow een voorbeeld 

zouden vormen voor die van de eerste dirigent van het Concertgebouworkest.  

 

                                                 
163 Caecilia 39 (1882), p. 83, 103, 114, 178, 181, 189; 40 (1883), p. 112-113; 41 (1884), p. 163, 179; advertentie 

in Algemeen Handelsblad d.d. 9 april 1882. Zie ook J.H. Giskes, ‘Frans Wedemeijer, de eeuwige tweede’, in: 

Preludium 48 nr. 10 (juni 1990), p. 19-21. 
164 R. van Rees, ‘Een herinnering’, in: Willem Mengelberg. Gedenkboek 1895-1920, met een inleiding door P. 

Cronheim (’s-Gravenhage 1920), p. 159-166: 163; J. Röntgen, ‘Johannes Brahms in Nederland’, artikel in het 

programmaboekje van het concert d.d. 25 april 1933, p. 407-411; T. de Leur & R. Schoute, ‘Brahms in 

Nederland’, in: Preludium 41 nr. 5 (januari 1983), p. 2-10; W. Kienzl, Meine Lebenswanderung. Erlebtes und 
Erschautes (Stuttgart 1926), p. 127-128. 
165 J.H. Giskes, ‘Kroniek [1881/88]’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, p. p. 12, 14, 16: 14; 

Algemeen Handelsblad d.d. 15 en 16 november 1885, Het Nieuws van den Dag d.d. 14, 17 en 24 november 

1885; W.F.G. Nicolaï, ‘Dr. Hans von Bülow als orkestdirecteur en de Meiningsche Hofkapel’, in: Caecilia 42 

(1885), p. 219-220: 219; Caecilia 42 (1885), p. 222-223; E. Reeser, Een eeuw Nederlandse muziek 1815-1915 

(Amsterdam 21986), p. 135-137. 
166 Reeser, Een eeuw Nederlandse muziek, p. 135-137. 
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II Eerste gastdirigenten. 

Voorspel (1882-1888) en periode Willem Kes (1888-1895) 
 

2.1 Oprichting van het Concertgebouw en vorming van het Concertgebouworkest 

Op 8 juli 1882 verzamelden zich veertig inwoners van Amsterdam ten kantore van notaris 

Jean Charles Gérard Pollones om een naamloze vennootschap op te richten. Sommigen 

kwamen alleen voor zichzelf, anderen beschikten (tevens) over volmachten. De 

aandeelhouders in spe hadden het voornemen de stad een nieuw concertgebouw te schenken. 

Ze waren bereid daartoe financiële risico’s aan te gaan. Met het passeren van de akte werd de 

eerste formele stap gezet op de weg naar ‘het oprichten en exploiteren van een 

Concertgebouw voor Amsterdam en al hetgeen daarmede in verband staat’.
1
 De hoofdstad 

ontbeerde namelijk na de sloop van het Parkgebouw een goede, grote concertzaal. De grote 

zaal van het Paleis voor Volksvlijt had, zoals al vermeld, grote akoestische bezwaren, terwijl 

de concerten in Felix Meritis aan de Keizersgracht alleen voor een zeer beperkt publiek 

toegankelijk waren. Hoewel het bestuur van de jonge N.V. het beoogde aandelenkapitaal niet 

volledig bijeengebracht kreeg, verrees toch in enkele jaren een nieuwe muziektempel naar 

ontwerp van de architect A.L. van Gendt op een terrein aan de Houbrakenstraat (thans Van 

Baerlestraat), buiten de dichte stedelijke bebouwing in een gebied van weilanden, boerderijen 

en kwekerijen. De feestelijke inwijding vond plaats op 11 april 1888 met een concert door een 

ad hoc-orkest en leden van enkele koren onder leiding van Henri Viotta. De akoestiek van de 

Grote Zaal bleek bevredigend, maar nog niet optimaal. Daarvoor moest in 1899 eerst het 

podium worden verlaagd en vooral minder steil worden gemaakt.
2
 

 Het bestuur van de N.V. heeft zich terdege over de vraag gebogen of het gebouw 

zonder of met een eigen orkest moest worden geëxploiteerd. Als directeur werd aan Viotta 

gedacht, die getoond had een krachtige persoonlijkheid en een bekwaam orkestleider te zijn. 

De bekende Amsterdamse musicus Frans Wedemeijer kwam voor de functie van tweede 

dirigent in aanmerking.
3
 De onderhandelingen met Viotta liepen op niets uit; hij was onzeker 

over de levensvatbaarheid van de nieuwe onderneming en had daarom een voorkeur voor een 

orkest met een exploitatie onafhankelijk van de N.V. Mogelijk zag hij ook op tegen de 

enorme, langdurige en geduld vergende arbeid die het vormen van een orkest en het 

ontwikkelen van orkestspel naar een topniveau met zich meebrengt. Het zou vermoedelijk ten 

koste zijn gegaan van de activiteiten om ‘zijn’ in 1883 opgerichte Wagner-Vereeniging een 

duidelijke plaats in het culturele leven te geven en Wagners kunst in Nederland erkend te 

krijgen. Viotta aanvaardde later wel de benoeming tot dirigent van het in 1903-1904 mede op 

zijn initiatief opgerichte Residentie Orkest, maar toen zat het pionierswerk voor Wagner er op 

en zal hij voldoende ruimte hebben gehad om zich aan het symfonische repertoire te wijden 

en de ontwikkeling van een orkest ter hand te nemen. Met betrekking tot de exploitatie 

overwoog het Concertgebouwbestuur nog even om te trachten de Amsterdamsche Orkest-

Vereeniging te hervormen en deze te engageren als coöperatieve eenheid met een door het 

                                                 
1 SAA toegangsnr. 5075 (not. arch.), inv.nr. 23228, akte nr. 344.  
2 J.H. Giskes, ‘Opbouw (1881-1888)’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw 

en het Concertgebouworkest 1888-1988, I, Voorgeschiedenis/1988-1945 (Zutphen 21989), p. 11-26; L. Lansink, 

‘Het Concertgebouw. ‘Een drang tot hooger leven’’, ibid., p. 69-96 en L. Lansink, ‘Het Gebouw: functie en 

vorm. ‘Dankbare ingenomenheid’’, ibid., II, 1945-1988 (Zutphen 1989), 67-94: 90. Zie over het Paleis voor 

Volksvlijt: E. Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929). ‘Edele uiting eener stoute gedachte!’ (’s-

Gravenhage 1999). 
3 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 11, notulen bestuursvergaderingen d.d. 21 december 1885, 12 maart en 12 

mei 1887, 11 februari 1888; inv.nr. 12, notulen bestuursvergadering d.d. 21 juni 1888; R. van Rees, 

Herinneringen. Ervaringen op muzikaal gebied, typescript in Nederlands Muziek Instituut, p. 5; J.H. Giskes, ‘De 

periode Willem Kes (1888-1895)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, p. 27-68. 
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bestuur te benoemen dirigent naast Frans Wedemeijer. Dat zou ongetwijfeld het goedkoopst 

zijn geweest, doch tevens prestigeverlies hebben betekend, terwijl de invloed van het bestuur 

op de gang van zaken bij het orkest niet groot zou zijn.
4
 Nadat nog een aantal namen van 

dirigenten de revue was gepasseerd, besloot het in overleg te treden met Hans von Bülow en 

hem, ‘indien de conditien eenigzins aannemelijk zijn’, uit te nodigen de vorming en leiding 

van het orkest, althans gedurende de eerste tijd, op zich te nemen.
5
 Bülow was echter niet 

beschikbaar, waarop het bestuur Willem Kes benoemde. Johannes Brahms werd nog gevraagd 

om aan de vorming van het orkest mee te werken, maar ook hij wees de invitatie van de 

hand.
6
 Nooit heeft hij een voet in de nieuwe Amsterdamse muziektempel gezet. 

 De dirigent die het Concertgebouwbestuur per 1 september 1888 als eerste dirigent 

engageerde, was een veelzijdig jong musicus met een behoorlijke muzikale ontwikkeling en 

carrière. Kes was in 1856 te Dordrecht geboren, had in de periode 1871-1873 aan het 

conservatorium van Leipzig gestudeerd en, na een intermezzo bij de vermaarde vioolvirtuoos 

Henryk Wieniawski in Brussel, aan de Hochschule te Berlijn. Terug in Nederland maakte hij 

naam als violist – onder meer als concertmeester van het Parkorkest in Amsterdam –, 

componist, vioolleraar en dirigent.
7
 In 1879 en 1880 trad hij in het Park ook als altvioolsolist 

op.
8
 Tevens verwierf hij enige internationale bekendheid: op 1 december 1881 vertolkte hij 

tijdens een abonnementsconcert in het Leipziger Gewandhaus de solopartij van zijn eigen 

Tweede vioolconcert en het Adagio uit het Negende concert voor viool en orkest van Louis 

Spohr. De dirigent was zijn voormalige leraar Carl Reinecke.
9
 

 Naast een carrière als violist werkte Kes aan een loopbaan als dirigent. Hij zal zich in 

dat vak geheel of grotendeels zelf hebben bekwaamd, voornamelijk in de betrekkelijke rust 

van zijn geboortestad Dordrecht. In 1879 nam hij er de leiding van het lokale Toonkunstkoor 

op zich; in 1883/84 kreeg hij in Dordt een eigen orkest. Te Amsterdam trad hij, nadat in 1883 

de Parkschouwburg zijn deuren voor het publiek had geopend, aanvankelijk ook daar 

regelmatig als dirigent op.
10

 Hij moet zich toen al hebben onderscheiden met 

zondagmiddaguitvoeringen die uitmuntten ‘door nauwkeurig samenspel en mooi 

genuanceerde voordracht.’
11

 

 Omdat in het Concertgebouw vanaf het begin op kwaliteit werd gemikt, dienden de 

aspirant-orkestleden proef te spelen voor een commissie die uit de dirigent, de concertmeester 

en de eerste cellist bestond. Voor de functies waarvoor in eigen land geen adequate 

instrumentalisten konden worden gevonden, zocht Kes in het buitenland. Na strenge selectie 

werden 64 musici aangenomen, een aantal dat ongeveer overeenkomt met het aantal leden van 

                                                 
4 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 12, notulen bestuursvergadering d.d. 21 juni 1888; Giskes, ‘Opbouw 

(1881-1888)’, p. 22-23, id., ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, p. 27; P.M. Op de Coul, ‘Viotta, Henricus 

Anastasius (1848-1933)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, 

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/viotta d.d. 13 juni 2009; A.B.M. Brans & E. 

Cornelis, Het Residentie-Orkest 50 jaar. 1904-1954 ([’s-Gravenhage 1954]), p. 21-22; Van Rees, Herinneringen, 

p. 5. 
5 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 12, notulen bestuursvergaderingen d.d. 21 en 26 juni 1888. 
6 Ibid., notulen bestuursvergadering d.d. 6 sept. 1888; Giskes, ‘De periode Willem Kes’, p. 27. 
7 Giskes, ‘De periode Willem Kes’, p. 27-30. 
8 Caecilia 36 (1879), p. 201, 37 (1880), p. 38. Als altvioolsolist trad hij op 22 oktober 1879 en 14 januari 1880 

op in Harold en Italie van Hector Berlioz. 
9 J. Forner [red.], Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig. 1781-1981. Mit einem zusammenfassenden Rückblick von 

den Anfängen bis 1781 (Leipzig 21983), p. 391. 
10 Giskes, ‘De periode Willem Kes’, p. 29-30. Kes beëindigde zijn werkzaamheden in de Parkschouwburg 

plotseling na onenigheden met de directie. Caecilia 41 (1884), p. 64-65. 
11 W. Hutschenruyter, Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen (Den Haag 1930), p. 60. 
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het Parkorkest in 1874.
12

 Ook het orkest van het Paleis voor Volksvlijt zal deze omvang 

hebben gehad.
13

 

 Het orkest van het Concertgebouw presenteerde zich in de Grote Zaal voor het eerst 

aan het publiek op zaterdagavond 3 november 1888. Tevoren was uitgebreid gerepeteerd, wat 

in Nederland ongewoon was geweest.
14

 De hooggespannen verwachtingen voor het eerste 

concert werden niet teleurgesteld. Er verschenen positieve reacties,
15

 maar op de volgende 

uitvoeringen kwam ook kritiek.
16

 

  

2.2 Artistieke zaken 

De artistieke verantwoording voor alle repetities en alle concerten die door Het 

Concertgebouw zouden worden gegeven met volledig of nagenoeg volledig orkest, zowel 

binnen als buiten Amsterdam, delegeerde het bestuur in 1888 aan zijn eerste dirigent. Kes had 

bij aanvang slechts recht op een verlofperiode van vier weken per jaar, bij voorkeur in de 

zomer. Het bestuur had hem wel toegezegd om met zijn wens naar meer verlof rekening te 

houden, maar de omstandigheden zouden dit moeten toelaten. De dirigent kreeg voor zijn 

werkzaamheden aanvankelijk een jaarsalaris van drieduizend gulden. Bij de eerste verlenging 

van het contract in 1890 werd dit bedrag verhoogd tot vijfduizend gulden per jaar. Reis- en 

verblijfkosten buiten Amsterdam, gemaakt in opdracht van het bestuur, werden vergoed. Aan 

gastdirecties van de eigen concerten werd dus niet of nauwelijks gedacht. Alleen bij verhuur 

van het orkest aan derden kon er een ander voor het ensemble komen te staan. Dat kon de 

eigen dirigent van de desbetreffende huurder zijn. Vanuit het orkest gezien, was deze dan een 

gastdirigent.  

 Het bestuur hield de vinger aan de artistieke pols. De programma’s, die in hoofdlijnen 

in overleg tussen bestuur en eerste dirigent tot stand kwamen, werden alleen ‘in 

bijzonderheden’ aan de laatste overgelaten.
17

 Kes mocht verder zonder goedkeuring van het 

bestuur, zo werd bij de verlenging bepaald, geen werkzaamheden op zich nemen die buiten 

zijn functie van eerste dirigent vielen, en hij was bovendien verplicht om bij verhuur van het 

orkest te dirigeren als er geen andere dirigent was aangewezen. Een bijzondere beloning uit 

dien hoofde zou dan hem en niet de N.V. ten goede komen.
18

 De overeenkomsten maken geen 

melding van het feit dat hij bij het optreden van solisten zonodig het ‘piano-accompagnement’ 

op zich zou nemen; wat voorkwam. Dit behoorde dus tot de gewone werkzaamheden van een 

negentiende-eeuwse concertdirigent.
19

 En voor het geval de eerste dirigent niet beschikbaar 

was, had Het Concertgebouw vanaf het begin een ‘tweede of onderdirecteur’ in dienst.
20

 

Hoewel Willem Kes dus voor het publiek het artistieke middelpunt was, droeg hij niet de 

artistieke eindverantwoordelijkheid. Het bestuur zou dan ook nog decennialang zelf 

beslissingen nemen op het gebied van gastdirecties en solisten en ten minste aanvankelijk zou 

een van de bestuursleden een deel van de artistieke correspondentie voeren, bijvoorbeeld met 

                                                 
12 Giskes, ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, p. 33-35. Eén trompettist kwam pas per 1 februari 1889 in 

vaste dienst. Nieuwe Rotterdamsche Courant (eerste blad A), d.d. 7 november 1888. Vgl. ook Nieuwe 

Rotterdamsche Courant (tweede blad) d.d. 6 april 1895. 
13 Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929), p. 168. 
14 E. Reeser, Een eeuw Nederlandse muziek 1815-1915 (Amsterdam 21986), p. 137. 
15 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 5 november 1888, Het Nieuws van den Dag d.d. 6 november 1888, Nieuwe 

Rotterdamsche Courant (eerste blad A) d.d. 7 november 1888; Caecilia 45 (1888), p. 201, 202. 
16 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland d.d. 18 november 1888. 
17 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1460, d.d. 17 november 1888, aanvulling zonder datum; voorts concept 

brief aan W. Kes d.d. 17 november 1888. 
18 Ibid., d.d. 17 november 1888, aanvulling zonder datum 
19 Giskes, ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, p. 31. 
20 Zie b.v. SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 1540, kopie van de brief aan W. Hutschenruyter d.d. 31 maart 1890. 

Zie verder het voorgaande hoofdstuk. 
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betrekking tot het aantrekken van solisten.
21

 Wat er ten gehore werd gebracht, werd voorlopig 

in de regel aan de dirigenten overgelaten en wellicht soms ook wel aan de administrateurs.
22

 

Het artistieke beleid is in de beginjaren bovendien voor een belangrijk deel bepaald door de 

muziekcollectie die van de voormalige dirigent van het Park Willem Stumpff was 

overgenomen, en verder door krappe financiën.
23

 De beperkingen die het reizen met zich 

meebracht, speelden eveneens een rol. Snelle verplaatsingen van dirigenten en solisten over 

de gehele wereld lag nog in een ver verschiet.  

  

2.3 De concerten  

Inhoudelijk verschilden de concerten vaak aanmerkelijk met die van tegenwoordig, qua 

composities, aantal uitgevoerde werken, combinaties van muziek en opbouw van de 

programma’s. Het feit dat herhalingen gewenst waren wegens het ontbreken van verspreiding 

van muziek via de radio, grammofoon of cd, is een andere factor die het beleid beïnvloedde.  

 Het minst ver van de huidige praktijk staan de abonnementsconcerten. Zij werden 

enerzijds gekenmerkt door in die dagen vertrouwde, aantrekkelijke en afwisselende muziek, 

want er moest geld binnenkomen, terwijl anderzijds pogingen werden ondernomen om de 

smaak van de bezoekers te ontwikkelen via bijzondere programma’s en door het uitvoeren 

van werken die in artistiek opzicht belangrijk werden gevonden. Regelmatig kwam muziek 

van tijdgenoten aan bod. Een opvallend aspect vormen de herhalingen op korte termijn van 

oudere en meer recente composities. Tijdens de matinees en soirees of populaire concerten 

werden veel populaire werken ten gehore gebracht.  

 In het voorjaar, de zomer en herfst trad het orkest bij goed weer op in de tuin achter 

het Concertgebouw. Ook met het optreden in de openlucht werd een bestaande gewoonte 

gevolgd. Het feit dat het weer vaak onvoorspelbaar was, leidde ertoe dat op de programma’s 

voor bepaalde onderdelen twee mogelijkheden werden gegeven: een voor binnen en een voor 

buiten. Dit bleek echter onbevredigend, zodat er twee complete programma’s werden 

ontworpen en ingestudeerd. Het programma dat niet werd gespeeld, kon vervolgens geheel of 

gedeeltelijk worden aangehouden.
24

 

 Soms organiseerde de N.V. “Het Concertgebouw” concerten die buiten het normale 

patroon van het abonnement vielen. Tot deze groep behoren in de periode Kes de eerste 

Beethoven-cyclus in het Gebouw en een serie historische concerten. Wat de programmering 

betreft, is de serie historische concerten een van de hoogtepunten van die tijd geweest. 

Beoogd was om in acht concerten het publiek een overzicht aan te bieden van de 

ontwikkeling van de instrumentale muziek sinds de vroege zeventiende eeuw. Het laatste 

concert kwam evenwel te vervallen, omdat het enthousiasme van het publiek in de loop van 

de cyclus ervoor afnam.
25

 

                                                 
21 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 72. Kopieboek van D.H. Joosten, 1876-1890. B.v. bl. 57-58, kopie brief 

aan [Eugen d’Albert] d.d. 23 november 1889, bl. 63-64, kopie brief d.d. 29 november 1889 aan [Joseph 

Joachim]. Het Concertgebouw had ook graag Hans von Bülow in 1890 geëngageerd; bl. 84-85, kopie brief aan 

de heer Wolff, d.d. 23 december 1889. Joosten stond ook onder meer in contact met Juliette Folville (zie hierna), 

vgl. bl. 131-132, 141, 142, 144. Vanaf 1 januari 1891 ligt [een belangrijk deel van] de correspondentie van Het 

Concertgebouw in handen van Willem Hutschenruyter, een broer van Wouter Hutschenruyter jr. SAA 

toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 253, bl. 3, kopie brief d.d. 8 januari 1891.  
22 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nrs. 253-261; T. de Leur & H. Straub (red.), Keep these letters, please! A 

written portrait of the Concertgebouw Orchestra 1904-1921 (Amsterdam, Bussum 1998).  
23 Vgl. Giskes, ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, o.a. p. 35-36. 
24 Giskes, ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, p. 39-46. De programma’s geven geen aanleiding om te 

veronderstellen dat er in de tuin anders dan als symfonieorkest is gemusiceerd. 
25

 Ibid., p. 50-51. 
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 Ten slotte zijn er de concerten die het orkest buiten de grenzen van Amsterdam en 

Nieuwer-Amstel gaf. (Het Concertgebouw lag aanvankelijk op het grondgebied van deze 

gemeente.) In het begin bleven ze beperkt tot Nederland. In 1895 werd voor het eerst de 

landsgrens overschreden: op 31 maart traden Willem Kes en de zijnen in Brussel op met een 

programma dat identiek was aan het programma van het abonnementsconcert van 28 maart. In 

de volgende maand waren ze al in de Belgische hoofdstad terug. Zowel vanwege het behaalde 

succes als ter vervanging van Richard Strauss en het orkest van de ‘Societé des Nouveaux 

Concerts’ werd op 20 en 21 april een concert gegeven. ‘Eenige der beste werken van het 

repertoire’ kwamen toen tot uitvoering. Dat was het voordeel van optreden buiten 

Amsterdam: het orkest hoefde niet per se nieuwe, onbekende muziek uit te voeren, maar kon 

zich veelal presenteren op de sterkst mogelijke wijze, hetzij met werken uit het 

standaardrepertoire, hetzij met composities die voor het desbetreffende concert ook in het 

Concertgebouw op het programma hadden gestaan. De Amsterdamsche Orkest-Vereeniging 

onder leiding van Frans Wedemeijer zorgde beide keren voor vervanging in Amsterdam.
26

  

 

2.4 Gastdirigenten 

Het voorgaande wijst er al op dat het bestuur het orkest en zijn dirigenten als één geheel zag. 

Dit wordt onderstreept doordat het aanvangssalaris van drieduizend gulden per jaar dat Kes 

ontving, niet exorbitant hoog was ten opzichte van de jaarsalarissen van de orkestleden, zoals 

het volgende overzicht toont.  

 

Tabel 2.1 Voorbeelden van jaarsalarissen in het seizoen 1888/89
27

 

 
naam functie jaarsalaris 1888/89 

in guldens 

J.F. Wedemeijer tweede dirigent 2.000 

Chr. Timmner  eerste concertmeester 1.600 

E. Richter eerste violist 1.100* 

M. Mossel eerste violist 800** 

O. Bauer tweede violist 1.000* 

Jac. Kemman tweede violist 500** 

J.H. Coster aanvoerder altviolen 1.000 

J.H. van Vloodorp altviolist 800** 

H. Bosmans eerste solocellist 1.600 

L. Gräfe cellist 960** 

J.J. Wijnmaalen aanvoerder contrabassen 800 

J. Heilmann contrabassist 960* 

J. Happée contrabassist 800** 

J.F.A.T. Dahmen eerste fluitist 1.200 

J. Himmler tweede fagottist 960 

H. Dutschke eerste hoornist 1.200 

                                                 
26 Ibid., p. 49-50. 
27 Als we deze cijfers vergelijken met gegevens over het belastingjaar 1883/84, verwerkt in een tabel door 

Boudien de Vries en opgenomen in Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 

1850-1895 (Amsterdam 1986), p. 32-33, en die over 1889 in een tabel van Ad Knotter in Economische 

transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw (proefschrift 

UU, Zwolle, Amsterdam 1991), p. 67, dan blijkt dat Willem Kes, zeker vanaf 1890 met een inkomen van f 5.000 

per jaar, deel uitmaakte van de gegoede burgerij. Gebaseerd op SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 1892 (Betaalboek 

1 oktober 1888 t./m. 1 april 1889). Voor de functies is bijlage 1 gebruikt in S.A.M. Bottenheim, Geschiedenis 

van het Concertgebouw (3 dln., Amsterdam 1948-1950), III, p. 228). Kes’ positie als eerste dirigent van het 

Concertgebouworkest verschilde echter in hoge mate van die van een huidige chef-dirigent. Zie ook voor 

jaarsalarissen ‘BIJLAGE 6. Salarisstaten van 75 (vaste) leden van het ‘Het Concertgebouworchest’, 1888-1902’, 

in: F. Diepenbrock, Eensgezinde tweedracht. Organisatievorming van Nederlandse musici in de tweede Gouden 

Eeuw, 1890-1920 (Amsterdam 2007), p. 476-477. 
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J.H. Koch vierde hoornist 800 

H.W. Hofmeester eerste trompettist  1.400 

E. Meinhardt paukenist 1.000 

W. Gezink jr. slagwerker 720 

W. Gezink sr. slagwerker 900 

J. Snoer harpist 1200 

  (* = (voorbeeld) hoogste tutti-salaris, ** (voorbeeld) laagste). 

 

Er bestond eigenlijk weinig noodzaak om gastdirigenten te engageren. Er kon voldoende 

afwisseling worden bereikt via de uit te voeren muziek en het laten optreden van solisten uit 

binnen- en buitenland. Toch trad er in de eigen concerten in Amsterdam al wel eens een 

gastdirigent op.   

 De Duitse componist en pianist Eugen d’Albert is de eerste geweest die het 

Concertgebouworkest in een eigen concert van het orkest als gast heeft geleid. D’Albert gold 

als een kunstenaar van de ‘allereersten rang’. Hij opende op 1 maart 1889, tijdens een 

buitengewoon abonnementsconcert waaraan hij ook als pianosolist en begeleider meewerkte, 

de avond met zijn Ouverture Esther. Willem Kes dirigeerde de overige werken met orkest.
28

 

Weliswaar bleef D’Alberts optreden als dirigent tot één werk beperkt, maar dit was wel het 

begin van wat een vast patroon zou worden. Een patroon dat vooral in de tijd van Kes’ 

opvolger Willem Mengelberg voorkwam: componisten die een of meer van hun werken 

dirigeerden, terwijl de rest van het concert door een ander werd geleid. Deze praktijk vond 

ook elders plaats, zoals bij het Gewandhaus Orchester en bij het Boston Symphony Orchestra 

in de periode waarin Pierre Monteux dit als music director leidde (1919-1924).
29

  

Het optreden van gastdirigenten valt vaak te vergelijken met dat van een solist. Dit is 

ook zichtbaar aan de archivering van de afspraken met hen. De oudste dossiers met 

correspondentie in het archief van Het Concertgebouw N.V. – uit 1911-1921 –, 

bijeengebracht in de rubriek solisten, bevatten naast brieven van en aan instrumentalisten, 

zangers en impresario’s, correspondentie met dirigenten, onder wie componisten in verband 

met optredens als dirigent.
30

 Tevens kwam het voor dat een componist in eigen werk als 

instrumentaal solist optrad. 

 Opmerkelijk is, zeker voor die tijd, de inschakeling van Juliette Folville geweest. 

Zonder meer als in ogenschouw wordt genomen dat Het Concertgebouw in 1890 graag Hans 

von Bülow had geëngageerd.
31

 Het Belgische talent presenteerde zich, twintig jaar oud, op 26 

december 1890 als componiste, pianiste, violiste én dirigente aan het publiek. Zij werkte die 

dag mee aan twee concerten: een buitengewoon ochtendconcert (aanvang 14.00 uur!) en een 

populair avondconcert. Beide keren maakte Willem Kes bij het laatste werk vóór de pauze 

plaats om de jonge vrouw delen van haar suite voor groot orkest Scènes champêtres te laten 

dirigeren. Zij is daardoor de eerste vrouw die het Concertgebouworkest heeft gedirigeerd. Als 

soliste trad ze onder meer op in het Pianoconcert van Grieg en het Vioolconcert van 

Mendelssohn.
32

 

De verslaggever van het Algemeen Handelsblad schreef na het debuut badinerend over 

het dirigeren: ‘ofschoon mej. Folville zich met tact van die taak kweet, is er toch iets minder 

eigenaardigs in, een lid der zwakkere sekse aan het hoofd eener talrijke schare van het 

sterkere geslacht te zien optreden. Al mogen vele heeren der schepping, dikwijls zonder dat ze 

                                                 
28 Het Nieuws van den Dag d.d. 5 maart 1889. 
29 Forner [red.], Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig; J. Canarina, Pierre Monteux, Maître (Prompton Plains, 

New Jersey, Cambridge 2003), p. 72, 65, 79. 
30 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2808-2821. 
31 Ibid., inv.nr. 72, bl. 84-85, kopie brief aan de heer Wolff, d.d. 23 december 1889. 
32 Zie onder meer M. Braun, ‘‘Het is niet wenschelijk, dat dit voorbeeld navolging vinde’. De eerste vrouwelijke 

dirigent van het Concertgebouworkest’, in: Historisch Nieuwsblad 14 nr. 5 (juni 2005), p. 18-19. 
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het zelf weten, aan den leiband loopen hunner dames, dit wordt niet altijd door het groote 

publiek opgemerkt, maar hier 65 bekwame musici in het openbaar overgelaten aan het 

welbehagen eener jeugdige vrouw – neen, dat was wel wat te erg. Doch scherts ter zijde – ik 

kan me best begrijpen, dat ook die heeren zich aan den wil van mej. Folville hebben 

onderworpen – want zelfs zij, die haar slechts in de verte mochten aanschouwen, geraakten 

onwillekeurig onder den invloed dezer inderdaad buitengewone verschijning.’ Als piano- en 

vioolsoliste overtuigde zij namelijk technisch én muzikaal.
33

 De Muziekbode vond haar als 

dirigente nog een beetje schuchter.
34

 Caecilia liet weten dat navolging als dirigente niet 

wenselijk was.
35

 

Als nummer drie uit het buitenland stond in 1892 de Deense componist Emil 

Hartmann op de bok, tijdens een aan zijn werken gewijd buitengewoon abonnementsconcert 

en een populair concert.
36

 Het Algemeen Handelsblad noemde hem een handig toonzetter met 

een grote ervaring, die zoveel van zijn schoonvader Niels Gade had geleerd dat hij deze 

uitstekend imiteerde. Zijn originaliteit werd niet groot gevonden, zijn muziek niet vrij van 

banaliteit. Als interpreet maakte hij indruk: hij dirigeerde alle muziek uit het hoofd. Het 

publiek vond het prachtig.
37

 Een aanwijzing waarom juist Hartmann is uitgenodigd, werd in 

het archief van Het Concertgebouw niet gevonden. Hartmann en D’Albert traden vaker op als 

dirigent: Hartmann met het Berliner Philharmonische Orchester voor het eerst op op 2 januari 

1884, D’Albert met dit orkest op 14 november 1887 en bij het Gewandhausorchester op 10 

januari 1889.
38

 

Er kwamen ook Nederlanders voor het orkest die het tijdens een van de eigen 

concerten als gast dirigeerden. Gottfried Mann en Wouter Hutschenruyter waren op 19 

december 1889 de eersten tijdens een abonnementsconcert dat geheel aan Nederlandse 

muziek was gewijd. Mann leidde de uitvoering van zijn Ouverture Freia, Hutschenruyter zijn 

eigen Pianoconcert. Willem Kes had de directie van de overige werken. De volgende 

Nederlander die als componist-dirigent optrad, was Bernard Zweers. Met succes voerde hij 

zijn kindercantate Sinterklaasfeest uit tijdens de buitengewone populaire concerten van 19 en 

26 april 1891. Behalve het Concertgebouworkest werkten er twee solisten en een koor van 

zeshonderd kinderen aan de uitvoeringen mee. Ook deze keren bleef het optreden van de 

gastdirigent tot een deel van de concerten beperkt.
39

  

Het uitzonderlijke van de hiervoor genoemde gastdirecties toont het onderstaande 

overzicht. 

                                                 
33 Algemeen Handelsblad (o), d.d. 28 december 1890.  
34 M. Hageman, ‘Amsterdamsche revue’, in: De Muziekbode. Geïllustreerd Tijdschrift voor Toonkunstenaars en 

Vrienden der Muziek 6 nr. 1 (15 januari 1891), p. 12. 
35 Caecilia 48 (1891), p. 19. Haar pianospelen in het eerste deel van Griegs Pianoconcert noemde het blad 

voortreffelijk, het vioolspel in een fantasie van Musin talentvol, ‘stout’ en teder. 
36 Op 31 maart, respectievelijk 3 april 1892. 
37 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 5 april 1892. 
38 P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester. Darstellung in Dokumenten (3 dln., Tutzing 

1982), III, Die Mitglieder des Orchesters. Die Programme. Die Konzertreisen. Erst- und Uraufführungen, p. 8, 

respectievelijk 22, en Forner [red.], Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig, p. 405. 
39 Giskes, ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, p. 41-42, 45. 
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  Tabel 2.2 Optredens van componisten-gastdirigenten tijdens de reguliere 

  Amsterdamse concerten van het Concertgebouworkest, in de periode 1888/89-1894/95
40

 

 
datum 

concert 

componist-dirigent uitgevoerde werken eerste uitv.41 

1 maart 1889 Eugen d’Albert Ouverture Esther  

19 dec. 1889 Gottfried Mann 

Wouter Hutschenruyter 

Ouverture Freia 

Pianoconcert 

 

26 dec. 1890 Juliette Folville Scènes champêtres x 

19 april 1891 Bernard Zweers Kindercantate Sinterklaasfeest x 

26 april 1891 Bernard Zweers Kindercantate Sinterklaasfeest  

31 maart 1892 Emil Hartmann Ouverture Eine nordische Heerfahrt op. 25 

Andante uit het Strijkkwartet op. 37 

Derde symfonie 

Symfonisch gedicht Hakon Jarl 

Vuggevise 

Skandinavisk Folkemusik, suite nr. 1 

 

x 

x 

x 

x 

x 

3 april 1892 Emil Hartmann Skandinavisk Folkemusik, suite nr. 3 

Skotsk Ouverture op. 44 

Vuggevise 

Een Carnavalfeest op. 32 

Ouverture Eine nordische Heerfahrt op. 25 

Dyveke (Duifje uit Amsterdam) 

I Maaneskin 

Skandinavischer Festmarsch 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

6 apr. 1893 Bernard Zweers Muziek tot Vondels Gijsbrecht van Aemstel  

13 apr. 1893 Julius Röntgen Suite voor orkest Aus Jotunheim x 

28 dec. 1893 Eugen d’Albert Pianoconcert nr. 2 

Ouverture Esther 

x 

6 dec. 1894 Eugen d’Albert Voorspel tot Der Rubin  

 

 Met het meewerken aan uitvoeringen van derden werd de muzikale horizon van de 

orkestleden enorm verbreed. In de periode-Kes kwam bijvoorbeeld alleen al vanwege 

Toonkunst Amsterdam onder leiding van Julius Röntgen muziek voor koor en orkest tot 

uitvoering uit een periode die liep van de barok tot en met de tweede helft van de negentiende 

eeuw: muziek van onder anderen Bach, Händel, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, 

Brahms, Rubinstein en Röntgen zelf.
42

 Vele van deze composities rekenen we nog altijd tot de 

grote meesterwerken. Zo vond op zaterdag 25 april 1891, bijna een maand na Pasen, de eerste 

uitvoering door het Concertgebouworkest plaats van de Matthäus-Passion. Willem Kes 

speelde bij deze gelegenheid mee en vertolkte de vioolsolo in de alt-aria ‘Erbarme dich’.
43

 

Röntgen dirigeerde als dirigent van Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot 

Bevordering der Toonkunst het eerste concert met het orkest op 24 november 1888 en zou het 

koor tot medio 1898 leiden.
44

 Naar aanleiding van zijn concert op 17 februari 1894 werd in 

het Weekblad voor Muziek aangegeven dat hij niet echt een geboren dirigent was.
45

 Bij de 

Haagse Diligentia-concerten van het Concertgebouworkest trad vanaf 1891 Richard Hol op, 

                                                 
40 Op basis van de in het archief van Het Concertgebouw N.V. aanwezige programma’s.  
41 Ontleend aan N. Steffen, ‘Kroniek’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek. N.B. De eerste uitvoering 

door het orkest van Zweers Muziek tot Vondels Gijsbrecht van Aemstel vond plaats op 7 januari 1893 onder 

leiding van de componist. 
42 G. Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin. Geschiedenis van het Amsterdamse Toonkunstkoor 1828-2000 

(Overveen, Amsterdam 2005), p. 547-549; J. Vis, Gaudeamus. Het leven van Julius Röntgen (1855-1932). 

Componist en musicus (Zwolle 2007), p. 246-247. 
43 J. Giskes, ‘De weg naar Mengelbergs monumentale creatie van de Matthäus-Passion’, in: C.M. Schmidt, H. 

Ferwerda e.a. (red.), De Matthäus-Passion. 100 jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouworkest, 

(Bussum, Amsterdam 1999), p. 22-39: 28.  
44 SAA toegangsnr. 611 (MtBdT), inv.nr. 763; Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin, p. 547-550.  
45 1 (1894), p. 27; zie ook Vis, Gaudeamus, p. 147-148. 
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een indertijd bekend en veelzijdig dirigent en componist.
46

 Bijzonder is ook dat tijdens de 

eerste keer dat het orkest buiten de stad speelde, op 25 januari 1889, het met het Leidse 

Toonkunstkoor onder de directie van Daniël de Lange de Johannes-Passion van Johann 

Sebastian Bach uitvoerde.
47

  

De eerste artistiek directeur, dirigent en medeoprichter van de Wagner-Vereeniging, 

Henri Viotta, leidde in principe de uitvoeringen van deze organisatie. De samenwerking met 

het Concertgebouworkest was zeer belangrijk. Mede daardoor kon de vereniging jaarlijks 

meest kwalitatief hoogstaande producties tot stand brengen, met telkens internationaal 

bekende solisten. Het Concertgebouworkest heeft vanaf mei 1889 aan het merendeel van de 

producties meegewerkt, tot en met 1919 hoofdzakelijk onder leiding van Viotta.
48

  

Siegfried Wagner, de enige zoon ‘des Meisters’, leidde op 31 oktober 1894 een 

buitengewoon groot Wagner-concert dat niet onder de reguliere concerten van de N.V. viel. In 

het Wagner-minnende Weekblad voor Muziek
49

 was hij aangekondigd onder de kop ‘Heil 

Siegfried Wagner!’ Behalve muziek van zijn vader dirigeerde de jonge Siegfried werken van 

zijn grootvader, Franz Liszt. Ook de uitvoering van Beethovens Achtste symfonie was 

geannonceerd,
50

 maar uit recensies blijkt niet of zij is gespeeld. De opkomst van het publiek is 

sterk tegengevallen.
51

 ‘Het concert werd buiten abonnement gegeven en dan loopen mijne 

landgenooten niet te hard’, constateerde de Wagneriaan Hugo Nolthenius. De 

muziekliefhebbers die er waren, toonden zich geestdriftig. De Wagner-Vereeniging eerde de 

gastdirigent met een grote lauwerkrans. In het Weekblad voor Muziek uitte Nolthenius zich 

lyrisch over de uitvoering van de Siegfried-Idyll.
52

 Volgens het Algemeen Handelsblad 

onderscheidde Siegfried Wagner zich eveneens in het bijzonder in de vertolking van de 

voorspelen van Tannhäuser en Fliegende Holländer. Van zijn wijze van dirigeren trok het feit 

de aandacht dat hij het dirigeerstokje in zijn linkerhand hield.
53

 Hoewel hij en ook Willem 

Kes veel lof ontvingen, moet worden bedacht dat een niet te onderschatten deel van het succes 

aan de orkestleden te danken was die de interpretaties van de gastdirigent op niveau wilden en 

konden realiseren. Het orkest heeft daarbij Siegfried Wagners hoge verwachtingen verre 

overtroffen.
54

  

Er hebben via verhuringen e.d. nog wat meer dirigenten het orkest geleid.
55

 Zo werd 

het orkest aanvankelijk regelmatig ingezet bij opvoeringen van Het Nederlandsch Tooneel en 

van de Fransche Opera in de Stadsschouwburg. Na de brand in de schouwburg in 1890 is het 

wegvallen van inkomsten uit deze verhuur van het orkest voor de N.V. een grote financiële 

tegenvaller geweest.
56

 Een ander voorbeeld. Op 18 maart 1895 dirigeerde de Pool Raoul 

Koczalski het Concertgebouworkest in zijn Symfonische legende. Dit was geen matinee, 

abonnements- of populair concert van het orkest. Koczalski gaf in totaal drie concerten in de 

Grote Zaal: op 27 februari, 8 en 18 maart 1895. In advertenties staat hij aangekondigd als 

                                                 
46 N.P.H. Steffen, De concerten van het Concertgebouworkest. Een onderzoek naar de concerten gegeven door 

het Concertgebouworkest sedert de oprichting, aangevuld met een suggestie over de verwerking van de 

programmatische gegevens van deze concerten tot een overzichtelijk statistisch geheel (Huizen 1986), p. 28 
47 SAA toegangsnr. 611 (MtBdT), inv.nrs. 19 en 945. 
48 H. Suèr & J. Meurs, Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereeniging in Nederland 1883-1959 

(Amsterdam 1997); J.M.A. Meurs, Wagner in Nederland 1843-1914 (proefschrift UL, Zutphen 2002). 
49

 1 (1894), p. 303. 
50 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 28 oktober 1894.  
51 Caecilia 51 (1894), p. 201. 
52 1 (1894), p. 306-307. 
53 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 8 november 1894.  
54 Caecilia 51 (1894), p. 202. 
55 Giskes, ‘De periode Willem Kes’, p. 48-49.  
56 Ibid., p. 53. 
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tienjarige hofpianist. De Oostenrijkse pianist, componist, pedagoog en auteur Richard von 

Perger trad op 7 februari 1894 in Den Haag tijdens het Diligentia-concert (een verhuring van 

het orkest) op als gastdirigent-componist in zijn Vioolconcert. Solist was Bernhard Dessau.
57

 

Perger werkte in die tijd te Rotterdam als dirigent van het orkest Eruditio Musica en het 

zangkoor van de Rotterdamse afdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en 

als directeur van de Toonkunst-muziekschool.
58

 Archiefonderzoek maakte niet duidelijk 

waarom juist Koczalski en Perger als dirigent voor het orkest kwamen.  

 

2.5 Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 

Tot de belangrijke gebeurtenissen in de periode Kes zou het optreden van Pjotr Iljitsj 

Tsjaikovski als gastdirigent in Amsterdam hebben behoord. Zoals is aangegeven, was de 

speelruimte om voor de eigen concerten gastdirigenten aan te trekken gering. Niet in de 

laatste plaats vanwege exploitatieproblemen.
59

 Doch de aankondiging rond het begin van het 

seizoen 1891/92 dat het bestuur van Het Concertgebouw onderhandelingen met de Russische 

componist en Emil Hartmann had ‘aangeknoopt’ om ‘hunne toonwerken’ te komen 

dirigeren,
60

 toont dat er langzamerhand aan een voorzichtige verbreding op directiegebied 

werd gedacht. 

Tsjaikovski had zich inmiddels niet alleen in eigen land als dirigent gemanifesteerd. 

Zo leidde hij in 1888 het Gewandhaus Orchester en het Berliner Philharmonische Orchester.
61

 

In 1891 dirigeerde hij in de Verenigde Staten, waar hij onder meer optrad tijdens de 

feestelijke inwijding van de concertzaal die als Carnegie Hall wereldberoemd zou worden.
62

 

Wat het Concertgebouworkest betrof, zegde hij toe om op 11 februari 1892 met eigen muziek 

op te treden, waarmee hij, voor zover bekend, de eerste grote componist is die zich daartoe 

bereid verklaarde. Op 9 februari 1892 verscheen echter in het Algemeen Handelsblad het 

bericht dat Tsjaikovski had laten weten ‘door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil’ 

verhinderd te zijn. Hij had de tournee afgebroken waarop hij Nederland zou aandoen. Om het 

gemis te compenseren engageerde Het Concertgebouw de ‘groote dramatische zangeres en 

Wagner-vertolkster’ Fanny Moran-Olden, ‘zoodat de leden [de abonnementhouders] 

ruimschoots schadeloos gesteld worden voor de teleurstelling.’
63

  

Met de afzegging was Tsjaikovski’s voornemen om naar Amsterdam te komen niet 

van de baan. Op 13 februari 1892 (gregoriaanse kalender) schreef hij een bedankbrief naar 

aanleiding van zijn benoeming tot corresponderend lid van de Maatschappij tot Bevordering 

der Toonkunst. Hij liet daarin blijken dat hij hoopte in het volgende seizoen gelegenheid te 

hebben om persoonlijk zijn gevoelens over de onderscheiding over te brengen,
64

 maar van een 

                                                 
57 ‘Bijlage 3 De componisten die eigen werk met het Concertgebouworkest hebben uitgevoerd’, in: Van Royen 

e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 249-250, en Steffen, ‘Kroniek’ in I; advertenties in het Algemeen 

Handelsblad (a) d.d. 27 februari, 7 maart en 14 maart 1895. 
58 SAA toegangsnr. 611 (MtBdT), inv.nr. 20, Staat en overzicht der afdeelingen, gedurende 1893-94 en 1894-95. 
59 Giskes, ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, p. 53-56. 
60 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 22 oktober 1891, advertentie; SAA toegangsnr. 1089 (CG), programma’s d.d. 

21, 25 en 28 oktober en 1 november 1891. 
61 Forner [red.], Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig, p. 403; Muck, Einhundert Jahre Berliner 

Philharmonisches Orchester, I, 1882-1922, p. 104-108, III, p. 24. Tsjaikovski dirigeerde in 1889 opnieuw de 

Berlijners, I, p. 123, III, p. 29. 
62 P. Feddersen, Tschaikowsky in Hamburg. Eine Dokumentation (Čajkovskij-Studien, VIII, Mainz enz. 2006), p. 

103. 
63 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 9 februari 1892. De redenen van de afzegging zijn in de literatuur niet 

eenduidig. Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, I, p. 150, en A. Poznansky, Tchaikovsky. The 

quest for the inner man (New York enz. 1991), p. 543. Zie ook V. Fédorov, ‘Čajkovskij et la France (A propos 

de quelques lettres de Čajkovskij à Félix Mackar’, in: Revue de musicologie 54 (1968), p. 16-95: 90. 
64 SAA toegangsnr. 611 (MtBdT), inv.nr. 118; Fédorov, ‘Čajkovskij et la France’, p. 89. 
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Amsterdams optreden kwam ook in dat seizoen niets. Op een herhaalde uitnodiging ontving 

Het Concertgebouw in oktober 1893 de reactie dat hij niet voor eind februari 1894 kon 

komen. Helaas is er veel van de in de begintijd ingekomen brieven verloren gegaan. Alleen 

het antwoord op het bericht van Tsjaikovski is in het archief van de N.V. aanwezig. De 

assistent-administrateur reageerde verheugd: ‘J’était très heureux de recevoir votre charmante 

lettre du 7 courant, surtout parce qu’elle me portait la nouvelle importante, que vous êtes 

enclin de venir chez nous.’ Maar kon men eind februari of begin maart op zijn aanwezigheid 

rekenen? In dat geval zou Willem Kes met de voorgenomen uitvoering van de Vierde 

symfonie wachten. Over het orkest hoefde Tsjaikovski zich geen zorgen te maken. De 

piccolospeler, die in het Scherzo van dit werk gevaarlijke virtuoze open passages heeft, ‘ne 

connaît pas de difficulté. En général, je crois que vous seriez content de notre excellent 

orchestre.’ Kes zou de verschillende aanwijzingen die de Rus had doorgegeven, (bij het 

vooraf instuderen) ter harte nemen.
65

 Op 31 oktober 1893 schreef Tsjaikovski aan Willem Kes 

dat hij geloofde omstreeks begin maart naar Amsterdam te kunnen komen.
66

 De exacte datum 

van zijn optreden kon men hem enkele weken daarvóór doorgeven, wat laat zien dat de 

invulling van de concerten in die tijd zeer lang onzeker kon blijven. Het liep echter opnieuw 

anders. Op 6 november 1893 overleed de componist in Sint-Petersburg.  

 

2.6 Uit chaos geschapen… 

Er is naast de al genoemde factoren, nog een belangrijke oorzaak die tot de sporadische 

gastdirecties leidde: de ideeën van Willem Kes over het opvoeden van orkest en publiek. Hij 

deed dit vanaf het begin met straffe hand.
67

 Krachtig was zijn optreden tegen vrijblijvendheid 

in het musiceren; orkestleden dienden te gehoorzamen en te studeren. Er werd nauwgezet 

gerepeteerd. De ritmiek, waar nogal eens een loopje mee werd genomen, kreeg uiterste zorg; 

de dynamische aanwijzingen in de partituur werden in acht genomen op een wijze als zelden 

in Nederland was gebeurd. Kes lette nauwgezet op gelijkheid van streek en van vingerzetting 

bij gevaarlijke passages, en op het nakomen van de reglementaire bepalingen. Tijdens 

repetities en concerten eiste hij perfectie: orkestleden kregen soms aangezegd om met de 

dirigent problematische passages te komen studeren.
68

 Op te laat komen, eerder weggaan, het 

niet in orde hebben van het instrument of gebrek aan eerbied voor de dirigent bijvoorbeeld 

stonden boetes tot een bedrag van maximaal tweehonderd gulden. Bij herhaling kon ontslag 

volgen.
69

 Wie dit alles niet beviel of te licht werd bevonden, verdween. Het verloop was 

groot: in de periode Kes maakten ruim zestig musici twee jaar of korter deel van het orkest 

uit.
70

  

                                                 
65 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 253, fol. 40[1], kopie van de brief d.d. 15 oktober [1893] met daarop [(in 

potlood:) a. M. Peter J. Tschaikowsky Petersburg]. Zie ook fol. 422. 
66 Fédorov, ‘Čajkovskij et la France’, p. 89-90. Algemeen Handelsblad (a) d.d. 8 november 1893.  
67 W. Hutschenruyter, Willem Kes en het muziekleven in Nederland, overdruk uit Haags Maandblad (februari 

1926), p. 189-195. Wouter Hutschenruyter jr. had als tweede dirigent in de periode 1890-1892 de dagelijkse 

praktijk van nabij meegemaakt. Kes kon in zijn woordkeus onwellevend zijn. Zie SAA toegangsnr. 1089 (CG), 

inv.nr. 1554, brief van negen eerste violisten d.d. 19 juni 1892, brief van Leopold Kramer d.d. 30 april 1894.  
68 Wouter Hutschenruyter in: Caecilia en Het Muziekcollege 83 (13), nr. 8 (16 februari 1926), p. 129; id., Willem 

Kes en het muziekleven in Nederland, p. 193; zie voorts Nieuwe Rotterdamsche Courant (tweede blad) d.d. 6 

april 1895. 
69 Van Rees, Herinneringen, p. 19. 
70 Het dienstverband met de eerste violisten E. Albracht, H. Brückner, D. Couwenhoven, W. Hohnstädter, de 

tweede violisten H.S. van Praag en M. van Lier, de altviolist J.H.D. van Lent en de cellist L. Gräfe bijvoorbeeld 

duurde tot 1 april 1889, de solocellist Henri Bosmans was op 1 mei 1889 vertrokken, de hoornist H. Dutschke op 

1 juni 1889, diens collega Ph. la Rondelle op 16 juli 1889; ʻBijlage 2 De leden van het Concertgebouworkest 

3.11.1888-3.11.1988’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 241-248. Enkele vertrokken leden 

keerden later terug. 
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Kes bracht het publiek in contact met een breed repertoire. Hij wist het 

sociëteitskarakter dat zo kenmerkend was voor het negentiende-eeuwse concertleven, 

voorgoed uit de concerten van het Concertgebouworkest te bannen. De bezoekers moesten in 

stilte luisteren.
71

 Vanaf 5 oktober 1890 bleven de zaaldeuren tijdens de uitvoeringen 

gesloten,
72

 wat men nog niet aandurfde tussen bijvoorbeeld de delen van een symfonie. 

Concertbezoekers gebruikten deze pauzes wel om weg te glippen.
73

 In 1893 maakten de tafels 

en losse stoelen in de Grote Zaal plaats voor in rijen aaneengeschakelde en aan de vloer 

vastgeschroefde rijen stoelen.
74

 Kes’ opvolger Willem Mengelberg kreeg dus naast een 

‘Pruisisch gedrild orkest’
75

 een publiek dat muzikaal was opgevoed en in stilte luisterde. 

  

De eerste dirigent van het Concertgebouworkest toonde zich aangaande zijn artistieke en 

technische doelstellingen een navolger van Hans von Bülow. De resultaten die deze dirigent 

met de Meininger Hofkapelle had behaald, waren revolutionair geweest. Door Bülows 

opvattingen over de verantwoordelijkheid van de dirigent ten opzichte van de componist, de 

compositie, het orkest, de uitvoering en het publiek was hij de grondlegger van het moderne 

dirigeren geworden. Dit moderne dirigeren hield allereerst minutieuze bestudering door de 

dirigent in van de uit te voeren werken. Elke noot en iedere rust dienden te worden begrepen 

om een stuk als geheel goed te kunnen laten klinken. Technisch onvermogen en ander 

dilettantisme waren uit den boze. ‘In der Kunst gibt es keine Bagatellen’, luidde Bülows 

stelregel, ‘Qualität muß Quantität ersetzen und soll durch außergewöhnliche Arbeit – “das 

Talent ist der Fleiß” – erreicht werden’, waarbij volgens zijn opvatting technische zekerheid 

door drillen diende te worden bereikt. Het orkest moest een ‘Gesamtvirtuose’ zijn.
76

   

 In de maanden waarin Hans von Bülow voor het orkest stond, repeteerde hij dagelijks 

vele uren met de musici, ook gedurende concertreizen. Er kwamen groepsrepetities. Hij ging 

tot de grens van de psychische en fysieke mogelijkheden van alle betrokkenen, inclusief die 

van zichzelf, en eiste van de orkestleden tijdens de concerten uiterste concentratie. Om hen de 

stijl van een componist onder de knie te laten krijgen, kwamen er een tijdlang geen werken 

van anderen op de lessenaars te staan. Iedere dynamische nuance van een muziekstuk kreeg 

aandacht. Streken en andere spelaanwijzingen werden aangegeven, fraseringen en 

interpuncties en détail gerepeteerd. Als Bülow al niet de eerste is geweest die gelijke streken 

verlangde, dan is hij het geweest die dit als eerste consequent heeft doorgevoerd.
77

 Zijn 

aanpak leverde niet alleen opzienbarende concerten op, maar gaf het Meininger orkest ook de 

eigen stijl, waarmee de Amsterdammers in 1885 kennis hadden gemaakt. Een belangrijke 

opvatting van Bülow was ook dat muziek hogere idealen – opvoeding en beschaving van het 

concertpubliek – moest dienen.
78

    

 Willem Kes heeft met het Concertgebouworkest dus onmiskenbaar in de lijn van 

Bülow gewerkt en was daardoor een uiterst modern dirigent. Modern was Kes eveneens voor 

collega’s, ‘in de oude school grootgebrachte musici,’ die zijn werk aanvankelijk met weinig 

sympathie schijnen te hebben gevolgd. De Bülowiaanse aanpak had dan ook voor een groot 

                                                 
71 Hutschenruyter, Willem Kes en het muziekleven in Nederland, p. 194-195. 
72 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, I, p. 110. 
73 H.L. Berckenhoff, Kunstwerken en kunstenaars (muziek) (Amsterdam [1916]), p. 17.  
74 C. Smithuijsen, Stilte! Het ontstaan van concertetiquette (Amsterdam 2001), p. 116.  
75 M.H.K., ‘ENKELE HERINNERINGEN AAN HET CONCERTGEBOUW VAN EEN OUDEN MUZIEKLIEFHEBBER’, in: 

Opgang d.d. 21 april 1928.  
76 A. Erck, I. Erck & H. Müller, ‘Hans von Bülows Meininger Jahre’, in: Südthüringer Forschungen 25 

(Meiningen 1991), p. 3-63: 51-55; M. von Bülow (red.), Hans von Bülow. Briefe und Schriften (8 dln., Leipzig 

1895-1908), VII, Hans von Bülow. VI. Band. Briefe. Meiningen. 1880-1886 (Leipzig 1907), p. 36. 
77 Erck e.a., ‘Hans von Bülows Meininger Jahre’, p. 51-52, 54 en 55.  
78

Ibid., p. 55. 
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contrast gezorgd: ‘aan warme slordigheid was in onze vroegere orkesten zeker geen gebrek. 

Men was niet gewoon behoorlijk te studeeren en te repeteeren – de omstandigheden lieten dat 

ook niet toe […] – het systeem van afzonderlijke repetities niet slechts met verschillende 

instrumentgroepen, maar met sommige orkestleden individueel, was vroeger nog niet 

doorgedrongen!’ Aldus de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 april 1895.  

 

2.7 Het Concertgebouworkest vergeleken met de Wiener Philharmoniker, het Berliner 

Philharmonische Orchester en het Gewandhausorchester 

Was het optreden van gastdirigenten in de eerste jaren van het bestaan van het 

Concertgebouworkest anders dan bij de Wiener Philharmoniker, het Berliner Philharmonische 

Orchester en het Gewandhausorchester in Leipzig?  

 Het concert van het ‘sämmtliche Orchester-Personal des k.k. Hof-Operntheaters’ op 28 

maart 1842 geldt als de start van de Wiener Philharmoniker. Alleen een lid van het orkest van 

de Weense Staatsoper, vroeger Hofoper, kon en kan lid van de Wiener Philharmoniker 

worden. Het orkest is een onderneming van de musici zelf. Zo worden alle beslissingen van 

artistieke, organisatorische of financiële aard door hen op democratische wijze genomen. De 

‘Philharmonischen Konzerte’ stonden aanvankelijk in principe onder leiding van een 

‘Abonnementsdirigent’. In 1933 werd overgegaan op een systeem van gastdirigenten.
79

 

Uitzonderlijk was daarom het optreden van de hofoperakapelmeester Johann Nepomuk Fuchs 

tijdens het abonnementsconcert van 11 maart 1894 in de periode van Hans Richter.
80

 

Siegfried Wagner zou de Weners op 19 januari 1896 als gast dirigeren.
81

 

Het Berliner Philharmonische Orchester is in 1882 gevormd door het overgrote deel 

van leden van een bestaand orkest onder leiding van Benjamin Bilse die op grond van niet-

artistieke redenen geweigerd hadden nieuwe contracten te ondertekenen. Mogelijk is er bij 

sommige musici (mede) sprake geweest van een artistieke grond. Begin januari 1882 waren 

namelijk de voortreffelijk getrainde Meininger Hofkapelle en Hans von Bülow in Berlijn 

geweest, hadden er ‘das Unerhörte und Ungehörte’ gebracht en groot succes gehad. Hoe dit 

zij, de ontevredenen en enkele andere musici verenigden zich tot een nieuw orkest dat eind 

juni van dat jaar 59 musici telde en vanaf oktober de naam Berliner Philharmonisches 

Orchester zou voeren.
82

  

In tegenstelling tot het Concertgebouworkest waren de Berlijners niet direct verbonden 

aan een zaal. Bij de organisatie van concerten was daarom concertagent Hermann Wolff 

betrokken.
83

 Vanaf het begin kon mede daardoor, anders dan bij het Concertgebouworkest, 

zowel van een aantal vaste als van gastdirigenten gebruik worden gemaakt, zoals de 

voorbeelden in bijlage 2.1 bij dit hoofdstuk van directies van componisten bij het Berliner 

Philharmonische Orchester tonen. 

Reizen deed het Berlijnse orkest vanaf het eerste jaar van zijn bestaan. Aanvankelijk 

alleen in eigen land. De eerste buitenlandse tournee vond plaats in 1885 en voerde naar 

                                                 
79 C. Hellsberg, Demokratie der Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich enz. 1992), p. 28-

32, 269. Website Wiener Philharmoniker: 
http://www.wienerphilharmoniker.at/index.php?set_language=de&cccpage=history d.d. 22 juni 2008. 
80 Hellsberg, Demokratie der Könige, p. 257. 
81 Ibid., p. 269. 
82 V. Tarnow, ‛Prolog in der Provinz. Die Geburt eines Weltorchesters im tiefsten Thüringen. Meiningens 

Hofkapelle 1880-1882’, id., ‛Die Geburt des Orchesters aus dem Geiste Berlins. 1882: Benjamin Bilses Kapelle 

und die Gründung der Berliner Philharmoniker’, in: Stiftung Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit 

Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker (2 dln., Berlin 2007), I, Orchestergeschichte, p. 12-21:18-20, 22-

39:34-35; Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, I, p. 5-6, 8, 11, 13; H. Haffner, Die 

Berliner Philharmoniker. Eine Biografie (Mainz 2007), p. 12-19, 31. 
83 Haffner, Die Berliner Philharmoniker, p. 15 e.v. 
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Scheveningen, waar het van 1 augustus tot 15 september dagelijks ’s middags en ’s avonds 

optrad.
84

 Vanwege het succes keerde het orkest regelmatig naar deze badplaats terug. Ook 

tijdens de concertreizen verscheen incidenteel een gastdirigent voor de Berliner 

Philharmoniker. Op 28 september 1888 in Scheveningen bijvoorbeeld de vermogende 

amateur J.A.H. baron van Zuylen van Nijevelt.
85

 Hij zou in 1894 het Concertgebouworkest 

als gastdirigent leiden.
86

 De glorietijd van het Berlijnse ensemble brak aan toen per 1887/1888 

de vermaarde en populaire Hans von Bülow voor een deel van de concerten kon worden 

aangetrokken.
87

 Siegfried Wagner leidde de Berliner op 29 december 1893 in een concert van 

de Wagner-Verein Berlin-Potsdam.
88

 Nog voor de vorming van het Concertgebouworkest 

hebben de Berlijners zich onder de directie van Gustav Kogel op 13 en 14 juni 1888 in het 

Concertgebouw gepresenteerd. Kogel zou later als gastdirigent met het Concertgebouworkest 

optreden.
89

 Het Berlijnse orkest is eveneens vroeg door vrouwen geleid. In 1887 dirigeerde 

Mary Wurm haar Pianoconcert van achter de vleugel. Dit kreeg, weliswaar spaarzaam, 

vervolg.
90

 

 Leipzig was in de negentiende eeuw het centrum geworden van het burgerlijke Duitse 

muziekleven. Wereldwijd gezien, nam de stad in muzikaal opzicht eveneens een toppositie in. 

Zij was vermaard op opera- en theatergebied, op het terrein van de kerkmuziek, vanwege het 

conservatorium, de Gewandhausconcerten, koren, muziekuitgeverijen, de muziekkritiek en  

-instrumentenbouw. Onder Carl Reinecke, die in de periode 1860-1895 het 

Gewandhausorchester leidde, verloor het weliswaar de progressiviteit die de stad in de tijd 

van Felix Mendelssohn kenmerkte, maar er waren toch nog altijd belangrijke componisten die 

bij gelegenheid eigen werken kwamen dirigeren. Max Bruch bijvoorbeeld, Edvard Grieg, 

Tsjaikovski en Richard Strauss. Johannes Brahms dirigeerde er zijn symfonieën al enkele 

weken na hun wereldpremière.
91

 Omdat het Gewandhausorchester ook als operaorkest optrad, 

maakte het al in 1878 kennis met Arthur Nikisch, die toen nog aan het begin van zijn 

dirigentencarrière stond. In 1880, 1881 en 1884 dirigeerde hij in het Gewandhaus. In 1886 

leidde hij een bijzonder concert van Eugen d’Albert ten gunste van het ‘Richard-Wagner-

Denkmal’ in Leipzig. Vanaf 1895 zou Nikisch als opvolger van Reinecke met het orkest 

furore maken.
92

 In 1886-1888 was Gustav Mahler, die in de geschiedenis van het 

Concertgebouworkest een grote rol zou gaan spelen, tweede kapelmeester van de Opera.
93

 De 

bijlage 2.2 bij dit hoofdstuk laat zien dat het Gewandhausorchester, net als de Berlijners, 

actiever was bij het engageren van gastdirigenten dan Het Concertgebouw. Wel is het zo dat 

het zich in de meeste gevallen handelt om componisten die met eigen muziek optraden in een 

door een eigen dirigent van het orkest geleid concert. Dit inclusief wereldpremières. Twee 

Nederlanders traden in de periode 1888/89 –1894/95 met het Gewandhausorchester op: 

Daniël de Lange en Julius Röntgen.  

                                                 
84 Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, III, Die Mitglieder des Orchesters. Die 

Programme. Die Konzertreisen. Erst- und Uraufführungen, p. 13. 
85 Ibid., p. 26. 
86 Steffen, ‘Kroniek’. Zijn concert vond plaats op 13 februari 1894 in Den Haag. Mr. J.A.H. baron van Zuylen 

van Nijevelt heeft in Den Haag lange tijd volksconcerten geleid. Hij was betrokken bij de oprichting van het 

Residentie Orkest.  
87 Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, I, p. 90, 97 enz. 
88 Ibid., I, p. 176; III, p. 56.  
89 Giskes, ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, p. 51. Op 12 en 13 juni 1889 concerteerden ze opnieuw in het 

Concertgebouw. 
90 Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, III, p. 23; Haffner, Die Berliner 

Philharmoniker, p. 90-91. 
91 Forner [red.], Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig, p. 97-105.   
92 Ibid., p. 108, 117, 400, 418 e.v. 
93 Ibid., p. 115. 
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 Van de in de tabel 2.2 genoemde componisten-gastdirigenten debuteerde D’Albert, 

zoals aangegeven, bij het Gewandhausorchester op 10 januari 1889 als gastdirigent. Met de 

Berlijners traden alleen D’Albert en Emil Hartmann op, voor het eerst op 14 november 1887 

respectievelijk 2 januari 1884. Julius Röntgen dirigeerde het Gewandhausorchester op 27 

februari 1890 en op 1 januari 1895.
94

 D’Albert zou de Wiener Philharmoniker in 1899 één 

keer dirigeren. De hiervoor genoemde Richard von Perger trad in de periode 1896-1900 tien 

maal met dit orkest op.
95

 Terzijde zij hier vermeld dat een complete lijst met eerste optredens 

van gastdirigenten met een bepaald orkest slechts van beperkte waarde is. Weliswaar geeft 

zo’n overzicht informatie wie wanneer als zodanig bij het desbetreffende orkest debuteerde en 

ook kan het een indicatie geven over de behoefte aan gastdirigenten in een bepaalde periode 

en indirect over de richting van de artistieke belangstelling van dat orkest, maar er blijkt niet 

uit of een dirigent voor een meer of een minder belangrijk concert is gevraagd. Uiteraard geeft 

zo’n lijst geen informatie over bijvoorbeeld het aantal uitvoeringen dat direct na het debuut is 

gevolgd en evenmin hoeveel optredens er in totaal in de loop van de tijd bij dat orkest zijn 

geweest, of over het feit dat er nooit meer een optreden heeft plaatsgevonden. Toch kan 

vergelijking van eerste optredens van musici die voor een orkest belangrijk blijken te zijn, 

met optredens elders een indicatie geven over interesses van zowel het orkest, de dirigenten 

als het publiek en over al dan niet gelijklopende belangstelling van orkesten. Opgemerkt zij, 

dat van de Wiener Philharmoniker geen lijst van eerste optredens bestaat.
96

 Om deze en de 

bovenstaande redenen worden er hier en in de volgende hoofdstukken alleen beperkte 

overzichten met in de desbetreffende hoofdstukken gereleveerde dirigenten gegeven. 

 Het Concertgebouwbestuur zal ‒ zoal niet persoonlijk dan toch op andere manieren ‒ 

de ontwikkelingen in belangrijke muziekcentra hebben gevolgd of daarover zijn 

geïnformeerd, bijvoorbeeld via periodieken als Signale für die musikalische Welt.
97

 

Bovendien konden de bestuursleden de verrichtingen van de Berlijners jaarlijks in 

Scheveningen beluisteren
98

 en was het orkest in juni 1888 onder leiding van Gustav Kogel in 

het zojuist geopende Concertgebouw opgetreden.
99

 Opmerkelijk is verder dat ook het Gebouw 

gebruikmaakte van de concertdirectie Hermann Wolff.
100

 Over het Gewandhausorchester 

moet eveneens een en ander in Amsterdam bekend zijn geweest; het lijkt erop dat in het 

Concertgebouw met de verhuringen aan Het Nederlandsch Tooneel en de Fransche Opera 

aanvankelijk eenzelfde soort exploitatiemodel werd nagestreefd, als bij het Saksische orkest 

het geval was. 

 

2.8 Kes vertrekt 

Willem Kes bereikte opzienbarende resultaten. Het is daarom niet verwonderlijk dat men hem 

elders eveneens als dirigent wilde hebben. Begin februari 1895 werd publiekelijk bekend dat 

hij door de Orchestral Society te Glasgow was benaderd om The Scottish Orchestra te gaan 

leiden. Spoedig kwam er een overkomst tot stand, die Kes slechts zo’n zestien weken per jaar 

bond tegen een aantrekkelijk salaris. Hem was verder een grote artistieke en organisatorische 

                                                 
94 Forner [red.], Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig, p. 603, 604; Muck, Einhundert Jahre Berliner 

Philharmonisches Orchester, III, Die Mitglieder des Orchesters. Die Programme. Die Konzertreisen. Erst- und 

Uraufführungen, p. 22, 23, 457, 458. 
95 H. Kraus & K. Schreinzer, Wiener Philharmoniker 1842-1942. Statistik (Wien 1942), p. 101 respectievelijk 105 

(Coll. N.P.H. Steffen). 
96 Mededeling van S. Kargl. 
97 Jaargangen van Signale für die musikalische Welt zijn aanwezig in het archief van Het Concertgebouw N.V. 

(SAA toegangsnr. 1089 (CG).  
98 Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, III. 
99 Ibid., p. 26; Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, I, p. 67-68.  
100 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nrs. 72, 253 e.a.  

Giskes_PROEF (all).ps Front - 30     T1 -    Black



 60 

vrijheid in het vooruitzicht gesteld. Op 28 oktober 1895 vertrok hij uit Amsterdam
101

 met 

achterlating van ‘een voortreffelijk orchest’ dat hij uit een chaos had geschapen,
102

 en een 

opgevoed publiek dat aandachtig luisterde en vooral op donderdag in contact was gebracht 

met een verbreed repertoire. Kes zou nog maar enkele keren het Concertgebouworkest leiden: 

in 1917 vanwege de Koninklijke Oratorium-Vereeniging en in 1928 tijdens de viering van het 

veertigjarig bestaan van het Concertgebouw. Hij overleed in 1934 te München. 

                                                 
101 Giskes, ‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, p. 61-62. 
102 W. Hutschenruyter in Caecilia en Het Muziekcollege 83 (13), nr. 8 (16 februari 1926), p. 127-130. 
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Bijlage 2.1 Voorbeelden van gastdirecties bij het Berliner Philharmonische Orchester 

1882/83-1889/90
103

 

 
concertdatum dirigent mede optredend 

componist-gastdirigent 

bijzonderheden 

12 nov. 1883 Franz Wüllner Anton Rubinstein solist, en dirigent in eigen werk 

13 nov. 1883 Jean Louis Nicodé  in o.a.? eigen werk 

2 jan. 1884 Emil Hartmann  in o.a.? eigen werk 

28 jan. 1884 Franz Wüllner Johannes Brahms solist, en dirigent in eigen werk 

29 jan. 1884 Ludwig von Brenner Johannes Brahms in eigen werken 

21 nov. 1884 Joseph Joachim Antonín Dvořák als dirigent van eigen werken in extra concert 

25 nov. 1884 Anton Rubinstein  in o.a. eigen werk  

5 nov. 1887 Gustav Kogel Mary Wurm in eigen werk 

14 nov. 1887 Hans von Bülow Eugen d’Albert in eigen werk 

15 nov. 1887 Gustav Kogel Eugen d’Albert in eigen werk 

23 jan. 1888 Hans von Bülow Richard Strauss in eigen werk 

25 jan. 1888 Gustav Kogel Richard Strauss in eigen werk 

7 febr. 1888 Gustav Kogel Charles Villiers Stanford in eigen werk 

8 febr. 1888 Pjotr Tsjaikovski  in eigen werken 

3 nov. 1888 Waldemar von Baussnern  alleen eigen werken 

21 jan. 1889 Hans von Bülow Edvard Grieg in eigen werken 

29 jan. 1889 Gustav Kogel Edvard Grieg in eigen werken 

26 febr. 1889 Gustav Kogel Pjotr Tsjaikovski in eigen werken 

4 maart 1889 Hans von Bülow Johannes Brahms in eigen werken 

7 maart 1889 Johannes Brahms  alleen eigen werken 

20 maart 1889 Gustav Kogel Józef Wieniawski in eigen werk 

25 nov. 1889 Hans von Bülow Carl Goldmark in eigen werk 

27 nov. 1889 Gustav Kogel Carl Goldmark in eigen werk 

7 jan. 1890 Gustav Kogel Edvard Grieg in eigen werk 

13 jan. 1890 Hans von Bülow Waldemar von Baussnern in eigen werk 

14 jan. 1890 Gustav Kogel Edvard Grieg in eigen werk 

9 apr. 1890 Gustav Kogel Friedrich Koch 

Moritz Moszkowski 

in eigen werk 

in eigen werk 

 

                                                 
103 Zie Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, I en III. 
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Bijlage 2.2 Gastdirecties bij het Gewandhausorchester (Gewandhauskonzerte) 1881/82-

1894/95
104

 

 
concertdatum dirigent abonnementsconc. werken105  

10 jan. 1889 Eugen d’Albert gedeeltelijk Ouverture Esther 

11 jan. 1894 Eugen d’Albert gedeeltelijk Pianoconcert E, op. 12 

7 febr. 1884 Johannes Brahms gedeeltelijk Derde symfonie 

18 febr. 1886 Johannes Brahms gedeeltelijk Vioolconcert, Vierde symfonie  

1 jan. 1888 Johannes Brahms gedeeltelijk Concert voor viool en cello 

31 jan. 1895 Johannes Brahms gedeeltelijk Eerste en tweede pianoconcert, 

Akademische Festouvertüre 

2 dec. 1886 Max Bruch gedeeltelijk Symfonie in E 

24 febr. 1887 Max Bruch x Achilleus 

30 jan. 1890 Max Bruch gedeeltelijk Das Feuerkreuz 

16 maart 1882 Ludwig Deppe gedeeltelijk Ouverture Don Carlos 

19 okt. 1882 Albert Dietrich gedeeltelijk Ouverture in C, op. 55 

28 nov. 1889 Karl Goldmark gedeeltelijk Ouverture Der gefesselte Prometheus 

Ouverture Im Frühling 

31 jan. 1884 Theodor Gouvy gedeeltelijk Iphigenie in Tauris 

20 febr. 1890 Hermann Graedener gedeeltelijk Vioolconcert in D 

27 febr. 1890  Edvard Grieg gedeeltelijk Scenes uit Olaf Trygvason 

1 febr. 1894 Edvard Grieg gedeeltelijk Drie orkeststukken uit Sigurd 

Jorsalfar 

7 dec. 1882 Willem de Haan gedeeltelijk Harpa 

14 dec. 1893 Friedrich Hegar x Manasse 

17 dec. 1885 Heinrich von Herzogenberg gedeeltelijk Eerste symfonie 

23 okt. 1890 Heinrich von Herzogenberg gedeeltelijk Tweede symfonie 

1 dec. 1892 Heinrich von Herzogenberg gedeeltelijk Tweede symfonie 

15 nov. 1894 Heinrich von Herzogenberg gedeeltelijk Totenfeier 

6 dec. 1888 Salomon Jadassohn gedeeltelijk Vierde symfonie 

13 maart 1890 Salomon Jadassohn gedeeltelijk Vierde serenade 

20 jan. 1887 August Klughardt gedeeltelijk Derde symfonie 

6 dec. 1894 August Klughardt gedeeltelijk Celloconcert in a, op. 59 

5 dec. 1889 Hermann Kretzschmar gedeeltelijk W.A. Mozart, Priestermars en Aria 

m. koor: ‘O Isis’ uit Die Zauberflöte 

11 dec. 1890 Hermann Kretzschmar x F. Mendelssohn Bartholdy, Elias 

6 dec. 1890  Daniël de Lange gedeeltelijk? als dirigent van het ‘Amsterdamer A-

cappella-Chor’; werken van anderen 

11 jan. 1894 Richard Metzdorff gedeeltelijk Derde symfonie 

18 jan. 1883 Moritz Moszkowski gedeeltelijk Vioolconcert in C, op. 30 

27 febr. 1890 Moritz Moszkowski gedeeltelijk Suite voor orkest in f, op. 50 

21 jan. 1892 Jean Louis Nicodé gedeeltelijk Symf. variaties voor orkest in c 

14 febr. 1884 Arthur Nikisch x div. werken van anderen 

30 jan. 1886 Arthur Nikisch bijzonder concert werken van E. d’Albert 

12 jan. 1893 Heinrich Reuß gedeeltelijk Eerste symfonie 

27 febr. 1890 Julius Röntgen gedeeltelijk Gebet 

1 jan. 1895 Julius Röntgen gedeeltelijk Ballade voor orkest, op. 36 

12 jan. 1882 Anton Rubinstein gedeeltelijk Vijfde symfonie 

26 febr. 1885 Anton Rubinstein gedeeltelijk Der Turm zu Babel 

28 okt. 1886 Anton Rubinstein gedeeltelijk Zesde symfonie 

24 maart 1892 Anton Rubinstein gedeeltelijk Vijfde symfonie 

Delen uit het ballet Die Rebe 

15 dec. 1892 Anton Rubinstein gedeeltelijk Moses, dl. 3, 6 en 7 

25 jan. 1883 Ernst Rudorff gedeeltelijk Ouverture Der blonde Eckbert 

1 jan. 1884 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

1 jan. 1885 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

1 jan. 1886 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

1 jan. 1887 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

1 jan. 1888 Wilhelm Rust gedeeltelijk als koorleider 

                                                 
104 Forner [red.], Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig, passim. 
105 Indien geen componist vermeld is, dan betreft het eigen werk(en). 
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1 jan. 1889 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

31 jan. 1889 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

1 jan. 1890 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

1 jan. 1891 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

5 febr. 1891 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

1 jan. 1892 Wilhelm Rust gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

16 jan. 1890 Gustav Schreck gedeeltelijk Fantasie en dubbelfuga voor orgel en 

orkest, op. 22 

3 maart 1892 Gustav Schreck x Christus, der Auferstandene 

19 okt. 1893 Gustav Schreck gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

1 jan. 1894 Gustav Schreck gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

21 maart 1895 Gustav Schreck gedeeltelijk? alleen als koorleider? 

1 nov. 1883 Hans Sitt gedeeltelijk Eerste vioolconcert 

15 jan. 1885 Hans Sitt gedeeltelijk Tweede vioolconcert 

21 febr. 1889 Hans Sitt gedeeltelijk N. Gade, Frühlings-Fantasie 

20 maart 1890 Hans Sitt gedeeltelijk Celloconcert in a 

6 nov. 1890 Hans Sitt gedeeltelijk L. van Beethoven, Koorfantasie 

4 dec. 1890 Hans Sitt  div. werken van anderen en Eerste 

vioolconcert 

22 okt. 1891 Hans Sitt gedeeltelijk Ouverture Don Juan d’Austria 

11 febr. 1892 Hans Sitt x div. werken van anderen 

18 febr. 1892 Hans Sitt x div. werken van anderen 

1 dec. 1892 Hans Sitt gedeeltelijk alleen als koorleider? 

13 okt. 1887 Richard Strauss gedeeltelijk Symfonie in f 

19 jan. 1888 Ferdinand Thieriot gedeeltelijk Ouverture Turandot 

29 okt. 1891 Ferdinand Thieriot gedeeltelijk Sinfonietta 

14 febr. 1895 Ferdinand Thieriot gedeeltelijk Patriotische Fest-Ouvertüre 

5 jan. 1888 Pjotr Tsjaikovski gedeeltelijk Orkestsuite in d, op. 43 

20 maart 1890 Anton Urspruch gedeeltelijk Ouverture Der Sturm 

26 jan. 1882 Alfred Volkland gedeeltelijk Adagio en Allegro voor orkest 
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III Gastdirigenten in Mengelbergs eerste jaren (1895-1900) 
 

3.1 Een nieuw artistiek boegbeeld: Willem Mengelberg 

Het aanbod uit Glasgow was aanmerkelijk gunstiger geweest, dan Het Concertgebouw 

Willem Kes had kunnen bieden. Toen het ernaar uitzag dat hij zou vertrekken, moest er, zoals 

de bestuursnotulen tonen, naar een voortreffelijke opvolger worden uitgekeken. Een opvolger 

dus die ten minste hetzelfde niveau had. Vanuit de huidige praktijk bezien, is het in dit proces 

opmerkelijk dat het bestuur zich niet via gastdirecties oriënteerde en er evenmin aanwijzingen 

zijn dat het hieraan gedacht heeft.
1
 

Net zoals in 1888 koos het bestuur er eerst voor om een dirigent van naam te zoeken. 

De gedachten gingen primair uit naar Franz Mannstaedt.
2
 Behalve dat het bestuur opnieuw 

toonde de Bülow-lijn te willen voortzetten door hoge kwaliteit als uitgangspunt te houden, 

trachtte het ook weer een persoonlijkheid uit de school van Bülow aan te trekken. Mannstaedt 

was zo iemand. Hij had van 1882 tot 1885 als hofkapelmeester in Meiningen Bülow 

ondersteund en vertegenwoordigd, ongetwijfeld van hem geleerd en in diens successen 

gedeeld.
3
 In 1885 was Mannstaedt een van de dirigenten van het Berliner Philharmonische 

Orchester geworden. In 1887 vertrok hij naar Wiesbaden. In 1893 werd Mannstaedt opnieuw 

een van de dirigenten van de Berlijners.
4
 Hij trad met hen, net als Gustav Kogel, die later nog 

ter sprake komt, en Bülow, ook in Nederland op,
5
 zodat hij bij het Concertgebouwbestuur ten 

minste enigszins bekend zal zijn geweest. 

Mannstaedt toonde zich bereid te komen, mits hij voor een periode van vijf jaar een 

jaarsalaris van tienduizend gulden zou krijgen. Verder wilde hij pianoles geven en als pianist 

optreden. Over de dirigentenpost wist hij ‘nur soviel, daß das Kes’sche Orchester einen sehr 

guten Namen hat’ en dat Kes diverse soorten concerten in Amsterdam en daarbuiten had 

gegeven. Het bestaan van een orkestschool was hem bekend. Het Concertgebouwbestuur kon 

Franz Mannstaedt echter vanwege de financiële situatie van de N.V. onmogelijk het dubbele 

van het jaarsalaris van Kes geven. Voor Mannstaedt was het onmogelijk zijn ‘pecuniären 

Ansprüche’ te verminderen. Hij brak beleefd de onderhandeling af.
6
 Is het om dit afbreken 

van de onderhandelingen dat hij nooit als gastdirigent met het Concertgebouworkest is 

opgetreden?  

Er waren ook contacten met onder anderen de Nederlandse dirigent Willem de Haan, 

die in Darmstadt werkte, maar hij had te veel voorkeur voor het dirigeren van opera’s om de 

                                                 
1 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 13, notulen bestuursvergadering d.d. 4 maart 1895. Henri Viotta, in deze 

vergadering genoemd, werd niet benaderd, zoals L. Samama, ‘Willem Mengelberg. De woelige jaren (1895-

1920)’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 

1888-1988, I, Voorgeschiedenis/1888-1945 (Zutphen 21989), p. 97-148: 97, suggereert: ‘uitdrukkelijk wordt 

door allen geconstateerd dat zij dezen kunstenaar ongeschikt achten voor deze betrekking wegens zijn 

eenzijdigheid.’ Inv.nr. 13, notulen bestuursvergadering d.d. 1 april 1895. Voorts inv.nr. 1457. 
2 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 13, notulen bestuursvergadering d.d. 1 april 1895.  
3 A. Erck, I. Erck & H. Müller, ‘Hans von Bülows Meininger Jahre’, in: Südthüringer Forschungen 25 

(Meiningen 1991), p. 3-63: 38.  
4 P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester. Darstellung in Dokumenten (3 dln., Tutzing 

1982), I, 1882-1922, p. 91, 173. 
5 Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, I, p. 71, 173, III, Die Mitglieder des 

Orchesters. Die Programme. Die Konzertreisen. Erst- und Uraufführungen, p. 13, 16, 21, 26, 31, 36, 42, 51, 56. 

Zie voor Bülow I, p. 146 (zomer 1891). 
6 SAA arch. 1089 (CG), inv.nr. 1457, brieven van Franz Mannstaedt d.d. 6 en 16 april 1895, alsmede de doorslag 

van de brief aan Mannstaedt d.d. 11 april 1895. Mannstaedt vroeg tien- en niet twaalfduizend gulden per jaar, 

zoals op p. 97 in het eerste deel van Historie en kroniek vermeld staat. 
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leiding van het Concertgebouworkest te aanvaarden.
7
 Er bleef ten slotte één kandidaat over. 

Jonkheer mr. J.C.M. van Riemsdijk, die een belangrijke en invloedrijke rol in het Utrechtse 

muziekleven speelde, kende een veelbelovend musicus: Willem Mengelberg. Dit jonge talent 

was in 1871 in Utrecht ter wereld gekomen. Nadat hij op advies van Van Riemsdijk in de 

Domstad aan een professionele muziekstudie was begonnen, had hij in de periode 1888-1892 

aan het conservatorium van Keulen gestudeerd. De dirigent, pianist en componist Franz 

Wüllner, directeur van dit conservatorium en zelf een leerling van Beethovens factotum en 

vroege biograaf Anton Schindler, had er een belangrijk aandeel in de vorming van 

Mengelberg als orkest- en koordirigent. Mengelberg kreeg in de Duitser een bij zijn talent 

passende leraar: de veelzijdige Wüllner had niet voor niets in Keulen de typering 

‘Reichskonzertkanzler’ gekregen. Hij gold als een vooraanstaand Beethoven-dirigent, 

uitstekend pedagoog en orkesttrainer par excellence. Professionele ervaring deed Mengelberg 

vanaf 1892 op als stedelijk muziekdirecteur te Luzern.
8
 Na een periode van handig 

onderhandelen door de 24-jarige musicus kwam er in de loop van 1895 een overeenkomst 

tussen Het Concertgebouw en hem tot stand.
9
 Op 24 oktober van dat jaar debuteerde hij bij 

het Concertgebouworkest tijdens het afscheidsconcert van Willem Kes als solist in het 

Pianoconcert in Es van Franz Liszt. Op 27 oktober leidde hij zijn eerste concert.  

 

3.2 Artistieke zaken 

Uit de afspraken die voor een termijn van vijf jaar met de nieuwe eerste dirigent werden 

gemaakt, blijkt dat er nog steeds nauwelijks aan gastdirecties werd gedacht. Mengelberg 

diende als zijn voorganger bijna altijd beschikbaar te zijn. Hij had recht op zes weken 

vakantie ’s zomers en zo mogelijk een week in de winter. Concerten in de openlucht, de 

tuinconcerten dus, mocht hij aan de tweede dirigent overlaten. Voor de concerten in 

Amsterdam kreeg hij een honorarium van f 5.000,- per jaar. Uitvoeringen met het 

Concertgebouworkest buiten de stad zouden apart worden gehonoreerd, evenals optredens als 

pianist. Inkomsten uit werkzaamheden voor de orkestschool en anderszins als leraar zouden 

aan hem toekomen. Als hij in functie reisde, dan had hij recht op vergoeding van reis- en 

verblijfkosten. Een opmerkelijke bepaling was dat andere dirigenten alleen met zijn 

instemming zuiver orkestrale uitvoeringen van het orkest mochten leiden. Hierdoor kreeg 

Mengelberg een belangrijk deel van de artistieke macht in handen.
10

 In het begin zal hij de 

samenstelling van de programma’s ten minste gedeeltelijk aan de hulpadministrateur en 

hoornist Willem Hutschenruyter hebben overgelaten, wat eveneens opmerkelijk is.
11

  

Het vetorecht over de komst van collega’s leverde al in het eerste seizoen voor het 

bestuur een pijnlijke nederlaag op. Met de Russische dirigent Vasili Safonov was namelijk 

overeengekomen dat hij op 9 januari 1896 een concert met Russische muziek zou leiden, 

waaronder de eerste uitvoering door het Concertgebouworkest van de Zesde symfonie van 

Tsjaikovski. Toen Mengelberg dit in een zeer laat stadium vernam, weigerde hij daarmee in te 

stemmen. Er zat vervolgens voor het bestuur niets anders op dan Safonov een telegram te 

                                                 
7 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 13, notulen bestuursvergaderingen d.d. 1 april en 1 juli 1895, inv.nr. 1457, 

correspondentie. Zie voorts inv.nr. 1457, brief van W. de Haan d.d. 14 mei 1895. 
8 F.W. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951). Een biografie 1871-1920 (proefschrift UU, Amsterdam 1999), 

p. 26, 29-49. Zie over Wüllner V. Tarnow, ‘Von grünen Dirigenten, Reichskonzertkanzlern und Musikkaisern. 

Scheinselbstständigkeit am Boden, Kämpfe in der Chefetage. Die Gründungsjahre 1882-1887’, in: Stiftung 

Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker (2 dln., Berlin 

2007), I, Orchestergeschichte, p. 40-63.  
9 Zwart, Willem Mengelberg, p. 55-59. 
10 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 1463, doorslag van de brief aan W. Mengelberg d.d. 13 juli 1895, bevestiging 

d.d. 20 juli 1895 en Zwart, Willem Mengelberg, p. 58-59.  
11 Zwart, Willem Mengelberg, p. 59, 63. 
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sturen om het concert te annuleren. Hij bleek echter al uit Moskou vertrokken te zijn. Hoe de 

zaak is geregeld, viel niet op te maken, maar in ieder geval dirigeerde de Rus op 12 januari in 

het Paleis voor Volksvlijt het orkest van de Nederlandsche Opera in een Russisch programma, 

met Tsjaikovski’s Pathétique.
12

 

Mengelbergs benoeming tot dirigent van de Maatschappij “Caecilia” als opvolger van 

Henri Viotta in 1897, van het Toonkunstkoor als opvolger van Julius Röntgen in 1898 en nog 

in hetzelfde jaar van de Diligentia-concerten in Den Haag als opvolger van Richard Hol, 

vergrootten zijn macht aanmerkelijk en maakte dat hij nog vaker dan voorheen voor het orkest 

kwam te staan.
13

 

Het onderstaande overzicht laat zien, hoezeer alleen al bij de reguliere eigen concerten 

in Amsterdam gastdirecties een zeldzaamheid waren. Afwisseling werd kennelijk nog steeds 

in voldoende mate bereikt via de programmering van uiteenlopende werken, het engageren 

van solisten, een enkele keer door middel van het optreden van een gastorkest en via het 

optreden van de tweede dirigent.  
 

Tabel 3.1 Overzicht gastdirigenten in de met het abonnement toegankelijke concerten te 

Amsterdam (1895/96-1899/1900) 

 

 

1. matinée musicale 

2. populair concert 

* Seemer was tweede concertmeester en trad ook wel als solist op. 

 

Dit overzicht toont ook dat nog slechts sporadisch een componist in een concert van 

Mengelberg de uitvoering van eigen werk leidde: Benedictus Hollander, Charles Villiers 

Stanford en Ewald Straesser.  

 Benedictus Hollander was een Nederlander die in Londen werkzaam was. Zijn 

Lamento was gewijd aan de nagedachtenis van Anton Rubinstein. De verslaggever van het 

Algemeen Handelsblad noemde de muziek van Hollander die hij hoorde, nogal vervelend.
15

 

                                                 
12 Ibid., p. 67; E. Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929). ‘Edele uiting eener stoute gedachte!’ (’s-

Gravenhage 1999), p. 193.  
13 Zwart, Willem Mengelberg, p. 85, 86, 96. 
14 Hier wordt de spelling aangehouden die Ewald gebruikte als hij Latijnse letters schreef. F. Straesser, ‘De 

Straesser-Mengelberg ‘connection’’, in: WM 97 (juni 2011), p. 21-24. 
15 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 10 april 1896. 

datum dirigent heel 

progr. 

gedirigeerd 

aant. 

werken 

eerste 

optreden 

eerste 

uitvoering(en) 

eigen werk(en) 

1896-4-9 B. Hollander  1 x  1 

1897-5-231 M.B. Seemer* x  ?   

1897-5-232 M.B. Seemer* x     

1897-5-27 M.B. Seemer* x     

1897-9-23 Arthur Nikisch x  x   

1897-10-7 Richard Strauss x  x 1 1 

1897-12-30 Charles Villiers 

Stanford 

 1 x 1 1 

1898-10-23 M.B. Seemer* x     

1898-10-30 Richard Strauss    1 1 

1898-11-3 Hans Richter x  x   

1899-5-4 Ewald Straesser14  2 x 2 2 

1899-10-8 Franz Wüllner x  x   
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Stanford, ook wel de Engelse Brahms genoemd,
16

 was door Mengelberg uitgenodigd om zelf 

zijn Vijfde symfonie in Amsterdam te introduceren. Later zou de belangstelling bij het orkest 

voor deze componist geleidelijk aan verdwijnen. Het concert waarin Stanford als dirigent 

optrad, werd bijgewoond door Edvard Grieg die in stad vertoefde. De muziekpedagoog, 

recensent, componist en dirigent Simon van Milligen beoordeelde het optreden positief. 

Mengelberg had al vooraf gerepeteerd.
17

 Straesser was een zwager van Willem Mengelberg 

en eveneens een volgeling van Brahms. Mengelberg introduceerde Straessers muziek een 

enkele keer bij het Concertgebouworkest en in Frankfurt.
18

 Beiden hadden aan het 

conservatorium te Keulen gestudeerd.
19

 De thans vrijwel vergeten componist was uit Keulen 

overgekomen om de uitvoering van zijn Tragödien-Ouvertüre en Fantasia apassionata bij te 

wonen. Het optreden als dirigent, zonder avondkostuum, was te danken aan een indispositie 

van Mengelberg. Hij is door orkest en publiek vol warmte toegejuicht.
20

 

 Hoe uitzonderlijk gastdirigenten in het begin van de periode Mengelberg waren, 

illustreert eveneens het gegeven dat de 106 abonnementsconcerten, matinees en populaire 

concerten van het abonnementsjaar 1899/1900 op één na alle onder leiding stonden van 

Willem Mengelberg of de tweede dirigent André Spoor. Tijdens die ene matinee, op 22 april 

1900, trad het Utrechtsch Stedelijk Orchest op onder leiding van Wouter Hutschenruyter. Het 

Concertgebouworkest en Willem Mengelberg concerteerden toen namelijk in de Koninklijke 

Muntschouwburg, het Théâtre Royal de la Monnaie, in Brussel.
21

 Bij concerten in 

samenwerking met of vanwege derden vonden in de regel evenmin spectaculaire optredens 

van dirigenten plaats, ook al omdat Mengelberg, zoals hiervoor is aangegeven, begin 1897 de 

leiding van de concerten van de Maatschappij “Caecilia” had overgenomen, medio 1898 

directeur van het Amsterdamse Toonkunstkoor was geworden, en in oktober van dat jaar 

dirigent van de Haagse Diligentia-concerten.
22

 De opera-opvoeringen onder leiding van Viotta 

zijn in het voorgaande hoofdstuk al genoemd. Vermeldenswaard is in dit kader ook het 

optreden van de eerder genoemde Willem de Haan. Hij leidde het orkest op 20 en 22 januari 

1898 bij de opvoeringen van Wagners Siegfried vanwege de Wagner-Vereeniging. De reden 

daarvoor was gelegen in ziekte van Viotta. De Haan leverde ‘in veel opzichten zeer 

bevredigend werk’. Op 14 en 16 mei 1898 dirigeerde hij de Götterdämmerung.
23

 Er zijn meer 

dirigenten bij verhuringen van het orkest opgetreden, die daardoor door de musici als 

gastdirigenten zijn beschouwd. Zo voerde het op 31 augustus 1898 een cantate uit van 

Cornélie van Oosterzee ter gelegenheid van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, 

onder leiding van de componiste.
24

 Tijdens het muziekfeest van de Nederlandsche 

Toonkunstenaars-Vereeniging van 25 tot en met 27 juni 1900 in Den Haag, waaraan het 

                                                 
16 H. Heg, ‘Is de Engelse Brahms ten onrechte vergeten?’, in: Klassieke Zaken. Magazine voor klassieke muziek, 

februari 2006. 
17 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 31 december 1897. 
18 Zwart, Willem Mengelberg, p. 232-233. 
19 Ibid., p. 26. 
20 Algemeen Handelsblad (a en o) d.d. 5 mei 1899. 
21 Programma’s in toegangsnr. 1089 (CG). 
22 Zwart, Willem Mengelberg, p. 85, 86, 96. 
23 H. Suèr & J. Meurs, Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereeniging in Nederland 1883-1959 

(Amsterdam 1997), p. 253; Weekblad voor Muziek 5 (1898), p. 31. 
24 Vgl. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 255, fol. 448, kopie brief aan Cornélie van Oosterzee d.d. 13 

augustus 1898: een klein orkest, bestaande uit 52 leden van het Concertgebouworkest, is op 31 augustus 

disponibel voor een repetitie en twee uitvoeringen te Den Haag (om 14.00 en 16.00 uur) tegen een honorarium 

van f 700. Tevens wordt gelegenheid gegeven om vooraf in Amsterdam een repetitie te houden door de dirigent 

die de uitvoering in Den Haag leidt. Dat zij inderdaad de uitvoeringen van haar cantate heeft gedirigeerd, blijkt 

zowel uit de advertentie als de recensie in Het Vaderland van 31 augustus respectievelijk 1 september 1898 

(mededeling van N.P.H. Steffen in zijn e-mail d.d. 22 april 2009). 
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Concertgebouworkest meewerkte, dirigeerden uiteenlopende Nederlandse componisten eigen 

muziek, onder wie Alphons Diepenbrock. Diens directie van zijn Hymne an die Nacht 

‘Gehoben ist der Stein’ voor sopraan en orkest moet volgens verwachting goed zijn verlopen. 

Voor de orkestleden zal de medewerking aan het muziekfeest geen genoegen zijn geweest. Er 

werd amper gerepeteerd en ze waren drie avonden achtereen tot tegen half twaalf in touw met 

grotendeels onbekende, soms ‘technisch zeer moeilijke muziek’, onder wisselende leiding. 

Dan per extra trein terug naar Amsterdam, waar geen tram meer reed. ‘Eigenaardige 

kunstenaarsgastvrijheid, zonderlinge wijze van feest-vieren’, concludeerde J.C. Hol in De 

Kroniek.
25

 In tegenstelling hiermee staan enkele optredens van gastdirigenten in Mengelbergs 

eerste jaren bij Het Concertgebouw die in het nazien van cruciaal belang bleken te zijn. 

 

3.3 Edvard Grieg: ‘Ein herrliches Orchester!’ 

Op zaterdag 13 februari 1897 presenteerde zich voor het eerst een nog altijd belangrijke 

buitenlandse componist met het orkest: Edvard Grieg, ofschoon niet tijdens een eigen concert 

van Het Concertgebouw. Het Concertgebouw faciliteerde slechts.
26

 Julius Röntgen, die met 

hem bevriend was, had een bemiddelende rol gespeeld.
27

 Het programma omvatte de 

volgende composities van de Noorse meester:  

Peer Gynt-suite nr. 1 

Der Einsame en Henrik Wergeland 

‘Vor der Klosterpforte’ uit Björnstjerne Björnsons Arnljot Gelline 

Noorse volksliederen 

Solveigs Wiegenlied en Der Schwan 

Scènes uit Olav Trygvason.
28

  

Behalve het Concertgebouworkest werkten aan het concert vijf vocale solisten mee – onder 

wie de gerenommeerde bariton Johannes Messchaert –, het Amsterdamse Toonkunstkoor en 

de liedertafel ‘Euterpe’. Röntgen had met zijn koor de muziek van tevoren ingestudeerd, zodat 

de componist er maar één repetitie mee hoefde te houden. Tijdens deze repetitie bleek, hoe 

ongelooflijk populair diens werken waren. Zij verliep zeer geanimeerd, het koor was vol 

geestdrift over Griegs energieke en tevens vriendelijke manier van repeteren.
29

  

De verslaggever van Caecilia vond het concert onder leiding van Edvard Grieg in alle 

opzichten zeer geslaagd. Veel muziekliefhebbers hadden geen plaats kunnen krijgen. Bij 

binnenkomst in de Grote Zaal was de componist begroet met fanfares van het orkest en 

toejuichingen door koorleden en publiek.
30

 De matinee op de volgende zondagmiddag onder 

leiding van Willem Mengelberg stond eveneens in het teken van de geziene gast. Menigeen 

had zich in de overvolle Grote Zaal met een staanplaats (!) moeten behelpen. Ook dit concert 

werd een tot dan toe zelden in het Concertgebouw voorgekomen manifestatie van 

aanhankelijkheid.
31

  

                                                 
25 D.d. 7 juli 1900. Geciteerd uit: E. Reeser (red.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, III (’s-

Gravenhage 1970), p. 561-562. Voorts p. 559-560.  
26 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 877; concertprogramma. 
27 SAA toegangsnr. 611 (MtBdT), inv.nr. 763, verslag Afd. Amsterdam over 1896/1897; concertprogramma. 

Grieg was in gezelschap van zijn echtgenote naar Amsterdam gereisd. Ze logeerden bij de Röntgens. Zie J. 

Röntgen, Grieg (’s-Gravenhage [1930]), p. 62. 
28 SAA toegangsnr. 611 (MtBdT), inv.nr. 763, verslag Afd. Amsterdam over 1896/1897. 
29 Röntgen, Grieg, p. 62. Griegs muziek was in de hoofdstad goed bekend. Het Concertgebouworkest had vanaf 

zijn eerste seizoen werken van hem uitgevoerd. 
30 Caecilia 54 (1897), p. 37. 
31 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 16 februari 1897; S.A.M. Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw (3 

dln., Amsterdam 1948-1950), II, p. 16; Röntgen, Grieg, p. 64. 
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Op maandag 15 februari vond in de Kleine Zaal een Toonkunst-soirée plaats, waaraan 

onder anderen de componist en zijn echtgenote meewerkten. De belangstelling voor deze 

kamermuziekavond was zo groot dat er ’s zaterdags een herhaling volgde. Er kwam toen 

echter veel minder publiek opdagen.
32

 Op 3 maart ten slotte dirigeerde Grieg het 

Concertgebouworkest in het Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Het concert 

werd gedeeltelijk bijgewoond door koningin Emma en haar dochter Wilhelmina. Tijdens dit 

concert bleef de Hofstad in huldebetoon niet bij Amsterdam achter.
33

 In Utrecht werd een 

concert te zijner ere gegeven, waarbij hij als toehoorder aanwezig was, maar daaraan is niet 

door het Concertgebouworkest meegewerkt.
34

  

Het musiceren met de Amsterdammers moet voor de Noor overweldigend zijn 

geweest. Al op 11 februari berichtte het Algemeen Handelsblad dat hij het orkest beter vond 

dan enig ander dat hij ooit hoorde. Zelfs in Wenen had hij ‘niet zulk een voortreffelijk 

ensemble’ beluisterd. Het Nieuws van den Dag liet weten dat, toen tijdens de zondagse 

matinee het applaudisseren aanhield, de componist op een stoel was geklommen om de 

aanwezigen toe te spreken.
35

 (Hij zat midden in de zaal op rij 15, de ererij.
36

) ‘“Op zulk een 

orkest” – zeide hij ongeveer – “mocht geheel Amsterdam, ja geheel Nederland trotsch zijn.” 

En daarom wenschte hij, dat alle aanwezigen zich zouden vereenigen in een dankbaar “Hoch” 

voor het orkest en zijn voortreffelijken leider.’
37

 Op een portret voor Mengelberg schreef 

Grieg: ‘Dem Concertgebouw-Orchester und seinem Dirigenten Herrn Willem Mengelberg mit 

innigem Dank für ausgezeichnete Leistungen und künstlerische Sympathie’. Na de dood van 

de componist-dirigent zou Mengelberg van de weduwe het manuscript van de Ouverture Im 

Herbst ontvangen,
38

 mede als een herinnering aan de gedenkwaardige matinee op 14 februari 

1897. Voor Röntgen liet Grieg tijdens zijn verblijf uit dankbaarheid een nieuwe Bechstein-

vleugel komen...
39

 

Nu wil menig gastdirigent in het openbaar wel iets aardigs zeggen over het orkest 

waarmee hij werkt, doch de geschiedenis bewijst dat Grieg zijn woorden meende. In de herfst 

van 1897 besloot hij namelijk om in het Noorse Bergen, waar medio 1898 een grote visserij- 

en industrietentoonstelling zou plaatsvinden, tegelijkertijd een muziekfeest te organiseren. Hij 

wenste per se dat het Concertgebouworkest daarbij aanwezig zou zijn om op voorbeeldige 

wijze contemporaine muziek van zijn land uit te voeren en zijn landgenoten te laten horen hoe 

een orkest zou moeten klinken.
40

 En dat in een tijd waarin de musici alleen nog maar twee 

keer naar Brussel waren gereisd. De wens werd vervuld: van 26 juni tot en met 3 juli gaf het 

orkest onder leiding van Mengelberg en Grieg en zeven andere Noorse componisten in 

Bergen zeven concerten. Deze dirigenten/componisten waren Catharinus Elling, Johan 

Halvorsen, Iver Holter, Ole Olsen, Gerhard Schjelderup, Christian Sinding en Johan 

Svendsen.
41

 Zoals noodzakelijk bij een tournee, was deze al in Amsterdam muzikaal 

                                                 
32 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 15-16; Weekblad voor Muziek 4 (1897), p. 77; SAA 

toegangsnr. 611 (MtBdT), inv.nr. 763, verslag Afd. Amsterdam over 1896/1897. 
33 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 4 maart 1897; concertprogramma; Weekblad voor Muziek 4 (1897), p. 78. 
34 Röntgen, Grieg, p. 65. Vgl. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 877, 824. 
35 Het Nieuws van den Dag d.d. 16 februari 1897. 
36 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 16. 
37 Het Nieuws van den Dag d.d. 16 februari 1897.  
38 J. Röntgen, ‘Willem Mengelberg en Edward Grieg’, in: Willem Mengelberg. Gedenkboek 1895-1920, met een 

inleiding door P. Cronheim (’s-Gravenhage 1920), p. 121-124. 
39 Röntgen, Grieg, p. 65. 
40 F. Benestad & D. Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg. Mensch und Künstler (Leipzig 1993), p. 271-272; F. 

Benestad & H. de Vries Stavland (red.), Edvard Grieg und Julius Röntgen. Briefwechsel 1883-1907 (Amsterdam 

1997), p. 215. 
41 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 41-43; zie voorts H. de Vries Stavland, Musikkfesten 

i Bergen. 26. juni – 3. juli 1898. Et hundreårsminne (Stavanger 1998). Ingolf Schjøtt leidde een koorwerk. 
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voorbereid.
42

 Op 6 juli 1898 schreef Grieg: alles lukte! Ik heb nimmer betere uitvoeringen 

gehoord, het Gewandhaus niet uitgezonderd.
43

 En op 10 juli liet hij Julius Röntgen weten: 

Eigenlijk geloof ik te kunnen zeggen dat nooit en nergens een orkest zo geëerd is. ‘Ein 

herrliches Orchester! Ja, Eine der herrlichsten, die ich kenne. Aber auch ein bewusstes, 

verwöhntes und fast unmöglich zufriedenzustellen.’
44

  

 Na deze succesvolle eerste grote buitenlandse tournee van het orkest hoopte de 

populaire componist, evenals het bestuur en Mengelberg, dat hij in 1901 het 

Concertgebouworkest opnieuw zou kunnen dirigeren. Hij zou dan in Nederland zijn voor 

kamermuziekconcerten.
45

 Realisatie bleef uit en het zou tot 1906 duren, eer het 

Concertgebouworkest hem terugzag. Hoezeer hij werd gewaardeerd, blijkt uit het bedrag dat 

het Concertgebouwbestuur in 1905 besloten had voor hem uit te trekken: duizend mark, 

evenveel als het maximaal aan Gustav Mahler voor zijn optreden met diens Vijfde symfonie 

wilde betalen.
46

 

Het Grieg-concert van 1906, een buitengewoon concert buiten het abonnement, vond 

plaats op 26 april. Weer werd het werken met het orkest voor de componist-dirigent een 

feest.
47

 De inmiddels betrekkelijk oud geworden meester, die bijna drie weken bij de 

Röntgens – Van Eeghenstraat 77
48

 – logeerde, schreef in zijn dagboek: Ik kreeg meer, dan ik 

verdiend heb.
49

 In een brief aan de toenmalige administrateur van Het Concertgebouw liet hij 

op 8 mei 1906 weten: ‘Die Freude, wieder einmal mit dem herrlichen Orchester musizieren zu 

dürfen, werde ich zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens zählen.’
50

 Het 

pensioenfonds van het orkest schonk hij driehonderd gulden, de opbrengst van een 

‘Griegconcert’.
51

 Was dit het concert van 2 mei geweest, waarop de Noor in een afgeladen 

Stadsschouwburg solistisch en als begeleider van de zangeres Julia Culp en de cellist Pablo 

Casals is opgetreden?
52

 Grieg vertrok in de hoop dat hij niet voor het laatst in Nederland was 

geweest. Zijn overlijden op 4 september 1907 verhinderde dit definitief.  

 

3.4 Het belang van Griegs eerste optredens 

Het aandeel van de Noorse componist als gastdirigent is vooral belangrijk geweest vanwege 

de uitnodiging aan het orkest om naar Noorwegen te komen: de spectaculaire reis was de 

eerste grote internationale tournee. Het aantal optredens over de grens zou voorlopig zeer 

beperkt blijven: het heeft tot in de jaren twintig geduurd, voordat er enige regelmaat in het 

reizen naar het buitenland ontstond. Dit waren gewoonlijk nog korte uitstapjes, naar 

nabijgelegen landen. Slechts een enkele keer maakte het orkest een langere tournee. Pas in 

1946 presenteerde het orkest zich onder leiding van Eduard van Beinum opnieuw in 

                                                 
42 Zwart, Willem Mengelberg, p. 109. 
43 Benestad & Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, p. 272. 
44 Benestad & de Vries Stavland, Edvard Grieg und Julius Röntgen, p. 233-235. 
45 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 14, notulen bestuursvergadering d.d. 4 februari 1901, zie ook d.d. 6 mei 

1901; Benestad & de Vries Stavland, Edvard Grieg und Julius Röntgen, p. 290 e.v. 
46 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 16, notulen bestuursvergaderingen d.d. 9 oktober en [4] december 1905. 

E. Reeser (red.), Gustav Mahler und Holland. Briefe (Wien 1980), p. 60-61. Voor het Toonkunst-concert onder 

leiding van Mahler op 10 maart 1906 kan Mahler door Toonkunst zijn betaald. 
47 Zie ook Algemeen Handelsblad (o) d.d. 27 april 1906. 
48 Benestad & de Vries Stavland, Edvard Grieg und Julius Röntgen, p. 415; Algemeen adresboek der stad 

Amsterdam voor de jaren 1905-1906, p. 928, […] voor de jaren 1906-1907, p. 932. 
49 Benestad & Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, p. 302. 
50 T. de Leur & H. Straub (red.), Keep these letters, please! A written portrait of the Concertgebouw Orchestra 

1904-1921 (Amsterdam, Bussum 1998), p. 32-33. 
51 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 16, notulen bestuursvergadering d.d. 7 mei 1906.  
52 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 1 mei 1906, advertentie, en (o) 3 mei 1906.  
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Noorwegen. Bovendien was het optreden van gastdirigenten tijdens tournees voorlopig 

uitzonderlijk.  

De buitenlandse concerten werden in de regel dus door Willem Mengelberg 

gedirigeerd. Uitzonderingen vormen verder uitvoeringen in Londen in 1903, waar het orkest 

aan het Richard Strauss Festival meewerkte en onder de directie van de componist en 

Mengelberg stond, waarover in het volgende hoofdstuk meer, verder de concerten te 

Antwerpen op 8 oktober 1927 onder leiding van Pierre Monteux en te Brussel op 16 maart en 

7 en 8 november 1936 onder leiding van Bruno Walter.
53

 Het repertoire van de buitenlandse 

concerten bestond in overgrote meerderheid uit bekende paradestukken: bijvoorbeeld de 

Vijfde en de Zesde symfonie van Tsjaikovski, Ein Heldenleben van Richard Strauss, de 

Eerste symfonie van Brahms, werken van Beethoven. Ook werden composities van Mahler in 

het buitenland uitgevoerd, wat moedige daden waren. De Matthäus-Passion is eveneens 

geëxporteerd: in 1924 naar Parijs en in 1931 naar Brussel. Daarnaast kwamen enkele kortere 

orkestwerken van de paradepaarden op de programma’s voor.
54

 De Tweede Wereldoorlog zou 

voor een breuk zorgen: de oorlogsomstandigheden beperkten het reizen enorm. Slechts één 

tournee naar het buitenland werd ondernomen: op 8 april 1942 speelde het orkest onder 

leiding van Willem Mengelberg in de grote Musikvereinssaal te Wenen ter gelegenheid van 

het honderdjarige bestaan van de Wiener Philharmoniker.
55

 

 

3.5 De indrukwekkendste dirigent van zijn tijd: Arthur Nikisch 

De eerste buitenlandse dirigent met een indrukwekkende internationale carrière die als 

gastdirigent in de eigen concerten van Het Concertgebouw is opgetreden, is Arthur Nikisch. 

Willem Mengelberg had in de loop van 1897 last gekregen van gewrichtsreumatiek en was in 

een verpleeginrichting in Luzern opgenomen.
56

 Nadat de tweede dirigent en concertmeester 

André Spoor de zomerconcerten had geleid, bleef hij Mengelberg vervangen, maar hij was 

geen groot dirigent. Er diende een andere oplossing te komen om geen abonnementsgelden 

mis te lopen,
57

 want Mengelberg zou niet voor medio oktober hersteld zijn en het nieuwe 

seizoen was aanstaande. Hij had al wel in overleg met de voorzitter van het 

Concertgebouwbestuur in de zomer Hans Richter benaderd, maar tevergeefs.
58

 Er was in 

september ook sprake geweest van het uitnodigen van Eugène Ysaÿe en Vincent d’Indy. 

Behalve Hans Richter werden Felix Mottl, Felix Weingartner en Siegfried Wagner gevraagd, 

maar zij waren verhinderd.
59

 Mengelberg had zich tegen de komst van onder meer D’Indy 

uitgelaten.
60

 Stoelde diens bezwaar op het feit dat D’Indy niet op een aansprekende 

dirigentencarrière kon bogen? Nadere gegevens hierover werden in het archief van de N.V. 

niet gevonden. Onderhandelingen met Arthur Nikisch en Richard Strauss leidden wel tot 

resultaat.  

                                                 
53 N. Steffen, ‘Kroniek’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, en ‘Bijlage 6 De concerten van het 

Concertgebouworkest in het buitenland’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, 1945-1988 (Zutphen 

1989), p. 254-257.  
54 M. Flothuis, ‘Tussen twee wereldoorlogen (1920-1940)’, in: Van Royen e.a. (red.) Historie en kroniek, I, p. 

167-210: 203-204.  
55 Steffen, ‘Kroniek’. 
56 Zwart, Willem Mengelberg, p. 90. 
57 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 24. 
58 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 13, notulen bestuursvergaderingen d.d. 21 november en 16 september 

1897. 
59 Reeser (red.), Alphons Diepenbrock, III, p. 5, 454.  
60 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 13, notulen bestuursvergadering d.d. 16 september 1897. 
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  Het Concertgebouw wist dus de indrukwekkendste en invloedrijkste dirigent van zijn 

tijd,
61

 Arthur Nikisch, en de veelbelovende componist en dirigent Richard Strauss naar 

Amsterdam te halen. Nikisch leidde het Gewandhausorchest en het Berliner Philharmonische 

Orchester
62

 en behoort met Bülow, Hermann Levi, Felix Mottl, Karl Muck en Hans Richter 

tot de eerste groep grote internationaal bekende dirigenten. De jongere Strauss, die korte tijd 

assistent van Bülow was geweest, was een aanstormend talent. Dankzij Mengelbergs ziekte 

dus gebeurde het dat Nikisch de concerten van 23 en 26 september 1897 dirigeerde en Strauss 

die op 7 en 10 oktober voor zijn rekening nam. Beide keren vielen de tweede concerten niet 

onder het abonnement.
63

 Er hing wel een prijskaartje aan. Ieder werd geëngageerd voor 

duizend mark per avond.
64

 In Nederlandse valuta: zeshonderd gulden per concert.
65

 Dat waren 

voor die tijd enorme bedragen, want de concertmeester en tweede dirigent André Spoor 

bijvoorbeeld kreeg jaarlijks ongeveer het viervoudige als salaris, de eerste fluitist T. Demont 

ontving f 1.500,-, de tweede violisten J.C. Dudok en W.J.C. Gerke f 480,- per jaar.
66

 Er was 

het bestuur alles aan gelegen om de abonnementhouders zo tevreden mogelijk te stellen.  

 Met het aantrekken van Nikisch begon een nieuwe fase in het bestaan van het orkest. 

Het bestuur durfde het ensemble immers publiekelijk te confronteren met een topdirigent. 

Kennelijk was men er binnen de muren van het Concertgebouw van overtuigd dat de musici 

voldoende kwaliteiten hadden om een succesvolle samenwerking te garanderen.  

Nikisch’ eerste programma bestond uit de Ouverture Leonore III en de Vijfde 

symfonie van Ludwig van Beethoven, de Onvoltooide van Franz Schubert, Les préludes van 

Franz Liszt en de Ouverture Tannhäuser van Richard Wagner. Het progamma van het tweede 

concert omvatte de Ouverture Der Freischütz van Carl Maria von Weber, de Zesde symfonie, 

Pathétique, van Pjotr Tsjaikovski en verder Wagners Voorspel tot Die Meistersinger von 

Nürnberg, Voorspel en Slotscène (Isoldes Liebestod) uit Tristan und Isolde en op verzoek 

nogmaals de Ouverture Tannhäuser. Eigenlijk behoorde dit repertoire tot het domein van 

Mengelberg, wat enerzijds het voordeel had dat in feite succes verzekerd was, maar anderzijds 

het nadeel met zich meebracht dat het een gemakkelijke vergelijking tussen de beide 

dirigenten mogelijk maakte. Opvallend is ook de lengte van de programma’s. 

De concerten werden een groot succes. Daniël de Lange schreef in Het Nieuws van 

den Dag over het optreden van de Oostenrijks-Hongaarse gast: ‘Niet alleen toch heeft Arthur 

Nikisch door zijn geniale begaafdheid alle hoorders in verrukking gebracht, neen, hij heeft de, 

voor ieder overbekende werken van Beethoven, Schubert, Liszt en Wagner als ’t ware 

verjongd. [...] Nikisch te zien voor het orkest is op zichzelf reeds een genot, want aan 

volmaakte rust paart deze dirigent een bijzonder groote mate van uitdrukking in de 

bewegingen van zijn rechter-, somtijds ook linkerarm.’
67

 De NRC meldde dat hij alles uit het 

                                                 
61 H.-H. Schönzeler & J. Horowitz, ‘Nikisch, Arthur’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and 

musicians (London, New York 
22001), XVII (herdruk 2002), p. 918-919. 

62 1874 violist Wiener Hoforchester, speelde onder Brahms, Liszt, Verdi, Wagner, 1878 tweede dirigent Opera 

Leipzig, 1879 eerste dirigent aldaar, 1889 dirigent Boston SO, 1893 muziekdirecteur Opera Boedapest, 1895 (tot 

zijn dood) dirigent Gewandhausorchester en dirigent van het Berliner Philharmonische Orchester (als opvolger 

van Bülow), 1897 dirigent Philharmonische Konzerte te Hamburg. Gaf talrijke gastdirecties. Schönzeler & 

Horowitz, ‘Nikisch, Arthur’. 
63 Programma’s. 
64 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 13, notulen bestuursvergadering d.d. 16 september 1897. 
65 Vgl. wisselkoers in Algemeen Handelsblad (a) d.d. 30 september 1897; SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 

877: geboekt voor 23 en 26 sept. 1897 in totaal f 1.227,75, voor 3 en 7 okt. f 616,-, voor 10 okt. f 609,25.  
66 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1909 en 1910. Zie ook ‘BIJLAGE 6. Salarisstaten van 75 (vaste) leden 

van het ‘Het Concertgebouworchest’, 1888-1902’, in: F. Diepenbrock, Eensgezinde tweedracht. 

Organisatievorming van Nederlandse musici in de tweede Gouden Eeuw, 1890-1920 (Amsterdam 2007), p. 476-

477. 
67 Het Nieuws van den Dag d.d. 25 september 1897. 

Giskes_PROEF (all).ps Front - 37     T1 -    Black



 74 

hoofd dirigeerde.
68

 Opmerkelijk is De Langes constatering over de tempi van de Vijfde 

symfonie van Van Beethoven. Op het oor kwam hij tot de volgende tempoverhoudingen. De 

achtste van het tweede deel was gelijk aan de halve noot van het eerste deel, de halve met een 

punt van het derde aan de achtste van het tweede, terwijl de halve van het vierde gelijk was 

aan de halve met een punt van het derde, dus gelijk aan de halve van het eerste deel.
69

 De 

Ouverture Tannhäuser verraste vanwege een effect aan het slot, ‘toen de vermaarde dirigent 

het slotthema der trombones met een tegenmelodie van de hoorns contrapuncteerde’.
70

 

Bovendien gebruikte hij zes in plaats van vier hoorns.
71

 Elders werd opgemerkt dat zijn 

dirigeren niet vrij was van effectbejag.
72

 

 In een toespraak die Arthur Nikisch na afloop van het tweede concert in de stemkamer 

tot de musici heeft gehouden, toonde hij zich vol lof over hen: Ik heb veel gereisd en, overal 

waar ik kwam, allerlei orkesten gedirigeerd. Doch nergens vond ik een orkest als dit, dat 

voldoet aan de allerhoogste eisen die aan een orkest gesteld kunnen worden. Waar andere 

orkesten veel repetities en langdurige uitleg nodig hadden om mijn intenties te begrijpen, 

kwam het Amsterdamse orkest mij overal en altijd halverwege tegemoet. Zo kwam het dat ik 

in enkele dagen en na een paar repetities mij zo één gevoelde met dit orkest als hadden wij 

reeds samen onze zilveren bruiloft achter de rug.
73

 

Net als Grieg vond hij dat Amsterdam er trots op mocht zijn, zo’n orkest te bezitten. 

Met Mengelberg voelde hij zich in de kunst verwant.
74

 Bij het vertrek van Nikisch kwam het 

Concertgebouworkest naar het station, waar het met een oorverdovend tot weerziens afscheid 

nam.
75

  

 Van een spoedig weerzien kwam niets. Het duurde tot april 1920, eer hij terugkeerde. 

De dirigent is toen volgens de Concertgebouwgeschiedschrijver S.A.M. Bottenheim als een 

vorst ontvangen. ‘In die kwart eeuw was nog niets aan de suggestieve macht van deze grote 

kunstenaar veranderd.’ Ook in april 1920 kwam Nikisch met een repertoire waarmee het 

orkest goeddeels vertrouwd was: met de Ouverture Euryanthe van Carl Maria von Weber, de 

Vierde symfonie van Robert Schumann, Beethovens Eroica en Ouverture Leonore III, een 

Concerto grosso van Händel, de Vijfde symfonie van Tsjaikovski, de Vierde Bruckner en een 

drietal stukken van Wagner.
76

 Opnieuw resulteerden zijn optredens in klinkende successen. 

Slechts een enkeling plaatste kanttekeningen. Zoals de voormalige oud-tweede dirigent Evert 

Cornelis. In een ingezonden stuk in de avondeditie van de De Telegraaf van 13 april 1920 

uitte hij zijn ontgoocheling. Naar zijn diepe overtuiging stak Mengelberg torenhoog boven de 

gastdirigent uit.  

 Weer werd Nikisch over het orkest enthousiast. Het lijvige gastenboek van het 

Concertgebouw 1913-1952 getuigt ervan.
77

 ‘Unvergessliche Eindrücke verdanke ich dem 

herrlichen Concertgebouw-Orchester und ich scheide mit schwerem Herzen, hoffe aber auf 

ein baldiges Wiedersehen! - 8.-12. April 1920.’ Deze hoop op een spoedig weerzien was niet 

ijdel. Een uitnodiging volgde voor drie volksconcerten in juli van dat jaar, tegen een 

                                                 
68 Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 24 september 1897. Zie verder b.v. Weekblad voor Muziek 4 (1897), p. 

315-316. 
69 Het Nieuws van den Dag d.d. 29 september 1897. 
70 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 26. De wijziging verkreeg navolging. Vgl. ook H. 

Nolthenius, ‘Arthur Nikisch. Eerste concert te Amsterdam’, in Weekblad voor Muziek 4 (1897), p. 315-316. 
71 Caecilia 54 (1897), p. 130. 
72

 Ibid., p. 137. 
73 Weekblad voor Muziek 4 (1897), p. 326. Zie ook Caecilia 54 (1897), p. 130. 
74 Weekblad voor Muziek 4 (1897), p. 326. 
75 Caecilia 54 (1897), p. 130. 
76 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 247-248. 
77 SAA toegangsnr. 1089 (CG). 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 37     T1 -    Black



 75 

honorarium van f 1.000,- in totaal, ‘das höchste Honorar […] dasz wir je für ein Volkskonzert 

zahlten’. Beleefd werd hem gevraagd eerlijk te zeggen als hij de concerten vanwege het 

honorarium niet zou kunnen aannemen. Voor Nikisch was het bedrag inderdaad te weinig; 

afgesproken werd f 400,- per concert.
78

 ‘Ich weiss wohl, dass bei diesen Concerten nur 

niedrige Eintritts-Preise genommen werden – aber vielleicht wird es Ihnen doch möglich sein, 

in Anbetracht der hohen jetzigen Reise- und Hotel-Kosten etwas mehr zu geben.’ Hoeveel liet 

hij aan zijn gastheren over. Wel schreef hij erbij dat hij zeer graag weer naar Amsterdam 

kwam om met dit heerlijke orkest te musiceren.
79

 (Nikisch had voor drie gewone concerten 

het voor die tijd enorme honorarium van f 3.000 ontvangen.) Ter vergelijking: sinds 1 

september 1920 gold voor het orkest een salarisregeling met een indeling in drie groepen met 

een minimumsalaris van respectievelijk f 2.100, f 2300 en f 2500. Elke twee dienstjaren 

leverde een verhoging van zes procent van het minimumsalaris op, tot een maximum van 

zestig procent, terwijl met ingang van diezelfde datum aan vier periodieke verhogingen 

terugwerkende kracht werd verleend.
80

 

Een van de periodieken heeft naar aanleiding van Nikisch’ Amsterdamse optredens 

zijn lezers proberen duidelijk te maken, wat de kern van diens directie was.
81

 Uit de bijdrage 

blijkt ook dat het orkest Nikisch’ interpretaties en zijn wijze van dirigeren gemakkelijk kon 

volgen. Hij vermeed overbodige beweging. ‘Het hoofd maakt zoo nu en dan enkele accenten 

mede, wordt soms een tijdlang licht-voorovergebogen gehouden, en heft zich dan plotseling 

weer in fierheid op. Het gelaat weerspiegelt zoo goed als niets, het staat strak als een masker, 

de blik is zelden doordringend, maar wèl steeds koel-beslist.’ Het dirigeren concentreerde 

zich in de lenige rechterarm, de linker verwijderde zich slechts zelden van de romp, ‘werkt 

bescheiden met de in nerveuse, maar toch steeds beheerschte buigingen en bewegingen 

welsprekende hand.’ De dirigeerstok was dun, fijn en vrij lang, en leende zich goed tot het 

maken van majestueuze legatoslagen. Herhaaldelijk was er een zekere vaagheid in zijn slag. 

Soms liet Nikisch het stokje op de rand van de directielessenaar rusten. Er bewoog dan 

schijnbaar niets meer aan hem. Dergelijke afwisselingen leidden tot enorme crescendi en 

‘prachtig-geacheveerde diminuendi’. ‘Treffend is, hoe vaak in het allerteerste pianissimo nog 

weer een enkele lichte, maar kordaat-besliste beweging der linkerhand een voortgezet 

decrescendeeren afdwingt. 

Het was een lust, waar te nemen, hoe voortreffelijk bij voortduring het geheele orkest 

op deze krachtig-suggestieve, maar tevens uiterst sobere directie reageerde. Vooral trokken in 

hooge mate tal van strijkerspassages de aandacht, waarin een zeldzaam volumineuse en 

kernachtige, van hoogere bezieling doortrilde toon werd ontwikkeld. En telkenmale 

constateerde men dan, dat dit tot een maximum opvoeren van energie in de strijkersgroepen 

slechts werd uitgelokt, doordat de dirigent over ’t geheele lichaam de spieren nòg sterker 

spande, dan hij ze reeds gespannen hield….’ Zijn schijnbare kalmte en de wijze waarop hij 

door een blik, een kleine beweging van zijn dirigeerstok ontzaglijk veel teweegbracht, waren 

ook in 1897 al opgevallen.
82

 

Niet alles wat Nikisch deed, was onomstreden. Hij aarzelde niet om in de partituren in 

te grijpen, zoals in de apotheose van de Tannhäuser-ouverture en bij een voorgeschreven 

versnelling door het tempo in te houden en omgekeerd. Hij gaf zelfs de indruk dat hij bij de 

                                                 
78 Ibid. , inv.nr. 2816, doorslag brieven aan Nikisch d.d. 16 april en 29 mei 1920. Zie ook De Leur & Straub 

(red.), Keep these letters, please!, p. 116-118, en toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 854, p. 133. 
79 De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 116-118.  
80 J. Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, in: J. Giskes e.a., Waar bemoei je je 

mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’ (Zutphen 1991), p. 35-143: 51. 
81 H.J. den Hertog in De Groene Amsterdammer d.d. 17 april 1920. 
82 Caecilia 54 (1897), p. 130. 
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‘allergeweldigste ovaties’, die hij ten volle had ‘gesavoureerd’, ‘zoo iets als de regie’ had 

gehad. Opvallend was verder de dankbaarheid waarvan hij openlijk tegen het orkest blijk gaf. 

Het grote verschil dat de schrijver zag tussen Nikisch en Mengelberg lag hierin dat de 

eerstgenoemde ‘met voortreffelijke, met schitterend-afgewerkte cliché’s’ werkte, ‘maar …. 

met cliché’s; terwijl Mengelberg nog steeds aan ’t retoucheeren is, ja, zelfs niet schroomt voor 

een belangrijk deel geheel over te schilderen, wat hij nog niet volkomen aan zijn kunstenaars-

ideaal beantwoordend heeft gevonden.’
83

 Overigens vonden alle dirigenten in Mengelberg een 

geduchte concurrent. Zijn persoonlijkheid, enorme werklust, perfectionisme, gevoel voor 

nieuwe muziek, zijn schitterende uitvoeringen en zijn talrijke, grote successen in heel 

Europa
84

 maakten dat velen alleen in zijn schaduw konden werken. Het ten gehore brengen 

van voor het Concertgebouworkest onbekende muziek moet voor deze dirigenten een groot 

risico met zich mee hebben gebracht. Anderzijds bracht het uitvoeren van repertoirestukken 

met zich mee dat de prestaties van de desbetreffende gast zich gemakkelijk lieten vergelijken 

met die van ‘de Baas’. Bovendien was diens repertoire vóór 1920 vrij breed.
85

  

De laatste concerten van Nikisch met het Concertgebouworkest vonden plaats op 19 

en 23 december 1920. Hij overleed op 23 januari 1922, op de avond waarop hij van Leipzig 

opnieuw naar Amsterdam zou vertrekken. ‘Met gevoelens van grote weemoed is de gevierde 

dirigent […] ook in het Concertgebouw-milieu, waaraan hij zo zeer was gehecht, herdacht.’
86

 

In zijn verslag over het maatschappelijk jaar 1921/22 schreef het bestuur dat met hem ‘een 

van de grootste reproductieve kunstenaars, die het Europeesche muziekleven heeft 

voortgebracht,’ was heengegaan. 

 

3.6 Richard Strauss, meer dan welke componist ook geëerd 

Het applaus voor Nikisch in 1897 was amper verstomd of Richard Strauss debuteerde in het 

Concertgebouw. Hij was aangekondigd als hofkapelmeester te München. Muziek van hem 

kende het Amsterdamse publiek al. Het orkest had zijn allereerste optreden nog maar net 

achter de rug, toen het op 22 november 1888 Strauss’ Eerste hoornconcert ten gehore bracht. 

Willem Kes heeft in een vroeg stadium het talent van de jonge Duitse componist onderkend, 

want na het hoornconcert zette hij achtereenvolgens de Festmarsch, [op. 1], Don Juan, 

Macbeth, de Symfonie in f, op. 12, en het Voorspel Guntram op het repertoire, terwijl tijdens 

de tweede buitenlandse reis van het orkest in 1895 naar Brussel Don Juan een van de 

uitgevoerde werken is geweest.
87

  

De programma’s die Strauss in 1897 dirigeerde, zagen er uit als volgt: 

 

7 oktober  

Hector Berlioz   Ouverture King Lear  

Ludwig van Beethoven Zevende symfonie 

Richard Wagner  Eine Faust-Ouvertüre 

Richard Wagner  Siegfried-Idyll 

Richard Strauss  Tod und Verklärung (eerste uitvoering) 

 

                                                 
83 Ibid., d.d. 1 mei 1920. Zie over Nikisch’ persoonlijke opvattingen ook Het Volk d.d. 23 juli 1920, Het Nieuws 

van den Dag (a) d.d. 20 december 1920, De Telegraaf (a) d.d. 20 december 1920: in december nam Nikisch 

bijvoorbeeld de Zesde symfonie van Tsjaikovski ‘tweemaal’ zo langzaam als Mengelberg. 
84 Zwart, Willem Mengelberg, p. 348. 
85

 Ibid., p. 347. 
86 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 26. 
87 Eerste uitvoering Festmarsch 4 mei 1890, Don Juan 12 maart 1891, Macbeth 5 mei 1892, Symfonie in f 15 

september 1892, Voorspel Guntram 26 september 1895. Programma-archief Concertgebouw. 

De uitvoering van Don Juan in Brussel vond plaats op 20 april 1895. Met dank aan N.P.H. Steffen. 
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10 oktober 

Ludwig van Beethoven Derde symfonie, Eroica 

Richard Strauss  Don Juan 

Wolfgang Amadeus Mozart Eine kleine Nachtmusik, KV 525 (eerste uitvoering) 

Richard Strauss   Tod und Verklärung (op verzoek) 

 

Bij zijn komst trof Strauss een goed voorbereid orkest aan. Ten eerste in algemeen technische 

en artistieke zin, wat aan Kes en Mengelberg te danken was. Ten tweede omdat er al op de 

stukken was gerepeteerd onder leiding van de eerste concertmeester en tweede dirigent André 

Spoor.
88

 Aan zijn echtgenote schreef Strauss op 8 oktober uit Amsterdam: ‘Das Orchester ist 

wirklich prachtvoll, voll Jugendfrische und Begeisterung, vortrefflich vorstudiert, so daß es 

ein wahres Vergnügen ist, dasselbe zu dirigieren.’
89

 En aan het orkest: ‘die wundervollen, 

künstlerischen Leistungen, die das intelligente, jugendfrische, begeisterungsfähige 

Concertgebouw-Orchester bei der Wiedergabe klassischer und moderner Werke geboten hat, 

haben mich mit grösster Bewunderung erfüllt’.
90

 Hij had voor het eerste concert drie repetities 

gehad, voor het tweede twee. Bovendien was er gelegenheid Artis en het Rijksmuseum te 

bezoeken.
91

  

Strauss’ directie was rustiger dan het dirigeren van Nikisch, minder op het uiterlijk 

gericht. De Beethoven-symfonieën en Eine Faust-Ouvertüre werden voortreffelijk ten gehore 

gebracht en ook Mozarts serenade moet prachtig hebben geklonken. De componist-dirigent 

behaalde de meeste bijval met zijn eigen muziek, en vooral tijdens het tweede concert werd 

hij na de uitvoering daarvan luid toegejuicht. Hoewel een overrompelend, verbijsterend 

succes, zoals bij Nikisch, uitbleef, betekent dat niet dat de uitvoeringen teleurstelden. ‘Maar 

de fanfares bleven ditmaal achterwege, en ook werd Strauss geen afscheidsgroet aan den trein 

gebracht door het orkest.’ Waarom niet, zo vroeg de correspondent van Caecilia zich af, want 

alleen al als componist verdiende Richard Strauss meer dan een van zijn tijdgenoten 

gehuldigd te worden. De auteur zocht het antwoord in de programmasamenstelling. ‘Plaats 

tegenover de ouvertures voor King Lear en voor Faust en tegenover het symphonische 

gedicht Tod und Verklärung de groote Leonore-ouverture, die voor Tannhäuser en les 

Préludes, en ge weet vooruit, welk programma meer pakken zal. Door de samenstelling van 

het programma uit populaire werken had Nikisch reeds de gunst van het publiek gewonnen; 

voeg daarbij, dat hij alles uit het hoofd dirigeerde en zich in alle opzichten “orkest-virtuoos” 

toonde, dan begrijpt gij, waarom hij meer succes had dan de in zich gekeerde toondichter 

Strauss.’ Daarom ook was de tweede keer de zaal slechts matig bezet.
92

 De componist en 

publicist Hugo Nolthenius vond fanfares na Tod und Verklärung en de Ouverture Tannhäuser 

niet passen. Ze zouden eigenlijk moeten worden afgeschaft, zo stelde hij, omdat het publiek er 

verkeerde gevolgtrekkingen uit kon maken. Hij had verder in het Weekblad voor Muziek de 

hoogste lof voor Strauss.
93

 Het tweede concert heeft nog meer geestdrift verwekt dan het 

eerste.
94

 

Alphons Diepenbrock heeft Richard Strauss in diens hotel opgezocht. Hij vond hem 

als persoon bijzonder meevallen: bescheiden en eenvoudig. Wellicht had hij anders verwacht. 

                                                 
88 Weekblad voor Muziek 4 (1897), p. 336. 
89 F. Grasberger e.a. (red.), Der Strom der Töne trug mich fort. Die Welt um Richard Strauss in Briefen (Tutzing 

1967), p. 109.  
90 Weekblad der Muziek 5 (1898), p. 206. 
91 F. Trenner, Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk (Wien 2003), p. 156. 
92 Caecilia 54 (1897), p. 136-137; zie ook Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 27. Geciteerd 

naar Caecilia. 
93 Weekblad der Muziek 4 (1897), p. 346. Zie ook p. 335-336. 
94 Het Nieuws van den Dag d.d. 12 oktober 1897. 
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Op Diepenbrock maakte Tod und Verklärung een sterke indruk.
95

 De achtste oktober 

vergezelde hij Strauss naar het Rijksmuseum.
96

  

De optredens van Strauss hebben voor het orkest een belangrijke interpretatieve kant 

gehad. De Lange toonde zich in Het Nieuws van den Dag van 12 oktober 1897 naar 

aanleiding van de uitvoering van Don Juan getroffen door ‘de pittige, mannelijke wijze, 

waarop de componist dit werk deed voordragen […]; vaarwel de tamme Don Juan, dien wij 

tot hiertoe kenden.’ 

Nadat Mengelberg was hersteld, liet hij Tod und Verklärung spoedig opnieuw op de 

lessenaars zetten. Op 28 oktober 1897 volgde de eerste van een reeks uitvoeringen onder zijn 

leiding van Tod und Verklärung: maar liefst twaalf zouden er dat seizoen nog volgen.
97

 

Strauss wilde graag al in december terugkomen. Er was echter geen datum 

beschikbaar. Het bestuur toonde zich er bovendien niet zo positief over, omdat hij op het 

publiek onvoldoende indruk had gemaakt.
98

 In 1898 was hij echter terug. Mengelberg had 

vernomen dat de componist-dirigent de Rembrandt-tentoonstelling wilde bezoeken, die toen 

als onderdeel van de feestelijkheden rond de inhuldiging van prinses Wilhelmina als koningin 

was georganiseerd, en maakte daar handig gebruik van.
99

 Hij had bovendien van zijn bestuur 

gedaan weten te krijgen dat het orkest ten behoeve van de uitvoering van Also sprach 

Zarathustra tijdelijk van zo’n 75 naar ongeveer 100 musici kon worden uitgebreid.
100

 André 

Spoor studeerde vanwege ziekte van Mengelberg Strauss’ muziek vooraf in.
101

 Toen Strauss 

op 29 oktober de Grote Zaal binnenkwam, werd hij met een fanfare begroet en ontdekte hij 

dat zijn naam boven in de zaal in gouden letters was aangebracht tussen Wagner en Liszt.
102

 

Die van Charles Gounod had er (tijdelijk) voor moeten wijken…
103

 In de stemkamer was zijn 

portret omkranst met bloemen en laurier. Bijzonder is dat Mengelberg zelf Also sprach 

Zarathustra repeteerde.
104

  

Op de matinee van 30 oktober 1898 vond onder leiding van de componist de 

Nederlandse première plaats van Also sprach Zarathustra. Daaraan voorafgaand bracht het 

orkest onder leiding van de inmiddels herstelde Willem Mengelberg Mozarts Symfonie nr. 38 

in D, KV 504, en Tod und Verklärung ten gehore. Het werd een schitterende eerste uitvoering 

door het Concertgebouworkest van Also sprach Zarathustra, die grote indruk maakte. Dit was 

trouwens ook het geval met Tod und Verklärung.
105

 Het publiek gaf Strauss een hulde ‘zoo 

warm en zoo waar, dat men gevoelde dat het geen toejuichingen waren die men zich verplicht 

achtte aan zulk een beroemd componist te schenken, doch wel een uiting van de 

indrukwekkende stemming die zich van de toehoorders had meester gemaakt. Want Strauss 

heeft met zijn werk bij ons publiek getriomfeerd.’
106

 Niemand kon toen weten welke grote 

betekenis Strauss en zijn muziek nog voor het orkest zouden hebben. Aan zijn vader schreef 

de componist dat Mengelberg ‘famos dirigierte’.
107

 Hij vond de uitvoering van Zarathustra de 

mooiste die hij tot dan toe had beleefd.  

                                                 
95 Reeser (red.), Alphons Diepenbrock, III, p. 6.  
96 Trenner, Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk, p. 156. 
97 F. Zwart, ‘Willem Mengelberg en Richard Strauss. ‘Sie müssen der erste sein, der auch dieses Werk in 

Holland einführt’’, in: Jaarboek Haags Gemeentemuseum 1992, p. 30-41: 32. 
98 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 13, notulen bestuursvergadering d.d. 21 november 1897. 
99 Zwart, Willem Mengelberg, p. 90-91. 
100 Ibid., p. 91. 
101 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 50. 
102 Trenner, Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk, p. 173. 
103 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 50. 
104 Trenner, Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk, p. 173. 
105 Het Nieuws van den Dag d.d. 1 november 1898; Caecilia 55 (1898), p. 137. 
106 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 1 november 1898. 
107 W. Schuh (red.), Richard Strauss. Briefe an die Eltern 1882-1906 (Zürich enz. 1954), p. 213. 
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 Er is verbazend snel een bijzondere band ontstaan tussen Richard Strauss, Mengelberg 

en het orkest. Deze komt al goed tot uiting in de kopie van de brief d.d. 17 februari 1899 die 

de adjunct-administrateur Willem Hutschenruyter aan Strauss heeft geschreven.
108

 

Hutschenruyter vraagt daarin om Ein Heldenleben aan het orkest en niet aan Het 

Concertgebouw op te dragen, omdat het orkest het levende element van de instelling is, dat er 

onophoudelijk naar streeft een ‘Heldenleben’ te leiden, terwijl in de achterliggende week in 

het Concertgebouw twee gemaskerde bals plaatsvonden. Bovendien, zo verwachtte hij, zal 

zo’n opdracht het orkest stimuleren. Mengelberg vergat hij niet, maar die moest na het orkest 

worden genoemd! Strauss ging op het voorstel in, doch noemde in de opdracht, gezien de tijd 

terecht, Willem Mengelberg als eerste en vervolgens het orkest.
109

  

 Mengelberg was diep onder de indruk van de capaciteiten van Richard Strauss en 

trachtte hem telkens weer als gastdirigent met het Concertgebouworkest te laten optreden. In 

de loop der tijd zouden de twee coryfeeën steeds meer met elkaar vertrouwd raken.
110

 Ze 

wisselden ervaringen uit over musici en gaven over en weer adviezen. Een voorbeeld. Toen 

een zekere tamheid de uitvoering van Till Eulenspiegel op 1 februari 1903 onder leiding van 

de componist had gekenmerkt, verzocht hij in mei 1903 in verband met een volgend optreden 

Mengelberg om bij het repeteren op te letten dat het wat naar weekheid en 

‘Klangschwelgerei’ neigende orkest in zijn muziek iets scherpere accenten zou geven. In het 

bijzonder schenen de eerste violen hem in het begin van het jaar enigszins te zoet en 

krachteloos te hebben gespeeld. Een energiekere en ruwere speelwijze was welkom. Vooral 

Eulenspiegel zou meer stevigheid en ruwheid in de accenten en de manier van toonvorming 

verdragen.
111

 Een ander voorbeeld is de brief die Strauss op 22 november 1926 vanuit het 

Amstel Hotel aan zijn Amsterdamse collega schreef naar aanleiding van zijn werkzaamheden 

met het orkest in Tristan und Isolde vanwege de Wagnervereeniging, de opvolgster van de 

Wagner-Vereeniging.  

 

Lieber Freund, 

 

[...] 

An Ihrem herrlichen Concertgebouworchester habe ich wieder die größte Freude gehabt: was 

ihm etwa an Opernroutine fehlt, hat es durch rührenden Eifer wett gemacht u. den Tristan 

prachtvoll gespielt.  

Wie in allen aussließlich Conzert spielenden Orchestern sind nur die Bläser etwas hart in Ton 

u. Ansatz. Dem Holz fehlt ein weiches Opernpianissimo; den Hörnern u. Trompeten sogar ein 

wirkliches Piano u. die Übung im Gebrauch der Sordinen. Aber das wird sich von selbst 

geben, wenn sie erst mehr Opern von Mozart u. regelmäßig die Meistersinger u. Elektra 

spielen müssen. 

Jedenfalls können Sie immer auf ihr Orchester stolz sein: es hat Ihnen Ehre gemacht. 

Prachtvoll sind Ihre Solisten bei den Streichern. [...] 

 

 

 

                                                 
108 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 256, fol. 88-89. 
109 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 50. 
110 Voorbeelden daarvan zijn de doorslag van de brief aan Strauss d.d. 28 september 1915 (in toegangsnr. 1089 

(CG), inv.nr. 2813, en het telegram van Strauss d.d. 1/8 [sic!] juli 1915. Zie ook Zwart, Willem Mengelberg, p. 

216. 
111 Grasberger e.a. (red.), Der Strom der Töne trug mich fort, p. 147-148. Zie ook G. Strauss & M. Reger, Ihr 

aufrichtig ergebener. Richard Strauss im Briefwechsel mit zeitgenössischen Komponisten und Dirigenten, II 

(Berlin 1998), p. 13. 
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Ihr in aufrichtiger Freundschaft  

stets treu ergebener 

Richard Strauss
112

  

 

Het contact tussen beiden en tussen Strauss en Het Concertgebouw is nauw geweest. Hij 

logeerde aanvankelijk wel bij de Mengelbergs thuis en later enkele malen bij de voorzitter van 

het Concertgebouwbestuur, R. van Rees.
113

 Ook bezocht de componist Mengelberg in diens 

Chasa in de buurt van het Zwitserse Val Sinestra.
114

 Op ander kunstzinnig gebied hadden 

Mengelberg en Strauss eveneens raakvlakken.
115

 

 Richard Strauss heeft veel aan Het Concertgebouw te danken gehad.
116

 Het 

omgekeerde is eveneens het geval. Willem Mengelberg ging met het uitvoeren van Strauss’ 

muziek niet alleen op de door zijn voorganger ingeslagen weg voort, maar hij intensiveerde 

tevens het uitvoeren van Strauss’ composities in een tijd, waarin ze uiterst modern waren. Hij 

wist daarmee het publiek tot een algemene acceptatie ervan te brengen en kreeg met name met 

Ein Heldenleben grote bekendheid.
117

 Het abonnementsjaar 1902/1903 bracht de meeste 

uitvoeringen van muziek van Strauss in één seizoen, namelijk 86,
118

 de componist zelf trad in 

Amsterdam op 29 en 30 januari en 1 februari 1903 op. Een belangrijke mijlpaal was de al 

genoemde tournee naar Londen in 1903. Veel minder dan bij Gustav Mahler, waarover later 

meer, heeft Mengelberg het uitvoeren van werken van Strauss voor zichzelf geclaimd, 

waardoor er in de loop der jaren tal van andere vermaarde dirigenten daarmee optraden.  

 Richard Strauss en het Concertgebouworkest gaven onder auspiciën van de 

Wagnervereeniging ook enkele exemplarische uitvoeringen van twee van zijn opera’s: in 

1924 Ariadne auf Naxos en in 1934 Arabella. In 1917 dirigeerde hij het orkest vanwege de 

Duitsche Opera in zijn Rosenkavalier en Wagners Meistersinger von Nürnberg. Hij is van de 

componisten degene die in het Concertgebouw het meest als dirigent is optreden, waarbij zijn 

repertoire zich niet tot zijn eigen oeuvre heeft beperkt. 

 Al spoedig was er sprake van een uitvoeringstraditie, waarin het Concertgebouworkest 

een onvoorstelbaar groot aantal keren muziek van Strauss ten gehore bracht: in de periode 

1900/1901-1919/1920 gemiddeld 33 maal per seizoen, vanaf 1920/1921 tot en met 1929/1930 

26 maal per seizoen en in de daaropvolgende tien seizoenen gemiddeld 16 keer per seizoen.
119

 

Omdat deze getallen niets zeggen over de lengte van de werken en het artistieke belang ervan, 

volgt hier als voorbeeld een overzicht van de composities die de abonnementhouders in het 

winterseizoen 1907/1908 in de Grote Zaal gepresenteerd kregen.  

 

                                                 
112 Afgebeeld in: H. Nolthenius, Concertgebouw spelenderwijs. Vijf beeldvariaties op het thema Concertgebouw. 

Met een zesde variatie ‘ad libitum’ door Paul Cronheim (Amsterdam 1969), p. 170-171. 
113 R. van Rees, Herinneringen. Ervaringen op muzikaal gebied, typescript in Nederlands Muziek Instituut, p. 

33. 
114 Zwart, Willem Mengelberg, p. 363. 
115 Zwart, ‘Willem Mengelberg en Richard Strauss’, p. 36-38.  
116 In zijn begintijd had Strauss weinig succes bij het Berliner Philharmonische Orchester. Zie V. Tarnow, ‘Der 

eiserne Kapellmeister. Triumph eines Todgeweihten und Philharmonische Morgenröte. Die Bülow-Ära 1887-

1984’, in: Stiftung Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit Orchester, I, p. 70-89: 89. 
117 Vgl. Zwart, ‘Willem Mengelberg en Richard Strauss’, p. 38-39 
118 Overzichten door Nico Steffen, waarbij een lied als één werk is opgenomen, in zijn fax d.d. 11 augustus 1999. 
119 Ibid. 
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Tabel 3.2 Werken van Richard Strauss uitgevoerd tijdens de abonnementsconcerten in het 

seizoen 1907/08 

 
compositie uitvoeringsdatum 

Tod und Verklärung 6 oktober 1907 

17 november 1907 

16 februari 1908 

11 maart 1908 (op verzoek) 

12 maart 1908 (op verzoek) 

Hoornconcert op. 11 20 oktober 1907 

Don Juan 24 oktober 1907 

Don Quixote 5 januari 1908 

15 januari 1908 

16 januari 1908  

Aus Italien 20 februari 1908 

Serenade op. 7 29 maart 1908 

 

 Strauss is in Amsterdam enorm geëerd: in januari 1924 werd hij ter gelegenheid van 

zijn zestigste verjaardag gehuldigd met de grootste manifestatie in de geschiedenis van 

Gebouw en Orkest aan één, nog levende componist gewijd, en vervolgens in 1934 en 1944. In 

1924 werd in vijf abonnementsconcerten onder leiding van Willem Mengelberg, Karl Muck 

en Richard Strauss een overzicht gegeven van de orkestwerken en er vond een 

kamermuziekavond plaats, waarbij de componist als pianist optrad. In de Stadsschouwburg 

werden vanwege de Wagnervereeniging de hiervoor al gememoreerde opvoeringen gegeven 

van Ariadne auf Naxos door het ensemble van de Weense Staatsopera en het 

Concertgebouworkest onder leiding van de componist.
120

 De musicoloog dr. Rudolf 

Mengelberg plaatste de jarige in het speciale programmaboekje voor het Richard Strauss 

Feest als laatste na Bach, Haydn, Mozart, Beethoven en Wagner, en noemde Strauss ‘de 

tegenpool van den primitieven symbolist Joh. Seb. Bach.’ Omgekeerd was de waardering van 

Strauss voor Willem Mengelberg, ‘dem herrlichen Dirigenten des Concertgebouworchesters, 

dem mutigen Vorkämpfer und ausserordentlichen Interpreten meiner Werke’, zoals hij in 

1920 schreef,
121

 eveneens groot. Het Concertgebouw had voor Richard Strauss relatief veel 

geld over. In 1924 bijvoorbeeld werd voor vijf concerten en twee opera-optredens een bedrag 

van zevenduizend gulden geboekt.
122

 Ter vergelijking: de dirigent van de Arnhemsche Orkest 

Vereeniging Martin Spanjaard ontving dat jaar voor zijn eerste optreden als gastdirigent van 

het Concertgebouworkest tweehonderd gulden.
123

 Dit optreden vond plaats tijdens het 

volksconcert van 6 juli 1924. Het artistieke verschil met het debuut van Richard Strauss als 

gastdirigent moet eveneens groot zijn geweest: de recensenten van De Tribune en Het Volk 

vonden dat Spanjaard niet had laten zien dat hij zijn intenties op het orkest wist over te 

brengen. Zijn directie was uiterst onrustig. Positief echter toonde zich de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant.
124

 

 De belangstelling voor Strauss’ muziek is niet met zijn overlijden geëindigd. Dit tonen 

bijvoorbeeld de plaat- en cd-opnamen van Don Juan door het Concertgebouworkest. 

 

                                                 
120 Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 113, 262. 
121 Zwart, ‘Willem Mengelberg en Richard Strauss’, p. 37.  
122 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 902, bl. 75. 
123

Ibid., bl. 102. 
124 De Tribune, Het Volk en Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 7 juli 1924. 
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Tabel 3.3 Grammofoon- en cd-opnamen van Don Juan door het Concertgebouworkest (1888-

1988)
125

 

 
dirigent jaar van registratie van Don Juan 

Willem Mengelberg 1938 

Herbert von Karajan 1943 

Eduard van Beinum 1949 

Eugen Jochum  1952 

1960 

Bernard Haitink 1973 

1982 

Semyon Bychkov 1988 

 

Dit aantal overtreft het aantal grammofoon- en cd-opnamen van enige compositie van Gustav 

Mahler en Anton Bruckner door het Concertgebouworkest in de periode tot 1988. Bovendien 

is er nog een radio-opname van Don Juan onder Mengelberg uit 1940 uitgebracht.
126

  

 

3.7 Hans Richter 

De volgende belangrijke dirigent waarmee het Concertgebouwpubliek en het orkest aan het 

einde van de negentiende eeuw kennismaakten, is Hans Richter. Hij was net als Nikisch in 

Hongarije geboren, had enige tijd onder Wagner gewerkt en vervolgens als operadirigent een 

grote carrière gemaakt, onder meer in Wenen en Bayreuth. Op symfonisch gebied had hij zich 

eveneens vergaand onderscheiden, bijvoorbeeld in Engeland. In Magie des Taktstocks
127

 is hij 

getypeerd als ‘ein treudeutscher Nur-Musikant’. 

 Richters debuut als gastdirigent van het Concertgebouworkest vond plaats op 

donderdagavond 3 november 1898, tien jaar na het eerste officiële optreden van het orkest. 

Op het programma staat hij aangekondigd als hofkapelmeester uit Wenen. Op 6 november 

dirigeerde hij een tweede concert, ‘buiten abonnement’, nadat het orkest ’s middags een 

matinee onder leiding van Willem Mengelberg had gegeven. Gezien Richters achtergrond, is 

het niet verbazingwekkend dat hij in Amsterdam veel muziek van zijn voormalige leermeester 

Richard Wagner dirigeerde. De programma’s omvatten het Voorspel tot Die Meistersinger 

von Nürnberg van Wagner, de Zesde symfonie, Pathétique, van Tsjaikovski, Wagners 

Ouverture Tannhäuser en de ‘Charfreitagszauber’ uit Parsifal en Brahms’ Akademische 

Festouvertüre, respectievelijk de Ouverture uit Der fliegende Holländer, Siegfried-Idyll en 

Eine Faust-Ouvertüre van Wagner en de Eroica van Beethoven. Net als Nikisch dirigeerde hij 

muziek dat tot het vaste repertoire van het orkest behoorde. Wat het honorarium betrof, was 

een bedrag van tweeduizend francs afgesproken, omgerekend f 950 gulden.
128

 

 Volgens Antal Doráti in Notes of seven decades hield Richter het ‘as a maxim that “a 

conductor has to prove himself at rehearsal”’.
129

 Het is daarom des te opmerkelijker dat 

Richter tijdens de eerste repetitie moet hebben gezegd, ‘dat hij zo’n voorbereid orkest nog 

nergens ter wereld had gevonden, de techniek onovertroffen, de toon, zowel van het geheel, 

als van elk der samengestelde delen van grote bekoorlijkheden. Van de drie hem toegestane 

repetities gaf hij het orkest er één vrijaf, doch om te tonen, dat het hem niet om materieel 

voordeel te doen was, schonk hij de helft van zijn honorarium gulweg aan het orkest, met de 

                                                 
125 J. van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest (Zutphen 1989). 
126 Ibid. 
127 F. Herzfeld, Magie des Taktstocks. Die Welt der großen Dirigenten, Konzerte und Orchester (Berlin 1964), p. 

61. 
128 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 255, bl. 490, ongedateerde kopie, tussen kopieën d.d. 5 en 26 oktober 

1898; voor het omrekenen inv.nr. 13, notulen bestuursvergadering d.d. 7 november 1898.  
129 A. Doráti, Notes of seven decades (Detroit, herz. dr. 1981), p. 73. 
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bedoeling, dat dit bedrag zou dienen tot het begin van een ondersteuningsfonds, dat een der 

eerste sociale voorzieningen van het ensemble is geworden.’
130

 Doráti vertelt in zijn boek ook 

dat Richter vond dat een dirigent zich tijdens zijn uitvoeringen tot een minimum aan gebaren 

moest beperken, ‘merely reminding those whom he is leading of what was previously 

established.’
131

 Claude Debussy, voor wie Richter de belangrijkste Wagner-dirigent was, 

schreef dat deze een kleine dirigeerstok gebruikte. Met een beweeglijke, ongelooflijk soepele 

linkerhand, gaf hij uitdrukkingsvol inzetten aan en leidde hij het spel van individuele 

orkestleden. Als het onmogelijk scheen om nog meer klank te produceren, gooide de dirigent 

beide armen in de lucht, met als resultaat een wild elan in het orkest, maar in het algemeen 

was zijn gestiek spaarzaam.
132

  

Richter toonde in Amsterdam een fraai staaltje van de rust en zekerheid waarmee hij 

optrad.
133

 Na het aangeven van de inzet van het tweede deel van Tsjaikovski’s Pathétique, het 

Allegro con grazia in 5/4 maat, legde hij zijn dirigeerstokje neer en liet hij de musici verder 

spelen zonder te dirigeren. Pas bij de laatste noot nam hij de bâton weer op. Dit was tevens 

‘een uiterst delicate beleefdheid tegenover het orkest om dit en het publiek te tonen, hoezeer 

het ensemble was geschoold en waartoe deze kunstenaars in staat waren.’
134

 Het orkest heeft 

volgens Daniël de Lange op uitstekende wijze die vriendelijke attentie beantwoord door dit 

gedeelte op onberispelijke wijze ten gehore te brengen, ‘zoodat Richter met een gebaar te 

kennen gaf : gij ziet wel, ik ben ’t niet,’t is uw voortreffelijke kunstenaarsschaar die u allen 

zulk kunstgenot verschaft.’
135

 Het ontketende een stormachtig applaus, ‘terwijl Richter’s 

fijngevoeligheid zich zover uitstrekte, dat hij, zonder zich naar het publiek om te draaien, het 

orkest in staande houding voor de gebrachte hulde liet bedanken.’
136

 Maar niet alleen op deze 

wijze onderscheidde de dirigent zich, hij deed dat volgens De Lange ook ritmisch en in 

keuzes van de tempi. Zo werd De Lange in het Voorspel tot Die Meistersinger von Nürnberg 

het meest getroffen door het hoofdtempo en de buitengewone eenheid die dat tot gevolg had. 

In het langzamerhand opbouwen van een klankmassa noemde hij Richter een zeer groot 

meester. Van celebraliteit of onderkoeld musiceren was geen sprake: in het Voorspel was zijn 

voordracht krachtig, natuurlijk en zonder enig effectbejag en toch vol afwisseling en warmte 

in de expressie.
137

 De Lange is eveneens lovend in zijn bespreking van het tweede concert, 

alleen bevredigde Beethovens Eroica hem niet volkomen.
138

 Volgens de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant van 21 november 1898 stelde de dirigent het orkest boven de meest 

gevierde orkesten in Duitsland.
139

 Bij alle lof dient wel te worden bedacht dat, zoals al eerder 

is aangegeven, ook hij optrad met werken die het Concertgebouworkest door en door kende. 

In Caecilia werd daarom gesteld dat uit dat oogpunt beschouwd, het optreden in Amsterdam 

meer een curiositeit dan een gebeurtenis van grote betekenis was.
140

 Op beide concerten heeft 

het publiek hem zeer toegejuicht.
141

  

                                                 
130 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 51. 
131 Doráti, Notes of seven decades, p. 73. 
132 H.C. Schonberg, Die grossen Dirigenten. Eine Geschichte des Orchesters und der berühmtesten Dirigenten 

von den Anfängen bis zur Gegenwart (Bern enz. 1970), p. 164-165.  
133 Caecilia 55 (1898), p. 173. 
134 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 51-52. 
135 Daniël de Lange in Het Nieuws van den Dag d.d. 5 november 1898. 
136 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 51-52. 
137 Het Nieuws van den Dag d.d. 5 november 1898. 
138 Ibid., d.d. 8 november 1898. 
139 Aangehaald in het Algemeen Handelsblad (a) d.d. 11 juni 1904. 
140 Caecilia, 55 (1898), p. 173. 
141

 Ibid. 
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Richter waarderde het orkest in hoge mate. Dit blijkt ten eerste uit het feit dat hij de 

helft van zijn honorarium voor de twee concerten, een bedrag van f 475,- aan het orkest 

schonk. Het bestuur bestemde dit als een eerste bijdrage voor een ondersteuningsfonds.
142

 Een 

tweede blijk van waardering is de opdracht die hij in januari 1899 in Wenen heeft geschreven: 

‘Dem herrlichen Amsterdamer Concertgebouw-Orchester. In dankbarer Erinnerung an die 

genussreichen Stunden, die ich mit Ihnen verbrachte, widmet Ihnen dieses Bild Hans Richter 

zugleich mit der Bitte, dem Originale wieder Gelegenheit zu geben, mit euer 

Künstlerkörperschaft zu wirken; von deren Leistungen und von deren vornehmer echt 

künstlerischer Gesinnung ich vaterhaft entzückt war.’
143

 En toen de correspondent van de 

Nieuwe Rotterdamsche Courant in Wenen hem na diens terugkeer wist te spreken, liet Richter 

blijken dat hij het orkest tot de beste rekende die hij ooit had leren kennen. Hij roemde vooral 

de discipline, de kwaliteiten van het ensemble en de artistieke toewijding. In die zaken 

noemde hij het orkest uniek. Om het repeteren te beginnen met groepsrepetities vond hij 

voortreffelijk, het kwam niet vaak voor. Het orkest had volgens hem ‘als een stuk nationale 

roem’ recht op subsidie van de stad Amsterdam. Hij was verder vol lof over Willem 

Mengelberg en toonde zich verheugd om in het voorjaar terug te zijn.
144

 Van een volgend 

optreden is echter niets meer gekomen, ondanks pogingen daartoe.
145

 

 

3.8 Franz Wüllner, Mengelbergs voormalige leermeester 

Na Nikisch, Strauss en Richter maakten orkest en publiek kennis met Franz Wüllner. Diens 

concert van 8 oktober 1899 is niet zozeer belangrijk vanwege de uitvoering zelf als wel om de 

achtergronden ervan. De Duitse dirigent, pianist, componist en conservatoriumdirecteur is, 

hoewel hij nooit een officiële titel voerde, de eerste echte chef van het Berliner 

Philharmonische Orchester geweest. Hij beschikte over uitgebreide kennis, kunde en 

ervaring
146

 en was een veelzijdig ontwikkeld, hooggecultiveerde musicus. Als vriend van 

Brahms had Wüllner zich ingezet voor diens symfonische muziek. Hij heeft bijzondere 

waardering gekregen voor het leiden van Wagner-premières. Vanaf 1884 tot zijn overlijden in 

1902 leidde hij in Keulen het Gürzenich-Orchester en was hij er directeur van het 

conservatorium. Zoals al is aangegeven, karakteriseerde men hem in Keulen wel als 

ʻReichskonzertkanzlerʼ.
147

 Wüllner heeft tal van kunstenaars opgeleid en, zoals al eerder werd 

aangegeven, ook Willem Mengelberg enige tijd les gegeven. Mengelberg, zo schrijft Frits 

Zwart in diens biografie, ontleende vooral aanvankelijk zijn uitgangspunten voor het 

musiceren aan Wüllner, uitgangspunten die wortelden in inzichten van Wagner.  

Mengelberg was na de studietijd met zijn leermeester in contact gebleven en had hem 

nogal eens over muzikale zaken geraadpleegd. Uiteraard wilde hij hem ook ‘zijn’ orkest 

tonen, waarbij het feit dat Nikisch en Richard Strauss zo vol lof waren geweest, een 

belangrijke rol heeft gespeeld. Op 3 mei 1898 schreef Mengelberg Wüllner namelijk dat ze 

over het Concertgebouworkest ‘entzückt’ waren geweest.
148

 

 In 1897, tijdens Mengelbergs ziekte, had het Concertgebouwbestuur Wüllner niet voor 

een gastdirectie gevraagd, omdat het veronderstelde dat hij daarvoor geen tijd zou hebben, 

aldus Mengelberg. In oktober 1899 was er echter gelegenheid voor een optreden. Tevens 

bleek het mogelijk dat Wüllner op 5 oktober het donderdagavondconcert onder leiding van 

                                                 
142 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 13, notulen bestuursvergadering d.d. 7 november 1898.  
143 R. Mengelberg, 50 jaar Concertgebouw 1888-1938 (Amsterdam [1938]), kroniek. 
144 Nieuwe Tilburgsche Courant d.d. 24 november 1898. 
145 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 256, fol. 115, 118, kopieën van de brieven d.d. 15 en 24 mei 1899. 
146Tarnow, ‘Von grünen Dirigenten, Reichskonzertkanzlern und Musikkaisern’, p. 46-47. 
147 Ibid., p. 47; F. Haas, Zwischen Brahms und Wagner. Der Dirigent Hermann Levi (Zürich, Mainz 1995), p. 

176. 
148 Zwart, Willem Mengelberg, p. 343, 86-87, 425. N.B. Noot 109 is noot 108 op p. 425. 
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zijn oud-leerling kon meemaken. Tijdens dit concert kwam onder meer de Zesde symfonie 

van Glazoenov tot uitvoering. Deze compositie was door Mengelberg op het programma 

gezet, nadat hij zijn voormalige leraar diens voorkeur voor een bepaald werk had gevraagd en 

Wüllner toen deze symfonie had genoemd. Zij werd door Mengelberg gecombineerd met 

Istar van Vincent d’Indy.
149

 

 Wüllner dirigeerde het abonnementsconcert van 8 oktober 1899. Het was geheel 

gewijd aan zijn specialiteit Beethoven. Het orkestmateriaal had hij uit Keulen meegebracht. 

Mengelberg, die dit later tijdens concertreizen eveneens zou doen, kan deze gewoonte van 

hem hebben overgenomen.
150

 (Het meenemen van betekende partijen door bezoekende 

dirigenten spaart veel uitleg en het aanbrengen van wijzigingen in de eigen partijen van het 

orkest, bijvoorbeeld met betrekking tot streken, dynamische tekens en fraseringen, en 

daardoor repetitietijd.) Sommige Nederlandse critici vonden de belangrijkste kwaliteit van de 

gastdirigent zijn trouw aan de ‘bedoelingen’ van de componist. Dat kwam vooral, zo werd 

verondersteld, doordat hij van 1848 tot 1852 leerling was geweest van Anton Schindler. 

Concrete gegevens over Wüllners interpretatie worden niet genoemd. Dit is een gemis, omdat 

Mengelberg zich later ten aanzien van zijn opvattingen omtrent de symfonieën van Beethoven 

altijd op de relatie met zijn leraar liet voorstaan. Wel komen volgens Frits Zwart ‘de algemene 

karakteriseringen van Wüllners directie opvallend overeen met omschrijvingen zoals die ook 

aan Mengelbergs interpretaties werden gegeven: een elastisch tempo, tempokeuze en 

kleurverdeling naar de hoofdmomenten van een beweging (bedoeld moet hier dus zijn: 

tempokeuze bepaald door de vorm), een onverwachte accentuering van sommige motieven en 

een streven naar duidelijkheid in de voordracht.’
151

 

 In zekere zin is het eenmalige optreden van Wüllner in 1899 met het 

Concertgebouworkest toeval geweest, maar vanwege zijn relatie met Mengelberg niet zonder 

belang. Voor Mengelberg was Wüllner ook op het gebied van Schumanns muziek een 

autoriteit. Het is echter de vraag of Wüllner Schumann werkelijk zo goed kende. ‘Over de 

wijze van uitvoering van de muziek van Schumann moet hij bij gelegenheid met Wüllner 

hebben gesproken, hetzij al tijdens zijn studie, hetzij in latere jaren’, aldus Zwart.
152

  

Wüllner, die het orkest gekwalificeerd heeft als ‘ein Meisterorchester’,
153

 is niet meer 

in Amsterdam teruggekeerd. Het lijkt erop dat hij bij het publiek niet zo’n reputatie genoot als 

Arthur Nikisch en Richard Strauss. Waar zij in 1897 voor twee concerten per avond 1.000 

mark ontvingen, ongeveer twaalfhonderd gulden in totaal, kreeg Wüllner voor één concert 

slechts tweehonderd gulden.
154

 Maar wellicht trad hij op voor een vriendenprijs. 

 

3.9 Betekenis van de gastdirecties 

Er waren grote verschillen tussen Het Concertgebouw, het Berliner Philharmonische 

Orchester, het Gewandhausorchester en de Wiener Philharmoniker bij het engageren van 

gastdirigenten. Dit toont het volgende overzicht met eerste optredens van dirigenten in de 

periode 1895/96-1899/1900.
155

 (N.B. Niet alleen gastdirecties; - betekent dat in de 

geraadpleegde literatuur geen vermelding van een optreden is gevonden.) 

                                                 
149 Ibid., p. 86-89. 
150 Ibid., p. 87. 
151 Ibid., p. 87-88 
152 Ibid., p. 88-89.  
153 Het Nieuws van den Dag d.d. 10 oktober 1899. 
154 Zwart, Willem Mengelberg, p. 87. Zie voor de honorering van Nikisch en Strauss hiervoor. 
155 Op basis van Steffen, ‛Kroniek’, in: Van Royen e.a. (red.) Historie en kroniek, I; Muck, Einhundert Jahre 

Berliner Philharmonisches Orchester, III; J. Forner [red.], Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig.1781-1981. Mit 

einem zusammenfassenden Rückblick von den Anfängen bis 1781 (Leipzig 21983); C. Hellsberg, Demokratie der 
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Tabel 3.4 Eerste optredens van dirigenten in de periode 1895/96-1899/1900 bij het 

Concertgebouworkest, vergeleken met hun eerste optredens bij het Berliner Philharmonische 

Orchester, het Gewandhausorchester en de Wiener Philharmoniker 

 
dirigent Concertgebouw-

orkest 

Berliner  

Philharmonisches 

Orchester 

Gewandhausorchester 

Gewandhauskonzerte 

Wiener 

Philharmoniker 

Edvard Grieg 13 febr. 1897 21 jan. 1889 27 febr. 1890 - 

Arthur Nikisch 23 sept. 1897 14 okt. 1895 14 febr. 1884 20 dec. 1903 

Richard Strauss 7 okt. 1897 23 jan. 1888 13 okt. 1887 17 aug. 1906 

Charles Villiers 

Stanford 

30 dec. 1897 7 febr. 1888 - - 

Hans Richter 3 nov. 1898 17 okt. 1892 - 1875/76 

Ewald Straesser 4 mei 1899 - - - 

Franz Wüllner 8 okt. 1899 23 okt. 1882 - - 

 

Het feit dat het Concertgebouworkest een ander patroon laat zien dat de Wiener 

Philharmoniker komt doordat men daar lange tijd bijna uitsluitend met vaste dirigenten 

werkte.  

De programmatische inbreng van de gastdirigenten was in Amsterdam niet groot. Van 

concurrentie met Willem Mengelberg was geen sprake. Niet alleen omdat daarvoor hun 

optreden te incidenteel was, maar ook omdat aan het licht kwam hoe goed het niveau van het 

orkest was dankzij de eerste dirigenten. De betekenis van de genoemde gastdirecties bij het 

Concertgebouworkest is echter toch groot geweest. Ze versterkten de reputatie als 

concertgelegenheid en het zelfbewustzijn in het Concertgebouw. Dit laatste zou overigens 

binnen enkele jaren mede tot een vergaande conflictsituatie leiden. Verder is de faam van het 

orkest als nationaal toporkest er door toegenomen, ook naar de abonnementhouders toe, wat 

zeer belangrijk was vanwege de inkomsten. Beduidender nog is het feit dat het orkest er al 

vóór 1900 een internationale uitstraling door verkreeg, die voor het Nederlandse muziekleven 

van cruciale betekenis zou blijken te zijn. Het ensemble werd namelijk zo steeds 

aantrekkelijker voor dirigenten, solisten en componisten, wat het uitnodigen van de door het 

bestuur beoogde buitenlandse topmusici vergemakkelijkte. 

Gelet op het feit dat gastdirecties in Duitsland algemener waren dan in de Van 

Baerlestraat, kan het zijn dat Mengelberg gehoopt had op een spoedige uitnodiging om een 

van de belangrijke Duitse orkesten te komen dirigeren. Hij is daarin dan teleurgesteld. Zijn 

eerste optreden in Duitsland zou pas in 1907 plaatsvinden, in Frankfurt am Main. Daar 

behoorden de Museums-Konzerte door het Museumsorchester (het orkest van de Frankfurter 

opera) tot de belangrijke concerten in Duitsland. Mengelbergs debuut als gastdirigent van het 

Berliner Philharmonische Orchester en van het Gewandhausorchester zou pas in 1912 

plaatsvinden.
156

  

                                                                                                                                                         
Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich enz. 1992); H. & K. Blaukopf, Die Wiener 

Philharmoniker. Welt des Orchesters – Orchester der Welt (Wien 1992). 
156 Zwart, Willem Mengelberg, p. 379-382, ‘Bijlage V Overzicht van de concerten in het buitenland 1895-1920’; 

www.museumskonzerte.de/museumsorchester.php?menue_herkunft=museumsorchester d.d. 9 oktober 2009. 
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IV Toenemende noodzaak om gastdirigenten te engageren (1900-1910) 
 

4.1 Eerste veranderingen 

Na 1900 veranderde het beleid ten opzichte van de voorgaande jaren. Vooral de komst van 

dirigerende componisten nam toe, zij het in de totaliteit van de programmering voorlopig op 

beperkte schaal. Mengelberg diende nog altijd bijna het gehele jaar beschikbaar te zijn. Bij de 

vernieuwing van zijn contract in 1900 geeft hij aan dat hij voldoende rusttijd wil hebben en 

vrijheid om ’s zondags om de veertien dagen niet te dirigeren, maar het bestuur wijst dit af. 

Evenmin wordt de wens gehonoreerd om vrij toegang te hebben tot repetities en uitvoeringen 

die onder leiding staan van andere dirigenten. Wel mag hij zonodig rust nemen en blijven de 

kleine vakanties ‘tegen Kerstmis en Paschen’ mogelijk. Zijn honorarium wordt in 

overeenstemming met zijn voorstel verhoogd tot tienduizend gulden per jaar.
1
  

Een enkele keer dirigeert er iemand die geen eigen werk meebrengt, zoals de 

Oostenrijker Felix Mottl. Mottl had onder anderen bij Anton Bruckner gestudeerd en was 

werkzaam in Karlsruhe. Te Bayreuth had hij opvoeringen van muziekdramatische werken van 

Richard Wagner geleid. Hij genoot niet alleen een grote reputatie als Wagneriaan, maar ook 

als vertolker van muziek van Berlioz. Zijn instrumentatie van Wagners Wesendonck-liederen 

hebben zijn vermaardheid vergroot.  

Mottl debuteerde als gastdirigent van het Concertgebouworkest tijdens het 

abonnementsconcert van 14 maart 1901. Op 17 maart 1901 dirigeerde hij ’s avonds een extra 

concert, nadat Mengelberg ’s middags de matinee had geleid.
2
 Mottls voorkeuren kwamen in 

de programmering duidelijk tot uiting. Zijn concerten bevatten vijf programmaonderdelen met 

muziek van Wagner, verder de Ouverture Euryanthe van Carl Maria von Weber en het 

Vioolconcert in A, op. 45, van Christian Sinding, de Achtste symfonie en de Ouverture 

Leonore III van Ludwig van Beethoven, de Unvollendete van Franz Schubert en de Ouverture 

Le carnaval romain van Hector Berlioz. Als solist tijdens het eerste concert trad Henri 

Marteau op, die later op de avond nog delen uit de Partita in E, BWV 1006, voor viool solo 

van Johann Sebastian Bach ten gehore bracht, gevolgd door (alweer) een toegift.
3
 (Marteau 

zou in 1906 zijn debuut als gastdirigent maken.) Aan het tweede concert, op zondagavond, 

werkte Mottls echtgenote Henriette Standhartner mee. Zij trad met het orkest op in ‘Dich, 

theure Halle’ uit de tweede akte van Tannhäuser en ‘Voorspel en slotscène’ uit Tristan und 

Isolde van Wagner, en met haar man aan de vleugel in liederen van Schubert, Mozart en 

Beethoven.  

 De dirigent leidde het orkest met spaarzame, sobere, eenvoudige, maar effectieve 

gebaren. Simon van Milligen schreef in het Algemeen Handelsblad dat Mottl van sterke 

contrasten hield, die steeds logisch en natuurlijk klonken. Caecilia oordeelde dat hem van alle 

buitenlandse dirigenten die tot dan toe in Amsterdam waren opgetreden, ‘gewis de eerepalm’ 

toekwam. Zijn pianobegeleiding werd ‘bijzonder schoon’ genoemd. Het publiek stak zijn 

waardering niet onder stoelen of banken.
4
 Mottl liet zijn tevredenheid onder meer merken via 

een opdracht, ongetwijfeld bij zijn portret: ‘Den verehrten Kunstgenossen; den Mitglieder des 

Concertgebouw-Orchesters, in dankbarer Erinnerung an die beiden herrlich ausgeführten 

Concerte am 14. und 17. März 1901! Und auf Wiedersehen! 

      Felix Mottl’ 

 

                                                 
1 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 14, notulen bestuursvergadering d.d. 7 mei 1900. 
2 E-mail van N.P.H. Steffen d.d. 16 oktober 2009. Het concert was een buitengewoon concert. 
3 Algemeen Handelsblad (o) 15 maart 1901. 
4 Caecilia 58 (1901), p. 57.  
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Helaas is alleen een afdruk van de tekst gevonden.
5
 Dat de dirigent zijn woorden oprecht heeft 

gemeend, blijkt ook uit het feit dat hij al bij het eerste optreden uit respect bescheiden de 

hulde van het publiek op de leden van het orkest overbracht.
6
 Evenals Richter en Wüllner 

keerde hij niet meer voor het orkest terug. 

 Mottls optreden als pianist-begeleider tijdens een concert dat hij in hoofdzaak als 

dirigent leidde, was niet iets ongebruikelijks. Ook Willem Mengelberg zette zich in zijn eerste 

decennia als dirigent van het Concertgebouworkest regelmatig in zijn concerten aan de 

vleugel om andere musici, vooral zangers, te begeleiden. Er zijn meer voorbeelden. Zo zou 

Richard Strauss tijdens zijn concerten met het orkest enkele keren samen met zijn echtgenote, 

de zangeres Pauline de Ahna, liederen voor zangstem en pianoforte ten gehore brengen.
7
 In 

het volgende hoofdstuk komt Hermann Suter ter sprake die op 12 februari 1920 een concert 

leidde, waarin hij eveneens enkele liederen aan de vleugel begeleidde.  

  

4.2 Beleidsveranderingen  

De onverbloemde lof van Nikisch, Strauss, Richter, Wüllner en Mottl en het feit dat het orkest 

zich klaarblijkelijk aan hen kon aanpassen, zullen het zelfbewustzijn van de musici enorm 

hebben versterkt. Dit moet op zijn beurt een grote rol hebben gespeeld bij een ernstig conflict 

in het Concertgebouw dat zich in 1903/1904 openbaarde. Dit zogenoemde 

‘Concertgebouwconflict’ betrof een aantal wezenlijke facetten van het toenmalige moderne 

orkestbedrijf:  

1. de exploitatie van het orkest als onderdeel van een zalenexploiterende N.V.; 

2. de positie van het orkest als geheel en de individuele orkestleden afzonderlijk ten opzichte 

van het bestuur; 

3. de positie en de houding van Willem Mengelberg ten opzichte van het orkest als geheel en 

die van de individuele orkestleden afzonderlijk; 

4. de positie en de houding van het orkest als geheel en die van de individuele orkestleden 

afzonderlijk ten opzichte van Willem Mengelberg; 

5. de positie van de inmiddels tot directeur-administrateur opgeklommen Willem 

Hutschenruyter tussen bestuur, eerste dirigent en orkest.
8
 

 Het bestuur had weliswaar de dagelijkse artistieke verantwoordelijkheid aan de eerste 

dirigent toegekend en de dagelijkse zakelijke leiding aan een administrateur, doch het hield de 

eindverantwoordelijkheid vast in handen. Dat moest ook wel. Mengelberg trad vaak 

willekeurig, dictatoriaal en inefficiënt op, en stelde steeds hogere eisen ten aanzien van zijn 

honorarium en zijn arbeidsvoorwaarden. Anderzijds zag het Concertgebouwbestuur de 

orkestleden, op enkele uitzonderingen na, als grote kinderen en behandelde het hen 

dienovereenkomstig.
9
 De positie van de musici was niet sterk. Contracten golden voor maar 

één jaar. Het bestuur duldde geen inmenging van individuele orkestleden of collectieve 

medezeggenschap.
 
De salarissen waren vaak ontoereikend. Goede pensioen- en sociale 

                                                 
5 R. Mengelberg, 50 jaar Concertgebouw. 1888-1938 (Amsterdam [1938]), kroniek, z.p.  
6 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 15 maart 1901. 
7 Het Nieuws van den Dag d.d. 7 oktober 1904, Algemeen Handelsblad (a) d.d. 31 maart 1905; F.W. Zwart, 

Willem Mengelberg (1871-1951). Een biografie 1871-1920 (proefschrift UU, Amsterdam 1999), p. 70, 72; F. 

Trenner, Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk (Wien 2003), p. 240, 257, 264. 
8 Vgl. L. Samama, ‘Willem Mengelberg. De woelige jaren (1895-1920)’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie 

en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988, I, Voorgeschiedenis/1888-1945 

(Zutphen 21989), p. 97-148: 117. Zie ook M. van Melle, ‘Ruzie in de orkestbak. Hoe Mengelberg zijn musici 

bijna tot staken dreef’, in: Ons Amsterdam 56 (2004), p. 324-327; Zwart, Willem Mengelberg, p. 114 e.v.; F. 

Diepenbrock, Eensgezinde tweedracht. Organisatievorming van Nederlandse musici in de tweede Gouden Eeuw, 

1890-1920 (Amsterdam 2007), p. 168. 
9 R. van Rees, Herinneringen. Ervaringen op muzikaal gebied. Typescript in Nederlands Muziek Instituut, p. 18. 
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voorzieningen ontbraken; gezegd moet worden dat er nauwelijks mogelijkheden waren om de 

musici veel meer te betalen. De financiële exploitatie van gebouw en orkest samen was van 

meet af aan zeer zorgelijk. Toch onderscheidden de contract- en salarisverhoudingen zich in 

menig opzicht gunstig van die bij de andere Nederlandse orkesten. Het Concertgebouw 

beschikte verhoudingsgewijs over ruime inkomsten, had een ‘krachtdadig bestuur’ en kon de 

vele vrijkomende plaatsen merendeels bezetten met goede instrumentalisten.
10

 Het publiek 

zag het orkestlid als een ambachtsman, die door kunstzin gedreven, een hoogst ondankbare en 

onpraktische ‘arbeid’ had gekozen en juist door zijn artisticiteit en zijn ‘daaraan bijna steeds 

verbonden onhandigheid’ een moeilijker bestaan had dan een gewone ambachtsman.
11

 Voor 

het handhaven van de orde en de zorg voor een geregelde gang van zaken, ook bij optredens 

buiten Amsterdam, had niet de eerste dirigent, maar Willem Hutschenruyter al als adjunct-

administrateur de verantwoordelijk gekregen.
12

 

 Bestuur en Mengelberg enerzijds en anderzijds orkest en Willem Hutschenruyter, 

tevens een oud-orkestlid, groeiden steeds verder uit elkaar. Over en weer rees wantrouwen. Er 

ontstond bovendien een vertrouwensbreuk tussen sommige orkestleden en Hutschenruyter. 

Het ging bij dit alles niet alleen om persoonlijke ambities, machtsmotieven, animositeiten, 

ijdelheden, irritaties en egoïsme, maar ook over strategische en artistieke keuzes, om 

meningsverschillen ten aanzien van beleid en om ‘botsende ideologieën’.
13

 Eind januari 1904 

dreigde er een staking van de orkestleden. Deze ging door tactvol optreden van 

Hutschenruyter uiteindelijk niet door. Doch per 1 februari vertrok hij. In de maanden daarna 

verloor het orkest elf leden, onder wie niet de minsten.
14

 Onvrede deed in of na afloop van de 

seizoenen 1904/1905 en 1905/1906 nog enkele musici vertrekken. Onder de orkestleden die 

bleven, respectievelijk die mochten blijven, werden sommigen ‘naar achteren’ geplaatst. 

Anderen werden door Mengelberg in het oog gehouden of weggepest.
15

 Ofschoon de opzet 

mislukte om aan de individuele contracten een einde te maken en de gewenste erkenning van 

de vereniging van de orkestleden ‘Sempre Crescendo’ door het bestuur van de N.V. uitbleef, 

kwam Mengelberg niet als volledige winnaar uit de strijd. De verhouding tussen de 

orkestdirecteur en de administrateur zou het bestuur per reglement bijstellen.
16

  

 Zonder twijfel zal Mengelberg hierna voorlopig tegen het optreden van elke collega 

van ten minste zijn niveau zijn geweest die het orkest openlijk de waarde zou kunnen geven 

die het toekwam en het zelfbewustzijn van de musici zou versterken. Ook het bestuur was 

gebaat bij rust in de gelederen. Het is daarom niet verwonderlijk dat na Mottl vooral 

componisten als gastdirigent naar Amsterdam werden uitgenodigd. Immers, heel vaak waren 

zij van een minder directietechnisch niveau dan Mengelberg, waardoor ze geen concurrentie 

vormden. Bovendien had hun eventuele lof voor de orkestleden minder waarde dan 

complimenten van illustere persoonlijkheden als Hans Richter en Arthur Nikisch. Een grote 

uitzondering was Edouard Colonne. Hij was al in 1896 met zijn Orchestre Colonne in het 

Concertgebouw opgetreden. Zijn directie op 30 en 31 januari 1907 van ‘louter hier bekende 

[Franse] nummers’ werd gekenmerkt door een opmerkelijke frisheid en vond enorme 

                                                 
10 J.H. Giskes, ‘Opbouw (1881-1888)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, p. 11-26: 20-22; idem, 

‘De periode Willem Kes (1888-1895)’, ibid., p. 27-68: 53-56; W[ille]m H[utschenruyter], ‘Orkest-toestanden in 

Nederland’, in: Toonkunst. Weekblad gewijd aan de belangen van het muziekleven 2 (1906), p. 177-178. 
11 Van Rees, Herinneringen, p. 18. 
12 Diepenbrock, Eensgezinde tweedracht, p. 172. 
13 Ibid., o.m. p. 172, 174, 187, 188, 207-208. 
14 Ibid., p. 188, 204-205; voorts Zwart, Willem Mengelberg, p. 124 e.v.; Samama, ‘Willem Mengelberg’, p. 115-

130; M. van Melle, ‘Ruzie in de orkestbak.’ 
15 Diepenbrock, Eensgezinde tweedracht, p 205.  
16 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 16, notulen bestuursvergadering d.d. 29 februari 1904. 
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weerklank.
17

 Frappant is dat Mengelberg pas op 7 januari 1907 zijn bestuur meedeelde dat de 

Fransman twee concerten ‘hier en in den Haag zoude dirigeeren voor f 1000’.
18

 Dit bedrag is 

een teken dat Colonne tot de topdirigenten werd gerekend. Als vervolg hierop trachtte 

Mengelberg hem opnieuw naar Amsterdam te krijgen. Dat lukte, maar niet helemaal volgens 

plan. Alleen op 17 december 1908 leidde de Fransman een concert van het 

Concertgebouworkest, terwijl hij op de negentiende en de twintigste van die maand het in 

uitvoeringen van La damnation de Faust van Berlioz dirigeerde vanwege Toonkunst 

Amsterdam. Bewust was Colonne gevraagd, omdat hij als Berlioz-specialist gold. 

Archiefstukken betreffende zijn optreden in 1908 illustreren dat Mengelberg hetzij via Het 

Concertgebouw hetzij via Toonkunst persoonlijke wensen kon (trachten te) realiseren. Hij had 

vaak bij de programmering een grote vrijheid en kon zich daardoor inzetten voor die muziek 

of die componisten die dat in zijn ogen waard waren. Mogelijk heeft Mengelberg bij de 

invitaties aan Colonne ook gedacht aan een mogelijkheid om zelf in Parijs te dirigeren. Dat 

gebeurde, in november 1907 voor de Concerts Colonne, in december voor de Concerts 

Lamoureux.
19

 In april 1908 trad hij in de Belgische en de Franse hoofdstad met het 

Toonkunstkoor en het orkest op. De zangvereniging gaf met het laatste optreden gehoor aan 

een uitnodiging van Gustave Bret.
20

 Over hem hierna meer. 

 

4.3 Dirigerende componisten of componerende dirigenten?  

Felix Weingartner, Gustav Mahler en opnieuw Richard Strauss 

Behalve de categorieën dirigenten die alleen dirigeerden, en componisten die als een soort 

dirigent-solist optraden, was er een tussenvorm: de dirigenten die een heel programma 

uitstekend konden dirigeren en daarbij ook eigen muziek promootten. Zo’n tussenpositie 

namen bijvoorbeeld Richard Strauss, Gustav Mahler en de Oostenrijker Felix Weingartner in. 

Weingartner gold als een buitengewoon eminent dirigent en behoorde tot de meest 

vooraanstaande interpretatoren van klassieke werken. Daarnaast kreeg hij bekendheid als 

auteur van onder meer Über das dirigieren, Die Symphonie nach Beethoven en Ratschläge für 

die Aufführungen klassischer Symphonien, werken die verschillende herdrukken beleefden. 

Weingartner verscheen als componist voor het eerst op een Concertgebouwprogramma 

op 1 februari 1900, tijdens een concert onder leiding van Willem Mengelberg. Op 23 en 24 

april 1901 presenteerde hij zich met het Kaim-Orchester uit München in het 

Concertgebouw.
21

 De prestaties waren schitterend.
22

 Zijn eerste concert met het 

Concertgebouworkest vond plaats op donderdag 26 februari 1903. Bij die gelegenheid liet hij 

het Amsterdamse abonnementspubliek tevens met zijn Tweede symfonie kennismaken. Het 

optreden werd een groot succes. De volgende zondag verscheen Weingartner tijdens het 

abonnementsconcert van Willem Mengelberg opnieuw op de bok. Na het drukken van het 

programmaboekje was het programma alsnog gewijzigd en werd na de pauze ‘op veelzijdig 

verzoek’ opnieuw de symfonie aangekondigd. Gehandhaafd bleven twee werken die op 

verzoek van Weingartner stonden geprogrammeerd: de Suite uit Raymonda van Glazoenov en 

en L’apprenti sorcier van Dukas.’s Avonds vond in de Grote Zaal onder zijn leiding een 

concert buiten abonnement plaats. De uitvoering van Berlioz’ Symphonie fantastique was 

                                                 
17 S.A.M. Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw (3 dln., Amsterdam 1948-1950), II, p. 125. 
18 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 16, notulen bestuursvergadering d.d. 7 januari 1907. 
19 Vgl. Zwart, Willem Mengelberg, p. 153-155, 182. 
20 G. Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin. Geschiedenis van het Amsterdamse Toonkunstkoor 1828-2000 

(Overveen, Amsterdam 2005), p. 222.  
21 N. Steffen, ‘Kroniek’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek. Het orkest is thans bekend onder de naam 

Münchner Philharmoniker. A. Ott, m.m.v. E.W. Faehndrich (red.), Die Münchner Philharmoniker 1893-1968. 

Ein Kapitel Kulturgeschichte (München [1968]).  
22 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 80. 
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voor de talrijke toehoorders een openbaring, ‘bijna zonder weerga’.
23

 Het orkest toonde op 

‘ondubbelzinnige wijze’ zijn verering voor de dirigent.
24

 

In mei 1904 gaven Felix Weingartner en het Concertgebouworkest met medewerking 

van de Koninklijke Oratorium-Vereeniging een door de Amsterdamse concertorganisatie de 

Nieuwe Muziekhandel georganiseerd Beethoven-feest.
25

 Hier was dus sprake van een verhuur 

van het orkest. De dirigent logeerde toen bij Willem Mengelberg thuis, waarmee de schijn van 

concurrentie tussen de coryfeeën werd vermeden.
26

 De hooggespannen verwachtingen werden 

niet teleurgesteld.
27

 In 1906 leidde Weingartner een concert van de ‘Oratorium-Vereeniging’, 

waaraan het orkest meewerkte. Uitgevoerd werden onder andere zijn Ouverture King Lear en 

de Negende symfonie van Beethoven. Hij had daarbij geweigerd het principe van de 

oratoriumvereniging te volgen om alle werken uitsluitend in een Nederlandse vertaling te 

zingen.
28

 De dirigent werd bij het evenement ‘gevierd, gehuldigd als een vorst.’
29

 

Weingartners dirigeren was duidelijk en economisch. ‘Van stijfheid [was] geen sprake, 

maar ook niet van die salon-elegance die sommige beroemde dirigenten eene volstrekt 

noodzakelijke eigenschap schijnen te vinden’, schrijft Wouter Hutschenruyter in 1906. ‘Hij 

heeft het dan ook niet noodig door bizonder gebarenspel zijne gewaarwordingen op de 

Orchestleden over te dragen. Zijn sprekende kop, waarvan de in heiligen ernst saamgetrokken 

lijnen aan Beethoven doen denken, en vooral zijne diepe, van warm voelen en intens denken 

getuigende oogen, beheerschen het gansche Orchest.’
30

 Weingartner hield zich strak, maar 

niet rigide aan de tempi die hij koos. Orkestmusici hebben van hem gezegd dat hij vrijwel de 

enige dirigent was, wiens tempo tussen repetitie en uitvoering nooit varieerde. Hij verlangde 

heldere lijnen, ging zich niet te buiten aan overdreven interpretaties, zoals de aanhangers van 

de Wagneriaanse-Bulowiaanse tempo-rubato-stijl, toonde smaak en nuchterheid, was 

ongekunsteld en niet overgevoelig, en bijna altijd Partiturgetreu. Hij was een dirigent van het 

midden, nooit te langzaam of te snel, nooit te zacht en nooit te sterk.
31

 In 1908 volgde hij 

Mahler op als dirigent van de Weense Hofopera. Nadat hij in 1911 de verbintenis met de 

Hofopera had verbroken, bleef hij concerten van de Wiener Philharmoniker leiden.  

Op 21 oktober 1911 leidde Weingartner in Den Haag de eerste uitvoering door het 

Concertgebouworkest van zijn Derde symfonie. Reprises volgden in Amsterdam op 22 en 23 

oktober. Ook kwam hij met het symfonische gedicht Orpheus van Franz Liszt, een zelden 

gespeeld stuk. Opnieuw was het succes groot. De onbekende symfonie viel in de smaak. Een 

orkestlid schreef later dat dit vermoedelijk kwam, omdat in de finale een motief uit Die 

Fledermaus is verwerkt.
32

 De prestaties van het orkest troffen Weingartner: ‘Verehrter 

College!’ schreef hij Mengelberg op 24 oktober 1911, ‘Es war mir ein Genuss, meine 

Symphonie mit Ihrem herrlichen Orchester aufzuführen. Ich habe so etwas von Wohlklang 

                                                 
23 Ibid., p. 91; Weekblad voor Muziek 10 (1903), p. 95. Informatie over het honorarium van Weingartner werd in 

het archief van Het Concertgebouw N.V. niet gevonden. De programmawijziging is via een kleine gedrukte 

annonce bekengemaakt.  
24 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 2 maart 1903. 
25 Zwart, Willem Mengelberg, p. 149. In de ‘Kroniek’ in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, p. 112 

staan als data 21-25 april 1904 vermeld. Het Beethoven-feest vond echter op 21, 22, 23 en 25 mei plaats. 
26 Vgl. Zwart, Willem Mengelberg, p. 150. 
27 Weekblad voor Muziek 11 (1904), p. 213. 
28 Caecilia 63 (1906), p. 274. 
29 H. N.[olthenius], ‘FELIX WEINGARTNER EN DE ORATORIUM-VEREENIGING TE AMSTERDAM’, in: 

Weekblad voor Muziek 13 (1906), p. 161-162. 
30 W. Hutschenruyter, Felix Weingartner (Haarlem 1906), p. 47. 
31 H.C. Schonberg, Die grosse Dirigenten. Eine Geschichte des Orchesters und der berühmtesten Dirigenten von 

den Anfängen bis zur Gegenwart (Bern enz. 1970), p. 219-220, 224. 
32 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 167; M. Tak, Onder de bomen van het plein 

(Amsterdam, Brussel 1962), p. 28-29. 
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und Vollendung selten erlebt.’
33

 En hij bood Mengelberg de première aan van een van zijn 

nieuwe composities: de Lustige Ouvertüre of het aan Fritz Kreisler opgedragen Vioolconcert. 

Mengelbergs voorkeur ging naar dit laatste werk uit, dat op 2 november 1912 in Den Haag, 

met Kreisler als solist, voor het eerst werd uitgevoerd.
34

 Weingartner werd goed, maar niet 

uitzonderlijk goed betaald. Voor zijn optredens in 1911 ontving hij f 590,95 per concert. Ter 

vergelijking: als honorarium voor Fritz Kreisler werd in november 1912 f 707,34 per concert 

geboekt.
35

 Zie ook tabel 4.4. 

 

Ondertussen had Mengelberg ook Gustav Mahler naar Amsterdam weten te krijgen. Mahler had 

zich als dirigent al ruimschoots bewezen. Sinds 1897 leidde hij de Weense Hofopera, in 1898 

had hij van Hans Richter de Philharmonische Konzerte van de Wiener Philharmoniker 

overgenomen. Hoewel hij een uitstekend dirigent was, hadden zijn optredens met het 

Concertgebouworkest primair te maken met het presenteren van zijn eigen composities. Die zijn 

dan ook in de pers belicht. Slechts een enkele keer is terloops aan zijn directie aandacht besteed. 

Maar Mahler is om nog een reden van belang om te worden gememoreerd. Uit de ‘Kroniek’ 

over de periode 1900-1910 in Historie en kroniek van het Concertgebouwen het 

Concertgebouworkest 1888-1988 blijkt dat hij toen van alle gastdirigenten de belangrijkste is 

geweest als het gaat om de introductie van nieuwe muziek die repertoire zou houden. Curieus 

is bovendien dat een gastdirigent Mahler op het Concertgebouworkest heeft geattendeerd. 

 In 1901 had Gustav Mahler Richard Strauss als voorzitter van de Allgemeiner 

Deutschen Musikverein toegezegd om tijdens het muziekfeest in juni 1902 in Krefeld er zelf 

de wereldpremière van zijn volledige Derde symfonie te komen dirigeren. Voorwaarde was 

dat er een orkest van niveau beschikbaar zou zijn, een ‘Musterorchester’. Daarop had Strauss 

het Concertgebouworkest voorgesteld. Mahler, die het zelf nog niet kende, was ermee 

akkoord gegaan en had aangeboden eventueel voor repetities naar Amsterdam te komen. Het 

was niet de bedoeling dat Mengelberg als dirigent zou optreden, tenzij hij met een eigen 

compositie kwam. De medewerking kon echter niet doorgaan. De voornaamste 

struikelblokken waren bezwaren van het orkest en gebrek aan repetitietijd.
36

  

 Tijdens het Tonkünstlerfest is de symfonie met gejuich ontvangen. Onder de 

aanwezigen bevond zich Willem Mengelberg die waarschijnlijk daar Mahler al voor een 

gastdirectie in Amsterdam heeft gepolst. Deze keer waren er geen beletselen. Op 

maandagavond 19 oktober 1903 kwam de componist in Amsterdam aan. Hij werd op het 

station opgewacht door de Mengelbergs, bij wie hij zou logeren. Mengelberg had met het 

orkest het nodige voorwerk gedaan. Hierdoor konden de musici goed aan de wensen van de 

componist voldoen: ‘mir ist Sehen und Hören ordentlich vergangen, als meine Dritte losgieng. 

Die versetzt Einem ordentlich den Athem. Das Orchester ist vortrefflich und sehr gut 

studiert.’
37

 

 De Derde symfonie werd in Amsterdam onder zijn leiding uitgevoerd tijdens de 

buitengewone abonnementsconcerten van 22 en 23 oktober 1903. Op 25 oktober volgde de 

eerste uitvoering in Nederland van de Eerste symfonie. Volgens Van Milligen toonde Gustav 

Mahler in zijn directie ‘de volkomenste rust bij het vurigste temperament.’ Hij vervolgde: 

‘Maar al te vaak wordt beweeglijkheid en nervositeit voor temperament aangezien. Doch bij 

                                                 
33 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2801. 
34 Zwart, Willem Mengelberg, p. 231.  
35 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 884, bl. 65 respectievelijk bl. 107. 
36 SAA toegangsnr.1089 (CG), inv.nr. 14, notulen bestuursvergaderingen d.d. 6 januari, 3 maart en 13 mei 1902; 

inv.nr. 674, brief (kopie) d.d. 1 februari 1902 van R. Strauss aan W. Hutschenruyter; P. Micheels, ‘Gustav Mahler 

in Amsterdam (1903-1909)’, in: J. Giskes (red.), E.L. Wouthuysen (beeldred.), Mahler in Amsterdam. Van 

Mengelberg tot Chailly (Bussum, Amsterdam 1995), p. 24-36; Zwart, Willem Mengelberg, p. 111-112.  
37 Micheels, ‘Gustav Mahler in Amsterdam (1903-1909)’, p. 24.  
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hem hebben wij met een echt temperament te doen, en tevens met een onverzettelijken wil. Die 

kleine figuur wordt een reus, wanneer hij voor het orkest staat. Hij heeft dat sterk overwegende, 

waardoor ieder orkestlid dadelijk de beteekenis van zulk een leider gevoelt.’ De recensent vond 

het haast overbodig om te laten blijken dat ook Mahler zich opgetogen uitte over de prestaties 

en de intelligentie van het orkest, zoals de andere grote dirigenten die hem voorgingen dat allen 

zonder onderscheid hebben gedaan.
38

 Daniël de Lange vond de bezoeker ‘een dirigent van de 

grootste grootte. Rust, nauwkeurigheid, vurig temperament en onfeilbaar oor zijn de groote 

eigenschappen van dezen bijzonderen man; hij staat absoluut boven de uitvoering die hij leidt.’ 

De Lange zou graag zien dat Mahler tevens werken van andere componisten met het orkest zou 

uitvoeren.
39

 Mahler moet in deze tijd gezegd hebben dat hij zijn [Eerste] symfonie nog nooit 

zo goed had horen uitvoeren als door het Concertgebouworkest.
40

 

 Hij wist in 1903 een nog kleine kring te overtuigen van het grote belang van zijn 

muziek, zodat hij een jaar later kon terugkeren voor de eerste uitvoeringen in Nederland van 

zijn Vierde en Tweede symfonie. Op 23 oktober 1904 dirigeerde hij de Vierde symfonie 

tweemaal in één concert; tijdens de abonnementsconcerten van 26 en 27 oktober leidde hij de 

uitvoering van de Tweede. Van Milligen vond opnieuw de componist een voortreffelijk 

dirigent, die met het orkest wist te toveren. Onder diens suggestieve leiding verrichtte het vaak 

wonderen.
41

 Musicus Anton Averkamp was het met zijn collega eens: ‘Mahler is […] een groot 

dirigent. Hij beheerscht met gemak de massa en hij weet zijn troepen te inspireeren tot groote 

dingen.’
42

 De echtgenote van Alphons Diepenbrock zag hem repeteren en schreef in haar 

dagboek dat hij alles aangaf; zijn levendig bewegen verbaasde haar.
43

 

 Op 8 maart 1906 dirigeerde Mahler in Amsterdam de eerste uitvoering door het 

Concertgebouworkest van zijn Vijfde symfonie, alsmede de Nederlandse premières van de 

Kindertotenlieder en Ich bin der Welt abhanden gekommen. Tijdens het Toonkunst-concert van 

10 maart nam hij de Nederlandse première van Das klagende Lied voor zijn rekening. 

Mengelberg leidde de rest van het concert. Volgens het Algemeen Handelsblad werd de dirigent 

Mahler in zijn symfonie door het publiek hoger geacht dan de componist.
44

  

 Van een spoedig weerzien kwam niets. De afspraak dat hij op 24 januari 1907 zijn 

Zesde symfonie ook in het Concertgebouw zou introduceren, kon hij niet nakomen. Evenmin 

lukte het om tot hernieuwd optreden later in dat jaar respectievelijk in januari 1908 te komen.
45

 

In oktober 1909 ten slotte klonk onder Mahlers leiding zijn Zevende symfonie. Amsterdam had 

dit keer niet de Nederlandse primeur: die eer viel op 2 oktober Den Haag te beurt. Een dag later 

kreeg het Amsterdamse abonnementspubliek de compositie te horen; op 7 oktober werd de 

symfonie tijdens het donderdagse abonnementsconcert in het Concertgebouw herhaald. De twee 

eerste concerten zijn door Mengelberg voortgezet, tijdens het derde dirigeerde Mahler ook 

Wagners Voorspel tot Die Meistersinger von Nürnberg, omdat Mengelberg naar Frankfurt 

moest.
46

 ‘Dat Mahler een fameus dirigent is, niet alleen van zijn eigen compositiën, bewees 

hij in de leiding van Wagner’s werk. Niet alle intentiën kwamen volgens den klaarblijkelijken 

wil des dirigenten, tot hun recht. Vooral echter in het uitwerken van enkele middenstemmen, 

trachtte Mahler iets bijzonders te bereiken. Ook den dirigent Mahler viel een hartelijk applaus 

ten deel’, schreef Averkamp in De Amsterdammer van 17 oktober 1909. 

                                                 
38 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 23 oktober 1903. 
39 Het Nieuws van den Dag d.d. 24 oktober 1903. 
40 Henri Viotta in De Telegraaf d.d. 25 oktober 1903. 
41 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 27 oktober 1904 
42 De Amsterdammer d.d. 6 november 1904. 
43 E. Reeser (red.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, IV (’s-Gravenhage 1974), p. 293. 
44 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 9 maart 1906.  
45 Zwart, Willem Mengelberg, p. 203 
46 Ibid., p. 204. 
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 Gustav Mahler heeft zich in Amsterdam zeer thuis gevoeld. Dat is geen wonder: de 

aanwezigheid van een begaafde collega-dirigent (Willem Mengelberg) die in hoge mate 

geïnteresseerd was in zijn werk en er alles aan deed om de muziek zo goed mogelijk uitgevoerd 

te krijgen, een toen al enigszins internationaal vermaard orkest, waarmee de samenwerking 

vlekkeloos verliep, het Amsterdamse Toonkunstkoor – voor de Derde en de Tweede symfonie 

en Das klagende Lied – dat onder Mengelbergs leiding een uitstekend niveau had bereikt, 

bestuursleden van Het Concertgebouw die zijn persoon en zijn muziek op prijs stelden en de 

Nederlandse componist Alphons Diepenbrock met wie Mahler al zeer spoedig een 

vriendschappelijke band kreeg. Het publiek ontving zijn composities wisselend.  

Bij zijn bezoeken aan Nederland genoot Mahler buitengewone gastvrijheid ten huize 

van Willem Mengelberg. In 1909 schreef hij in het gastenboek:  

‘Ich lob’ mir Hotel Mengelberg 

das sicher ist der Engel Werk, 

damit ein armer Muzikant 

findt’ manches Mal der Heimath Land. 

Amsterdam, Oktober 1909 

Gustav Mahler’
47

 

Uit de bewaard gebleven correspondentie tussen Mahler en Mengelberg blijkt dat beiden na 

het vertrek van de administrateur Willem Hutschenruyter in 1904 niet alleen over artistieke 

aangelegenheden schriftelijk contact hadden, maar ook afspraken maakten over concertdata 

en honorarium. En Mengelberg nodigde uit!
48

 Voor hem hadden Mahlers gastoptredens 

bovendien de belangrijke bijkomstigheid dat hij rechtstreeks kennis kon nemen van de visie 

van de componist op diens composities, zoals dat ook kon bij optredens van andere 

componisten als dirigent of als solist. 

 

Kon een buitenlands optreden met Richard Strauss in 1902, zoals hiervoor vermeld, niet 

plaatsvinden, een jaar later lukte dit wel. Spoedig na de uitnodiging om aan het Musikfest des 

Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Krefeld mee te werken, kwam een reis naar in 

Londen in beeld. In februari 1903 gaf het bestuur het groene licht op een voorstel om het 

orkest er onder leiding van Strauss en Mengelberg een Strauss-cyclus te laten spelen. 

Mengelberg nam in de periode voor de reis zelf nog het Strauss-repertoire door. Strauss 

twijfelde er niet aan dat het orkest uitstekend zou zijn voorbereid. In januari nog had hij 

concerten geleid, die geheel aan hem waren gewijd. 

Een voorbereid orkest was in Londen zeker nodig. Er kon maar een beperkt aantal 

repetities plaatsvinden en Strauss wilde zich in de Engelse hoofdstad tot Also sprach 

Zarathustra beperken. Door tijdgebrek kon hij echter niet bij de voorbereidingen in 

Amsterdam aanwezig zijn. Hij gaf daarom per brief aanwijzingen aan Willem Mengelberg. 

(Zie het voorgaande hoofdstuk.) Uit dit document blijkt dat Strauss voor zijn composities een 

minder gepolijst orkestspel prefereerde dan hij van de Amsterdammers kende.
49

 

 Het Richard Strauss Festival heeft plaatsgevonden van 3 tot en met 9 juni 1903 in St. 

James’s Hall. Het artistieke succes was groot. Het orkest toonde zich ‘a fine, well-disciplined 

band, not too refined in quality, but possessing a good ensemble.’
50

 Kennelijk hadden 

                                                 
47 Ibid., p. 212-214. 
48 Zie bijvoorbeeld de brieven van Mahler d.d. 12 juni [1904] en [poststempel 29 juni 1904] en de brief van 

Mengelberg d.d. 10 juni 1907, in: E. Reeser (red.), Gustav Mahler und Holland. Briefe (Wien 1980), p. 44-47, 

86-87. 
49 Zwart, Willem Mengelberg, p. 111-113; F. Zwart, ‘Mengelberg en Richard Strauss. ‘Sie müssen der erste sein, 

der auch dieses Werk in Holland einführt’’, in: Jaarboek Haags Gemeentemuseum 1992, p. 30-41: 33. 
50 H. Thompson, ‘The Richard Strauss Festival’, in: The Musical Times 44 nr. 725 (1 juli 1903), p. 476-477. 
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Mengelberg en de orkestleden Strauss’ wens weten te honoreren. De uitvoeringen van Ein 

Heldenleben onder leiding van Mengelberg en later van de componist vielen bij ten minste 

twee recensenten in het voordeel van de eerstgenoemde uit.
51

 In The Musical Times kreeg ook 

het spel van concertmeester Louis Zimmermann in Ein Heldenleben en dat van solocellist 

Isaac Mossel in Don Quixote eervolle vermelding. Vele keren zou het orkest nog onder 

leiding van Richard Strauss spelen, maar niet meer in het buitenland. Zoals al in hoofdstuk III 

is vermeld, bracht het seizoen 1902/1903 mede door het Londense evenement in de historie 

van het orkest de meeste van zijn composities in één seizoen, namelijk 86.
52

 

  

Er is in Amsterdam een groot verschil geweest in de receptie van de muziek van Richard 

Strauss en die van Mahler. Strauss’ muziek had van meet af aan succes.
53

 De grote 

belangstelling voor de werken van Gustav Mahler ontstond er pas na zijn overlijden op 18 mei 

1911. Ondanks de successen kon namelijk nog niet worden gesproken van een ‘Mahler-hausse’. 

Daarvoor was het aantal Mahler-uitvoeringen te beperkt, waren ze te onregelmatig, was de 

belangstelling te gering en de schare van liefhebbers te klein. Toch hadden zijn bezoeken grote 

gevolgen. De componist-dirigent en zijn muziek hadden bij een klein gezelschap een dusdanige 

indruk gemaakt dat Willem Mengelberg al in september 1911 een enorme campagne voor zijn 

gestorven vriend kon beginnen. In de seizoenen 1911/12 tot en met 1918/19 zou het orkest 

alleen al in Amsterdam 106 concerten met muziek van Mahler geven. Geen gastdirigent kwam 

daaraan te pas.
54

 Het hoogtepunt werd bereikt met het Mahler Feest van 1920. Daarna bleef 

diens muziek behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog een vaste plaats op de programma’s van 

het orkest innemen. Mengelberg had bij zijn zendingsijver het gemak dat hij Mahlers idioom al 

door en door kende. Vóór diens komst immers had hij de uit te voeren composities bij het 

orkest ‘ingezeept’ en tijdens de repetities onder leiding van de componist had hij in de zaal 

gezeten en aantekeningen gemaakt in zijn partituren.
55

 Gustav Mahler op zijn beurt zette er 

correcties in, wat in de Mengelberg-partituren duidelijk te zien is: Mengelberg gebruikte een 

dik blauw en rood potlood, Mahler schreef met rode inkt.
56

 Met Strauss en Mahler had 

Mengelberg een goed persoonlijk contact. 

 

                                                 
51 Ibid. en Zwart, Willem Mengelberg, p. 113. 
52 Fax d.d. 11 augustus 1999 van N.P.H. Steffen; Trenner, Richard Strauss, p. 240. 
53

 In 1905 was muziek van Richard Strauss zeer geliefd. Uit een enquête onder de abonnementhouders in dat 

jaar, waarop 470 reacties kwamen, kreeg Tod und Verklärung 99 stemmen. Het werk kwam daarmee op de 

vierde plaats, na de Zesde symfonie van Tsjaikovski en de Vijfde en de Zevende symfonie van Ludwig van 

Beethoven. De Symphonia Domestica deelde de elfde en de twaalfde plaats met Beethovens Zesde symfonie. Ein 

Heldenleben kwam als nr. 14 uit de bus. Verder bleek uit de enquête dat bij de respondenten van de componisten 

Beethoven en Richard Strauss het meest geliefd waren, dan volgden Wagner, Mozart, Brahms, Mahler en 

Schubert. Algemeen Handelsblad (o) d.d. 19 maart 1905. Ook in de ‘buitensteden’ was belangstelling voor 

Strauss. Op 28 maart dirigeerde hij het Concertgebouworkest in Arnhem en op 29 maart in Den Haag. Zijn 

vrouw werkte aan deze concerten als soliste mee. Algemeen Handelsblad (a) d.d. 31 maart 1905; zie voorts 

Trenner, Richard Strauss, p. 264. 
54 R. Overman, ‘The Mahler-reception in the Netherlands 1911-1920’, in: E. Nikkels & R. Becqué (red.), A 

‘mass’ for the masses. Proceedings of the Mahler VIII symposium Amsterdam 1988 (Rijswijk 1992), p. 68-77; 

idem, De Mahler-kultuur in Nederland 1911-1920 (Hilversum 1986, doctoraalscriptie muziekwetenschap); P. 

Micheels, ‘‘Sterben werd’ ich um zu leben!’ (1910-1919)’, in: Giskes (red.), Wouthuysen (beeldred.), Mahler in 

Amsterdam, p. 37-41: 38-41. 
55 Micheels, ‘Gustav Mahler in Amsterdam (1903-1909)’. 
56 Zie bijvoorbeeld p. 133 van de partituur van de Vijfde symfonie uit het bezit van Willem Mengelberg in het 

Nederlands Muziek Instituut, Archief Willem Mengelberg. Afgebeeld op p. 27 van Giskes (red.), Wouthuysen 

(beeldred.), Mahler in Amsterdam. 
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4.4 Mengelberg slaat zijn vleugels uit 

Het incidentele optreden van Willem Mengelberg in Londen met leden van het Queens Hall 

Orchestra, aansluitend aan de concerten van het Concertgebouworkest in het Richard Strauss 

Festival in 1903,
57

 luidde een nieuwe fase in, zowel in zijn leven als in de historie van Het 

Concertgebouw. Eerst sporadisch, doch later steeds vaker zou hij vanwege optredens in het 

buitenland in Amsterdam niet beschikbaar zijn. Aanvankelijk kon hij nog worden vervangen 

door de tweede dirigent.
58

 Dat veranderde toen Mengelberg op zijn verzoek in 1905 verlof 

kreeg om in november in New York het orkest van de Philharmonic Society te dirigeren en er 

in oktober en november met goedkeuring van het bestuur voor het eerst een langdurige 

officiële scheiding tussen hem en het orkest ontstond. Zijn afwezigheid vond plaats aan het 

begin van het seizoen en zeker dan was het belangrijk om verlies van abonnementhouders 

tegen te gaan. Ter afwisseling van de tweede dirigent verzekerde men zich daarom van de 

volgende gastdirigenten, met als eerste Ferruccio Busoni, die al als pianosolist was 

geëngageerd, en vervolgens op verzoek van Mengelberg bereid bleek om zich als dirigent te 

presenteren.
59

 

 

Tabel 4.1 Gastdirigenten ter vervanging van Mengelberg tijdens de abonnementsconcerten in 

oktober-november 1905 

 
gastdirigent(en) datum 

abonne- 

mentsconcert 

Gr. Zaal 

bijzonderheden 

Ferruccio Busoni 25-10-1905 F. Busoni, Concert voor piano, mannenkoor en orkest, op. 39, 

m.m.v. Egon Petri, piano, en de Liedertafel ‘Apollo’ 

F. Liszt, Concerto pathétique voor twee piano’s, solisten F. 

Busoni, E. Petri  

F. Busoni, Suite voor orkest en vrouwenkoor uit de muziek bij 

Gozzi’s Turandot 

Ferruccio Busoni 26-10-1905 als 25 okt. 

Johan Wagenaar 

Catharina van Rennes 

2-11-1905 Uitsluitend Nederlandse muziek: 

vijf composities van Johan Wagenaar, waaronder de Ouverture 

Cyrano de Bergerac  

C. van Rennes, Liederen voor vrouwenkoor en piano  

C. van Rennes, Cantate Van de zeven zonnestraaltjes voor 

vrouwenkoor, solisten en orkest, orkestbewerking Peter van 

Anrooij  

P. van Anrooij, Fragmenten voor orkest uit Das kalte Herz 

Gabriel Pierné 16-11-1905 Uitsluitend Franse muziek, met vijf eerste uitvoeringen door het 

orkest, waaronder G. Pierné, Suite van de muziek voor Izéyl en C. 

Franck, Prélude, choral et fugue, orkestratie G. Pierné 

 

Busoni, die het orkest al kende, omdat hij er als pianist mee was opgetreden (voor het 

eerst op 21 januari 1897),
60

 toonde zich na zijn debuut als gastdirigent zeer voldaan. Op 28 

oktober 1905 schreef hij de administrateur van Het Concertgebouw Hendrik Freijer onder 

meer: ‘Nochmals spreche ich Ihnen ū. dem Concertgebouw Orch. Dank ū. Bewunderung 

allerherzlichst aus. Die Tage vom 24-26 Okt. 1905 gehören zu meines Lebens bedeutsamen ū. 

erfreulichsten.’ Uit deze woorden en uit het feit dat het orkest de drie werken voor het eerst op 

                                                 
57 Zwart, Willem Mengelberg, p. 113-114 
58 B.v. toen Mengelberg in 1905 in Brussel optrad, werd hij voor de Amsterdamse abonnementsconcerten van 2 

en 5 februari, 30 maart en 2 april vervangen door tweede dirigent Martin Heuckeroth. 
59 Zwart, Willem Mengelberg, p. 174-176. 
60 Steffen, ‘Kroniek’. 
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de lessenaars had staan, volgt dat er ook voor hem vooraf moet zijn gerepeteerd. Busoni 

noemt namelijk als zijn periode bij het orkest 24 tot en met 26 oktober.
61

 Johan Wagenaar en 

Catharina van Rennes presenteerden zich eveneens voor het eerst voor het orkest. Ruim drie 

jaar eerder, op 11 januari 1902, had het orkest al een compositie van Wagenaar ten gehore 

gebracht (de Fantasie over een Oud-Nederlandsch lied voor mannenkoor en orkest, op. 19).
62

 

Vele andere uitvoeringen van werken van deze organist, componist, dirigent en pedagoog 

zouden volgen en menigmaal keerde hij als dirigent voor het orkest terug.
63

 Van Catharina 

van Rennes is ook bekend, hoe zij het optreden als dirigent van het Concertgebouworkest 

heeft gevonden. Op 26 november 1905 schreef ze: ‘Wat was ’t een heerlijke avond hè? Ik ten 

minste was volkomen gelukkig en nog vele dagen er nà. Lag ’t aan mij, of was werkelijk de 

“sfeer” dien avond zoo sympathiek en vertrouwd-warm? ’k Vond ’t heusch ’n beetje 

bizonder.’
64

 

Wat van ver kwam, is veelal hoger gewaardeerd, althans financieel. Voor Busoni en 

Petri samen is voor hun beide optredens f 593,55 geboekt, voor Pierné als honorarium en 

verblijfkosten voor het abonnementsconcert op 16 november en een buitengewoon concert op 

19 november 1905 f 633,-, voor Wagenaar en Rennes ieder f 100,- en voor Mahler en Grieg  

f 593,50 respectievelijk f 593,25 voor één concert.
65

  

 Toen Catharina van Rennes in een concert onder leiding van Mengelberg in 1915 

eigen composities dirigeerde, kwam in een bespreking ervan tevens de sfeer ter sprake. Het 

was een gezellige, knusse avond, merkte de recensent van het Algemeen Handelsblad op. Op 

het podium waren enkele groene boompjes neergezet, zangeressen van het Toonkunstkoor 

zaten, als een kleurige krans, om het orkest heen. ‘En toen Catharina van Rennes verscheen, 

in haar statige tunica, met de ridderlijke borst-versiering en haar onweerstaanbaren glimlach, 

toen was het spel eerst volmaakt.’ Zij dirigeerde met een stokje en ‘met vrouwelijke gracie’ 

de Avondcantate, in een orkestratie van Cornelis Dopper, en de cantate Van de zeven 

zonnestraaltjes in een orkestratie van Peter van Anrooij. Alles klonk vriendelijk en lief.
66

 

  De dirigentenloopbaan van Gabriel Pierné was laat begonnen. In 1903 had hij een 

aanstelling bij de Concerts Colonne gekregen.
67

 Ook hij had niet eerder het 

Concertgebouworkest geleid. Uit een ongedateerde brief aan Mengelberg blijkt dat hij 

toestemming had gekregen om zo mogelijk tijdens een van de repetities met het orkest zijn 

schetsen van La croisade des enfants door te nemen. Dit werk zou echter pas op 21 maart 

1922 onder leiding van de componist door het Concertgebouworkest worden uitgevoerd.
68

 

 Naar aanleiding van de optredens van Wagenaar en Pierné werd de verzameling 

portretten van dirigenten in de stemkamer van het Concertgebouw met twee uitgebreid. De 

Fransman schonk zijn beeltenis met de opdracht: ‘A mes chers amis les membres de 

l’Orchestre du Concertgebouw, aux excellents artistes, aux merveilleux lecteurs. En 

témoignage de reconnaissance et en souvenir des concerts du 16 et 19 Nov. et de l’admirable 

exécution de la Croisade des enfants’. Onder Wagenaars beeltenis stond geschreven: ‘Aan het 

                                                 
61 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer; zie ook T. de Leur & H. Straub (red.), Keep these letters, please! A 

written portrait of the Concertgebouw Orchestra 1904-1921 (Amsterdam, Bussum 1998 ), p. 22-23.  
62 Steffen, ‘Kroniek’. 
63 Zie verder over Wagenaar: J. Wagenaar m.m.v. J. van Benthem, Johan Wagenaar (1862-1941). Leven en werk 

van een veelzijdig kunstenaar (Zutphen 2004) en het volgende hoofdstuk. 
64 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer; De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 27-29. 
65 SAA toegangsnr 1089 (CG), inv.nr. 882, bl. 65, 68, 82 en 87. De concerten van 10 en 11 maart 1906 waarin 

Mahler optrad, waren Toonkunstconcerten. 
66 Algemeen Handelsblad (o) 7 mei 1915. 
67 G. Masson, ‘Pierné, (Henri Constant) Gabriel’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and 

musicians (London, New York 22001), XIX (herdruk 2002), p. 726-727. 
68 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer; De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 24-26.  
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Concertgebouw-Orkest, in dankbare herinnering aan de uitvoering mijner werken op 2 

November 1905’.
69

 

 Waren deze componisten-dirigenten voor het publiek een aangename afwisseling, voor 

Mengelberg betekenden zij tevens dat hij voor zijn eigen plaats weinig te vrezen had. De 

optredens waren slechts incidenten, in het winterseizoen 1905/1906 werden er in totaal maar 

zes abonnementsconcerten geheel of gedeeltelijk door een gastdirigent geleid. Behalve de 

genoemden, waren dat Gustav Mahler en Henri Marteau. De laatste in een concert van 

Willem Mengelberg. De overige concerten kwamen voor rekening van Mengelberg en de 

tweede dirigent. 

Ondertussen begon een nieuwe ontwikkeling, die op het gebied van gastdirecties grote 

gevolgen zou hebben. Twee concerten van Mengelberg met het Ysaÿe-orkest in Brussel in het 

seizoen 1904/05 en de twee concerten bij de New York Philharmonic Society in 1905
70

 

vormden, achteraf gezien, de opmaat voor tal van invitaties uit het buitenland. Het aantal 

optredens met andere orkesten in het buitenland nam toe. In 1907/08 dirigeerde Mengelberg 

behalve als gastdirigent te Frankfurt am Main in Parijs, Brussel, Rome en Bologna. In 1909 

deed hij opnieuw Rome aan en sloeg hij zijn vleugels ook uit naar Milaan, Moskou en Sint-

Petersburg, in 1910 trad hij voor het eerst op in Napels.
71

 Adequate vervanging was nodig. 

 

4.5 ‘Bewaar s.v.p. de brieven!’
72

 

Langzamerhand groeide bij het Concertgebouwbestuur het inzicht dat het gebruik kon maken 

van de collegiale en soms zelfs vriendschappelijke relaties van Mengelberg met diens 

collega’s. Dat zou niet alleen artistieke, maar ook financiële voordelen kunnen opleveren. 

Mengelberg kon namelijk handig onderhandelen. Het bestuur mandateerde de dirigent daarom 

in 1907 om voor het seizoen 1907/1908 gastdirigenten uit te nodigen. Als het echter nodig 

was, dan nam Mengelberg ook wel alleen vergaande initiatieven of beslissingen. Zijn keuze 

kon soms afwijken van de voorkeuren van het bestuur. Bovendien konden Mengelbergs 

ideeën over collega’s op dubieuze gronden zijn gebaseerd. Zo geeft hij in een brief aan 

administrateur Hutschenruyter uit 1903 zijn mening over Walter Damrosch, die zijn sporen 

als dirigent al had verdiend. Op grond van horen zeggen of lezen noemt Mengelberg hem een 

‘maatslaander’. Henry Wood leek hem beter. Overigens hebben beide dirigenten nooit het 

Concertgebouworkest geleid.
73

 Positief voor Het Concertgebouw was het feit dat Mengelberg 

menigmaal op solistisch gebied en ook wel bij gastdirigenten exclusiviteit trachtte te 

bewerkstelligen.
74

  

Zoals in de Inleiding is geschreven, is veel informatie over het engageren van 

gastdirigenten in de periode 1904-1922 te vinden in de collectie Freijer. De verzameling bevat 

bijvoorbeeld brieven van Busoni, Catharina van Rennes en Pierné met betrekking tot hun 

hiervoor genoemde optredens. Niet alle correspondentie is afgedrukt in Keep these letters, 

please!, zoals de brieven van Max Schillings van 4 april 1905 en van Gustave Bret d.d. 23 

oktober 1904. De Duitse componist Schillings debuteerde als gastdirigent van het orkest 

                                                 
69 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 2 december 1905. Pierné trad ook op als dirigent op 13 april 1907 tijdens een 

concert vanwege de Koninklijke Oratorium-Vereeniging. Hij leidde toen de uitvoering van zijn Les enfants à 

Bethléem. De componist Alfred Bruneau dirigeerde tijdens datzelfde concert zijn eigen Requiem. Het Nieuws 

van den Dag d.d. 12 en 16 april 1907. 
70 Op 10 en 11 november. 
71 Zwart, Willem Mengelberg, p. 182, 174 en 379-382: ‘Bijlage V Overzicht van concerten in het buitenland 

1895-1920’. 
72 Citaat uit de brief van Willem Mengelberg aan Hendrik Freijer d.d. 22 augustus 1909; SAA toegangsnr. 693 

(KCO), coll. Freijer; zie ook De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 72-75.  
73 Zwart, Willem Mengelberg, p. 150. 
74 Ibid., p. 159-160. 
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tijdens het tweede concert van het driedaagse muziekfeest op 19-21 mei 1905 ten bate van het 

pensioenfonds voor de orkestleden. Hij dirigeerde daarbij uitsluitend eigen muziek.
75

 Naar 

aanleiding hiervan werd de verzameling portretten van dirigenten in de stemkamer van het 

Concertgebouw met weer één vermeerderd. Schillings schonk zijn beeltenis aan het orkest, 

met de opdracht: “Den Künstlern des Concertgebouw-Orchesters in Bewunderung und in 

dankbarster Erinnerung an das Musikfest vom 19-21 Mai 1905”.
76

 

De dirigent, organist, componist en muziekcriticus Gustave Bret stond op het rostrum 

op 17 en 18 december 1904 tijdens de eerste Toonkunst-uitvoeringen van het seizoen 

1904/1905. Het programma bestond uit drie in Amsterdam nog onbekende werken: Les 

pèlerins d’Emmaüs van Bret zelf en het Requiem en L’an mil van Pierné. Bret leidde alleen de 

uitvoering van zijn compositie. Mengelberg dirigeerde als dirigent van het Amsterdamse 

Toonkunstkoor de beide andere stukken. Na zijn optreden toonde de Fransman zich in zijn 

brief van 23 oktober 1904 dankbaar over de schitterende uitvoering die het orkest van zijn 

werk had gegeven.
77

  

 De collectie Freijer biedt ook een goed inzicht in het toenmalige orkestbedrijf. Een 

mooi voorbeeld is de brief van Marteau van eind 1905. Zoals hiervoor is aangegeven, was hij 

al in 1901 voor het eerst als solist met het Concertgebouworkest opgetreden. Marteau was 

gevraagd om op 4 januari 1906 in een concert van Willem Mengelberg zelf de uitvoering van 

zijn Celloconcert op. 7 te dirigeren en na de pauze als solist op te treden in het aan hem 

opgedragen Vioolconcert in G van Emanuel Moór. De eerste solocellist Gérard Hekking zou 

de solopartij van het Celloconcert vertolken. 

Marteau informeerde Mengelberg in zijn brief dat deze inderdaad voor 4 januari op 

hem kon rekenen. Na een optreden in Barmen de dag daarvoor en overnachting in Düsseldorf 

zou hij er de trein van zes uur ’s morgens nemen om om 10 uur 14 in Amsterdam aan te 

komen; ‘ich kann dann gleich in die Probe kommen’, schreef de violist-dirigent. Verder vroeg 

hij om de partituur en het orkestmateriaal eerst aan hem te sturen, omdat hij daarin zelf enkele 

fouten wilde corrigeren en enkele wijzigingen wilde aanbrengen. Ook gaf hij de gewenste 

strijkersbezetting op. Ten slotte verzocht hij Mengelberg vriendelijk om alvast eind december 

het Celloconcert in een voorrepetitie met Hekking door te nemen.
78

  

De brief toont dat het nog steeds gewoon was dat een programma pas op een laat 

tijdstip definitief werd en dat het aantrekken van solisten en dirigenten op een voor de 

tegenwoordige begrippen uiterst laat tijdstip tot stand kwam. Ook blijkt dat het niet zo erg 

werd gevonden, als het gedrukte orkestmateriaal niet voor honderd procent in orde was en dat 

zeer vergaande voorbereiding vóór de komst van een gastdirigent voorkwam. Want, wat kon 

Marteau nog repeteren?  

Andere goede voorbeelden geeft de correspondentie met Georg Schumann en Hans 

Pfitzner over het concert dat zij op 14 februari 1907 zouden leiden. (Het optreden van 

Edouard Colonne in het seizoen 1906/1907 is al genoemd.) Beiden dirigeerden alleen eigen 

composities, die voor het orkest op één na nieuw waren. Bovendien hadden zij zich nooit 

eerder met het orkest gepresenteerd. Weer is het in de eerste plaats opmerkelijk, hoe laat het 

definitieve programma pas werd vastgesteld: Pfitzner gaf Willem Mengelberg voor zijn 

aandeel drie programmavoorstellen op. Op 2 februari legde hij in een brief Freijer twee opties 

voor. Pfitzner zou uiteindelijk ‘Dietrichs Erzählung’ uit de opera Der arme Heinrich, de 

Ouverture Weinachtsmärchen ‘Das Christelflein’, Herr Oluf en de Kätchen-muziek dirigeren. 

Opvallend is ook dat hij aangaf met een ‘Reiseentschädigung’ van 200 mark tevreden te 

                                                 
75 Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin, p. 211, 553; Steffen, ‘Kroniek’. 
76 Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 6 juli 1905. 
77 Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin, p. 210, 553; SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer. 
78 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer; De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 30-31. 
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zijn.
79

 Georg Schumann liet weten dat hij niet op tijd op de repetities aanwezig kon zijn, die 

in de periode 11 tot en met 14 februari plaatsvonden. Op 7 februari schreef hij dat hij pas op 

zijn vroegst op de dertiende present kon zijn. Schumann verzocht daarom de werken, zijn 

Ouverture Liebesfrühling en Variationen und Doppelfuge über ein lustiges Thema, alvast voor 

te bereiden. ‘Ich hoffte eigentlich, daß ich nur am 14. dort zu sein brauchte.’
80

 En dat terwijl 

Mengelberg op 15 februari zijn debuut als gastdirigent in Frankfurt moest maken! Pfitzner 

zorgde voor de oplossing. Hij meldde na overleg met zijn collega per briefkaart vanuit Berlijn 

dat hij de repetities op maandag en dinsdag voor zijn rekening zou nemen en Schumann die 

op woensdag. Op een van Schumanns brieven staat nog met dik blauw potlood geschreven: 

‘Reiseentschädigung 100 Mark’.
81

 Veel informatie geven de brieven ook over het seizoen 

1907/1908, het seizoen waarin de komst van gastdirigenten explosief steeg. 

 

4.6 Het seizoen der gastdirigenten (1907/1908) 

Een belangrijke periode in de geschiedenis van de gastdirigenten van het 

Concertgebouworkest is het seizoen 1907/1908. Nadat Mengelberg op 15 februari 1907 voor 

het eerst een concert in Frankfurt am Main had geleid en een dusdanig succes had behaald dat 

het bestuur van de organiserende concertvereniging, de Frankfurter Museumsgesellschaft, 

hem de leiding van een substantieel aantal concerten aanbood, gaf het Concertgebouwbestuur 

na gedegen beraad zijn dirigent verlof om er twaalf vrijdagavondconcerten te gaan leiden. Als 

tegenprestatie zou hij uit de verdiensten in Frankfurt zelf de vervangers moeten gaan betalen 

(met een maximum van drieduizend gulden). Mengelberg wist echter door handig opereren 

voor elkaar te krijgen dat hij er ook de leiding van de Cäcilien-Verein op zich kon nemen, er 

nog meer concerten kon dirigeren en dat hij veel minder aan Het Concertgebouw hoefde af te 

dragen.
82

 Het leidde in het Concertgebouw tot een tot dan toe ongekende situatie.  

In mei 1907 werden tijdens de bestuursvergadering als vervangers voor de concerten 

die Mengelberg niet zou kunnen dirigeren, de namen genoemd van Nikisch, Mahler, Anton 

Verhey, Johan Wagenaar, Willem Kes, Schillings, Carl Smulders, Rasse, Bäle, Glazoenov en 

Alphons Diepenbrock. Op 4 juni besloot het bestuur om Mahler, Schillings, Nikisch, 

Colonne, Enescu, Bäle, Rasse, Kes, Verhey, Wagenaar, Diepenbrock, Smulders en Reger uit 

te nodigen. Eén bestuurslid maakte bezwaar tegen het uitnodigen van Willem Kes. De notulen 

zwijgen over de reden daarvan. In de loop van het seizoen zag het bestuur geen reden om toch 

tot uitnodiging van zijn voormalige eerste dirigent over te gaan.  

Mengelberg nam de correspondentie met de genoemde musici op zich. Hij vertrouwde 

er namelijk op dat zij voor een lager honorarium te engageren zouden zijn, dan wanneer zij 

rechtstreeks door Het Concertgebouw zouden worden uitgenodigd.
83

 Opvallend is enerzijds 

de mengeling van componisten-dirigenten en dirigenten die niet specifiek componist waren, 

en anderzijds de mengeling van topmusici en provinciale grootheden. Wat een en ander 

financieel betekende, komt aan het einde van deze paragraaf ter sprake. 

 Het lukte niet om allen naar het Concertgebouw te krijgen. Mahler had namelijk kort 

tevoren een uitnodiging ontvangen om in het Haagse Diligentia het Residentie Orkest te 

dirigeren en zich verplicht om in de hofstad in het seizoen 1907/1908 geen ander concert 

leiden. (Met ingang van 1906/1907 had het Residentie Orkest de Diligentia-concerten 

                                                 
79 De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 52-55. 
80 Ibid., p. 56-57.  
81 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer, briefkaart, poststempel Berlin d.d. 8 februari 1907, van Hans 

Pfitzner en brief van Georg Schumann d.d. 16 januari 1907. 
82 Zwart, Willem Mengelberg, p. 169-173; SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 73, ongedateerde circulaire van 

het bestuur. 
83 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergaderingen d.d. 6[?]-5-1907, 4-6-1907 en 18-12-

1907. 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 50     T1 -    Black



 101 

overgenomen, terwijl het Concertgebouworkest in het Gebouw voor Kunsten en 

Wetenschappen met Mengelberg-concerten startte.) Wel dacht Mahler dat hij van 2 tot en met 

9 januari 1908 aansluitend aan Den Haag voor Amsterdam beschikbaar zou zijn. Optredens in 

Den Haag en Amsterdam bleven echter uit; eind december 1907 vertrok hij van Cherbourg 

naar Amerika.
84

 

 De volgende gastdirigenten, die in het seizoen 1907/1908 optraden, konden worden 

getraceerd.
85

 Duidelijk is, dat er naar veelzijdigheid is gestreefd. Enkelen brachten eigen 

composities mee.  

 

Tabel 4.2 Gastdirigenten 1907/1908 

 
datum dirigent origine eerste 

optreden 

aantal eerste 

uitvoering(en) 

eigen werk(en) 

3-10-1907 Max Schillings  Duits  5 5 

24-10-1907 Max Fiedler Duits x 1  

3-11-1907 Anton Verhey Nederlands x   

28-11-1907 Johan Wagenaar Nederlands  1 1 

12-12-1907 Jean Louis Nicodé Duits x 1 1  

(heel programma) 

9-1-1908 Ludwig Rottenberg Oostenrijks x   

23-1-1908 Johan Schoonderbeek Nederlands x 1  

6-2-1908  François Rasse Belgisch x 2 3 

20-2-1908 Hugo Reichenberger Duits x   

5-3-1908 Bernard Zweers Nederlands   heel programma 

26-3-1908 Alphons Diepenbrock Nederlands   1 

23-4-1908 

26-4-1908 

Gustav Kogel Duits x 1  

7-5-1908 August Scharrer Duits x   

14-5-1908 Landon Ronald Engels x 1  

17-5-1908 Cornelis Dopper Nederlands x   

 

De programma’s die de buitenlandse dirigenten meebrachten, waren vaak grotendeels 

traditioneel, wat repetitietijd spaarde, en opnieuw werden afspraken slechts zeer kort van 

tevoren definitief gemaakt. Zo bevestigde de administrateur van Het Concertgebouw Max 

Fiedler pas op 14 oktober 1907 de repetities van 23 en 24 oktober. Het programma voor 

Fiedlers concert van 24 oktober was zelfs toen nog niet definitief: op 17 oktober verzocht de 

administrateur de dirigent om in plaats van de Ouverture Leonore III een ander stuk te kiezen, 

omdat de ouverture zou worden uitgevoerd op de dag waarop hij Fiedler schreef. Op de 

negentiende berichtte de dirigent dat hij op dinsdagavond [de tweeëntwintigste] in 

Amsterdam zou arriveren...
86

 

 

Max Schillings opende op 3 oktober 1907 de rij van gastdirigenten. In 1905 had hij zijn 

debuut als gastdirigent van het Concertgebouworkest gemaakt. In 1907 bevatte zijn 

programma grotendeels eigen composities. Ze werden voorafgegaan door twee werken 

(‘Sächelchen’
87

) van de tenor Ludwig Hess,
88

 die als solist optrad. Vijf programmaonderdelen 

                                                 
84 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer, ongedateerde brief van Gustav Mahler aan Willem Mengelberg; De 

Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 68-69. 
85 Zie ook Steffen, ‘Kroniek’. 
86 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 257, fo. 433 en 435 kopieën van de brieven d.d. 14 en 17 oktober 1907. 

SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer, brief van Max Fiedler aan Hendrik Freijer d.d. 19 oktober 1907. 
87 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer, brief van Max Schillings aan Willem Mengelberg d.d. 21 

september 1907. De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 49-51. 
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waren voor het orkest nieuw. Mengelberg bereidde het instuderen van de composities voor, 

zodat Schillings maar twee repetities nodig had. Hij verontschuldigde zich voor het feit dat 

Schillings niet in zijn huis kon logeren, omdat zijn vrouw met haar man mee naar Frankfurt 

ging. Schillings logeerde daarom in het Hôtel des Pays Bas, Nieuwe Doelenstraat 11. Ook 

Hess verbleef daar.
89

 

 Een aardig detail met betrekking tot Schillings’ optreden is het volgende. Hij had voor 

zijn Glockenlieder een bijzonder ‘instrumentarium’ nodig: twee glazen die zodanig met water 

moesten zijn gevuld dat ze, met een vochtige vinger gewreven, de tonen bes' en g' konden 

voortbrengen. Hij schreef daarom aan Mengelberg: ‘Würde vielleicht Ihre liebe Frau so 

fabelhaft lieb sein sich umzusehen, ob in Ihrem Haushalt sich 2 solche finden. Durch 

eingefülltes Wasser kann man sie genau stimmen. – Was eine Frau Capellmeister nicht alles 

tun soll!!!’
90

 De vraag is of de tonen van de glazen in de zaal te horen zijn geweest.  

 Het concert werd een publiek succes. De bezoekers lieten herhaaldelijk blijken met het 

gehoorde ingenomen te zijn en juichten dirigent en uitvoerenden met warmte toe, zo blijkt uit 

Het Nieuws van den Dag van 5 oktober 1907. Op de recensent Daniël de Lange daarentegen 

konden Schillings’ werken ‘in het algemeen niet meer dan belangstelling inboezemen, diepen 

indruk maken zij niet, het hart wordt bij het hooren er van niet in ontroering gebracht.’ Over 

Hess schreef hij onder meer: ‘Een nieuwen weg bewandelt Hess niet, maar de wegen die hij 

bewandelt zijn aangenaam en geven ons menig interessant oogenblik te genieten.’ In zijn 

voordracht toonde Hess zich ‘een zeer intelligent en warm gevoelend kunstenaar’, die over 

een krachtige, omvangrijke stem beschikte. Ten aanzien van Schillings’ directiecapaciteiten 

schreef De Lange slechts dat het orkest zich beijverde om zo getrouw mogelijk de intenties 

van de componist-dirigent weer te geven. 

 De volgende gastdirigent die zich aan het Amsterdamse abonnementspubliek 

presenteerde, was Max Fiedler. Hij leidde als directeur het conservatorium te Hamburg en 

onderscheidde zich als orkestleider; vanaf 1904 trad hij in deze stad tevens als dirigent van de 

filharmonische concerten op. Ook hij componeerde.
91

 Zijn concert, zijn eerste met het 

Concertgebouworkest, vond plaats op 24 oktober 1907. Het programma omvatte de Ouverture 

Egmont van Ludwig van Beethoven, de Eerste symfonie van Johannes Brahms, Don Juan van 

Richard Strauss, de Italienische Serenade van Hugo Wolf, ‘Waldweben’ uit Siegfried en het 

Voorspel tot Die Meistersinger von Nürnberg van Richard Wagner. Op Wolfs serenade na, 

was het orkest met de composities vertrouwd. Opvallend is dat Fiedler aangaf aan twee 

repetities genoeg te hebben.
92

 Het publiek reageerde enthousiast op zijn optreden en ook 

Daniël de Lange toonde zich er grotendeels mee ingenomen.
93

 In de jaren twintig zou Fiedler 

regelmatig terugkeren en dikwijls inspringen.
94

 

                                                                                                                                                         
88 Ludwig Hess: 1. a. Hans Memlings Himmelskönig mit musizierenden Engeln, b. Liebe, op. 25 nr. 2, voor tenor 

en orkest, solist Ludwig Hess; Max Schillings: 2. a. Voorspel tweede akte van het muziekdrama Ingwelde, b. 

Brans monoloog uit Ingwelde, solist Ludwig Hess, 3. ‘Von Spielmanns Leid und Lust’, voorspel derde akte van 

de opera Der Pfeifertag, pauze, 4. Ein Zwiegespräch, voor klein orkest en viool- en violoncelsolo (Chr. Timmner 

respectievelijk F.W. Gaillard), 5. Glockenlieder, op. 22, voor tenor en orkest, solist Ludwig Hess, nog in 

manuscript, a. ‘Die Frühglocke’, b. ‘Die Nachzügler’, c. ‘Ein Bildchen’, d. ‘Mittagskönig und Glockenherzog’, 

6. Seemorgen, symfonische fantasie voor groot orkest (op. 6). Nrs. 1a en b, 2b, 4 en 5 eerste uitvoering. 
89 De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 49. 
90 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer, brief van Max Schillings aan Willem Mengelberg d.d. 21 

september 1907; De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 49-51. 
91 H.C. Colles/R, ‘Fiedler, (August) Max’, in: Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians, 

VIII, p. 776-777. 
92 SAA toegangsnr. 693 (KCO) en De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 58-59. 
93 Het Nieuws van den Dag d.d. 26 oktober 1907. 
94 De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 58. 
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 In november werd Mengelbergs plaats ingenomen door twee Nederlanders: op 3 

november door Anton Verhey en op 28 november door Johan Wagenaar. De pianist, organist, 

componist, pedagoog en dirigent A.B.H. Verhey had gekozen voor de Symfonie in C, de 

Grote, van Franz Schubert, ‘Scène d’amour’ uit Roméo et Juliette van Hector Berlioz en het 

Symfonisch gedicht Heldenlied (op. 111) van Antonín Dvořák. Verhey behoorde in die tijd 

tot de belangrijkste musici van Rotterdam en Den Haag en had affiniteit met Franse muziek. 

In 1907 wist hij Richard Strauss naar Rotterdam te krijgen om er tijdens het tweedaagse 

muziekfeest op 7 en 8 juni in het kader van de algemene vergadering van de Maatschappij tot 

Bevordering der Toonkunst enkele werken te dirigeren. Het concert van 7 juni 1907 werd 

geheel door Verhey geleid, tijdens het tweede trad Strauss als dirigent op en Verhey als 

dirigent en pianosolist. Aan beide concerten heeft het Concertgebouworkest meegewerkt.
95

 

Ook in Amsterdam ‘waar hij [Verhey] ditmaal voor het eerst een orkestconcert dirigeerde, 

werd het talent van den begaafden kunstenaar hoogelijk gewaardeerd’.
96

 Op 5 juni had Strauss 

bij Mengelberg geluncht.
97

 

In november 1907 was hij in Amsterdam terug. Hij logeerde bij Willem Mengelberg, 

maar trad niet met het Concertgebouworkest op. Ditmaal dirigeerde hij in vijf verschillende 

Nederlandse steden in totaal vijf voorstellingen van zijn opera Salome vanwege de Opera 

Italiana. Het orkest dat daaraan meewerkte, was het sterk vergrote orkest van deze instelling.
98

  

 Johan Wagenaar verscheen op donderdag 28 november 1907 (opnieuw) op de bok. 

Zijn programma bestond uit de Ouverture Genoveva van Robert Schumann, de Tweede 

symfonie van Johannes Brahms en, na de pauze, de Lustspiel-Ouvertüre, op. 38, van 

Ferruccio Busoni (eerste uitvoering door het Concertgebouworkest), Wagenaars Saul en 

David, ‘Tannhäusers Pilgerfahrt’ (Inleiding derde akte) uit Tannhäuser en het Voorspel tot 

Die Meistersinger von Nürnberg van Richard Wagner. ‘Met luide toejuichingen werd 

Wagenaar door het publiek gedankt voor het groote kunstgenot, dat hij allen had doen 

smaken.’ De Lange gaf in zijn krant duidelijk blijk van zijn waardering, zowel voor Wagenaar 

als componist als voor Wagenaar als herscheppend kunstenaar.
99

 

 Vervolgens maakte het abonnementspubliek kennis met Jean Louis Nicodé. Deze 

pianist, dirigent en componist had naam gemaakt in Dresden. Het programma van zijn 

optreden op 12 december 1907 bestond uit slechts één compositie van de bezoeker: Gloria! 

Ein Sturm- und Sonnenlied. Ondanks het feit dat het slotkoor niet werd uitgevoerd, duurde het 

concert vanwege de extreme lengte van deze ‘Symphonie in einem Satz für grosses Orchester, 

Orgel und Schlusschor’ uitzonderlijk lang: van acht tot elf uur ’s avonds, met een pauze van 

ruim twintig minuten. (Normaal was van acht tot tien, kwart over tien.) Het orkest was voor 

dit nieuwe werk uitgebreid. Tijdens de uitvoering vonden changementen plaats: ‘gedraaf’ van 

enkele blazersgroepen, die in de corridors moesten spelen en dan weer op het podium 

terugkeerden. Omdat de directie-ervaring van Nicodé beperkt was, leidde dit in het orkest tot 

                                                 
95 Hij liet Nederland kennismaken met Les béatitudes van César Frank, Le déluge van Saint-Saëns en L’enfance 

du Christ van Hector Berlioz. H. Adema & T. Braas, ‘Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam’, in: 

Toonkunst nieuws 2004/3, p. 45-57: 50-51; SAA toegangsnr. 611 (MtBdT), inv.nr. 21, Geschiedenis en 

Handelingen van de MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. Zesde Reeks, N°. 10, 

daarin STAAT en OVERZICHT der AFDEELINGEN, gedurende 1906-1907, p. 35; J.D.C. van Dokkum, 

Honderd jaar muziekleven in Nederland. Een geschiedenis van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 

bij haar eeuwfeest 1829-1929 (Amsterdam 1929), p. 208-209.  
96 Het Nieuws van den Dag d.d. 5 november 1907. 
97 Trenner, Richard Strauss, p. 291. 
98 P. Op de Coul, ‘Een Italiaanse Salome in Nederland’, in: A. Annegarn e.a. (red.), Harmonie en perspectief. 

Zevenendertig bijdragen van Utrechtse musicologen voor Eduard Reeser (Deventer studiën VI, Deventer 1988), 

p. 236-251; Trenner, Richard Strauss, p. 295. 
99 Het Nieuws van den Dag d.d. 30 november 1907. 
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het commentaar: Nicodé, nie(t)-cadeau. De uitvoering, zonder medewerking van een koor, 

kreeg nauwelijks respons. Daniël de Lange liet echter in zijn bespreking onverholen 

bewondering blijken.
100

 Na zijn optreden stuurde Nicodé een foto voor de ‘Ahnen-Galerie’ 

van dirigenten die voor het Concertgebouworkest hadden gestaan. In een begeleidende brief 

schreef hij dat hij hoopte dat het orkest bij het zien ervan ‘in ebenso freundlicher Erinnerung 

meiner gedenken werde, wie ich dasselbe gegenüber dem Orchester tue.’
101

 

Op 9 januari 1908 beklom dr. Ludwig Rottenberg het rostrum. Rottenberg was eerste 

dirigent van de opera van Frankfurt am Main. Deze positie aan de opera had hij op 

aanbeveling van Hans von Bülow en Johannes Brahms verkregen.
102

 Het programma van zijn 

debuut als gastdirigent van het Concertgebouworkest omvatte Mozart, Symfonie nr. 39 in Es, 

KV 543, Beethoven, Ouverture Egmont, Schumann, Ouverture Manfred, Brahms, Vierde 

symfonie. Aanvankelijk had Rottenberg de Eerste symfonie van Brahms voorgesteld. Het 

programma zou dan ‘kurz, recht stylvoll’ zijn ‘und die einzelnen Werke heben sich gut von 

einander ab.’
103

 Het concert leverde de dirigent een positief oordeel van Daniël de Lange op. 

‘Dat Rottenberg een geroutineerd orkest-directeur is, zag men van het eerste oogenblik af. 

Sober in zijn bewegingen, uitdrukkingsvol in zijn gebaar en energiek in zijn voelen, zoo stond 

deze, tot hiertoe onbekende dirigent voor ons. […] Hij weet wat hij wil […].  

 Met groot genoegen heb ik de uitvoering der genoemde werken onder Rottenberg’s 

leiding gehoord. De kennismaking is dan ook eene aangename te noemen. Vooral is het een 

aangename geweest, omdat men in allen deele kon opmerken, hoe groote ernst bij dezen 

dirigent voorzat, om tot in kleine onderdeelen de bedoelingen der componisten te doen 

uitkomen, zonder een enkel oogenblik de groote lijn uit het oog te verliezen. En daar komt het 

ten slotte op aan.’
104

  

 De recensent van De Amsterdammer, Anton Averkamp, deelde de mening van De 

Lange over Rottenbergs interpretaties niet. Hij vond dat als een dirigent een dergelijk 

programma koos, hij de kwaliteiten diende te bezitten om de verschillende ‘eigenaardigheden’ 

van de componisten in het juiste licht te plaatsen, en daaraan ontbrak het. Het was allemaal te 

veel Rottenberg.
105

 In welke mate de interpretaties zich verhielden tot die van Mengelberg, 

wordt niet duidelijk. 

 De Lange vond het een sympathiek denkbeeld van het bestuur van Het Concertgebouw 

dat het in het seizoen 1907/1908 niet alleen gerenommeerde, maar ook jonge dirigenten 

gelegenheid gaf om zich aan het publiek voor te stellen.
106

 Tot deze categorie behoorde de 

organist, cellist en (koor)dirigent Johan Schoonderbeek. Hij zou vooral bekend worden als 

grondlegger van de Naardense Bachtraditie (1921). Schoonderbeek had al op 2 mei 1906 met 

het orkest een concert gegeven vanwege de Christelijke Oratorium-Vereeniging.
107

  

Het programma van zijn abonnementsconcert op 23 januari 1908 bestond uit de 

Ouverture Undine van Albert Lortzing, de Serenade voor strijkorkest in Es van Ermanno 

Wolf-Ferrari (eerste uitvoering door het Concertgebouworkest), de Symfonie nr. 41 in C, de 

                                                 
100 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 258, fol. 22, kopie brief d.d. 3 december 1907 aan J.L. Nicodé; voorts 

Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 134-135; Het Nieuws van den Dag d.d. 14 december 

1907. 
101 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer, brief d.d. 23 december 1907 van Nicodé; De Leur & Straub (red.), 

Keep these letters, please!, p. 60-61. 
102 Concertprogramma; G. Keller & Ph. Kruseman (red.), Geïllustreerd muzieklexicon (2 dln. inclusief 

Supplement 1949, ’s-Gravenhage 1932, 1949), II, p. 652.  
103 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer, brief van Ludwig Rottenberg d.d. 3 januari 1908. 
104 Het Nieuws van den Dag d.d. 11 januari 1908. 
105 De Amsterdammer d.d. 19 januari 1908. 
106 Het Nieuws van den Dag d.d. 25 januari 1908. 
107 Steffen, ‘Kroniek’, p. 116. 
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Jupiter, KV 551 van Mozart, de Haydn-variaties van Johannes Brahms en de Ouverture 

Euryanthe van Carl Maria von Weber. Mild oordeelde De Lange dat Schoonderbeek zich ‘op 

verdienstelijke wijze’ van zijn taak had gekweten.
108

  

 Op 6 februari 1908 zag het Amsterdamse abonnementspubliek voor het eerst de 

Belgische componist François Rasse voor het orkest. Hij had in de periode 1902-1907 in de 

Koninklijke Muntschouwburg in Brussel gedirigeerd en in 1907 in het Théâtre du Capitole te 

Toulouse. In 1908-1910 leidde hij opvoeringen van de Noord-Nederlandsche Opera 

(Vereeniging) in Amsterdam.
109

 Het programma van Rasse omvatte behalve Bizets Ouverture 

Patrie en het Symfonische gedicht La jeunesse d’Hercule van Saint-Saëns drie composities 

van hemzelf: de Symphonie romantique, die al sedert 1904 op het repertoire van het 

Concertgebouworkest stond,
110

 de Symphonie melodique en de Ouverture Deïdamia. Een 

Frans-Belgisch programma, en daarom opmerkelijk. De muziek kon niet elke bezoeker 

bekoren, maar degenen die tot het einde van het concert bleven, juichten Rasse hartelijk 

toe.
111

 De Lange achtte Rasse als componist en als dirigent hoog. ‘Zijn bewegingen zijn 

uiterst sober en bijzonder uitdrukkingsvol, daarbij buitengewoon precies’, zo berichtte hij. 

‘Men merkt op, dat hij de kunstenaars, die onder zijn leiding spelen, dwingt om zijne intentiën 

nauwkeurig te volgen en ze uit te voeren.’ De uitvoering van Bizet en Saint-Saëns bewezen 

dat hij een geboren én een bijzonder geroutineerd dirigent was.
112

 De recensent van het 

Algemeen Handelsblad vond het aangenaam naar hem te luisteren en hem het orkest te zien 

dirigeren, maar plaatste wel een duidelijke kanttekening. ‘Over ’t algemeen deed François 

Rasse zich niet als ’n tot diepere gevoelsuitingen doordringend toondichter kennen’
113

 De 

Amsterdammer toonde zich eveneens lovend over zijn optreden als dirigent. Eén compositie 

van de bezoeker op het programma zou echter genoeg zijn geweest.
114

 

 Veertien dagen later stond er weer een onbekende voor het orkest. Dit keer Hugo 

Reichenberger, een succesvol opera- en concertdirigent. Voor zijn concert van 20 februari had 

hij de volgende composities gekozen: Eine Faust-Ouvertüre van Richard Wagner, Aus Italien 

van Richard Strauss, de Zevende symfonie en de Ouverture Leonore III van Ludwig van 

Beethoven. Al met al een programma waaraan een dirigent van zijn statuur zich bij het 

Concertgebouworkest geen buil kon vallen. Zijn optreden ging gepaard met een grote 

zekerheid en bijzonder veel rust, maar ook ontbrak het hem niet aan ‘energie en pittigheid’. 

Hij is ‘met grote warmte’ toegejuicht, vooral na de symfonie. ‘De kunstenaar liet tot tweemaal 

toe het orkest in de hem gebrachte hulde deelen.’
115

 Lichtelijk teleurstellend was dat de 

fameuze Ernst von Schuch, wiens optreden was aangekondigd, niet had kunnen komen. De 

oorzaak daarvan lag in de bepalingen die in Dresden een nauwelijks enkele malen 

onderbroken samenwerking tussen dirigent en orkest waarborgden.
116

 In 1907 noemde 

Willem Mengelberg Schuch een van de beste dirigenten.
117

  

 Het abonnementsconcert van 5 maart 1908 stond onder leiding van Bernard Zweers. 

Het programma vermeldt uitsluitend eigen werken: 

  

                                                 
108 Het Nieuws van den Dag d.d. 25 januari 1908. 
109 www.oostende.be/product/91/default.aspx?_vs=0_n&id=6292 d.d. 20 november 2009; [P. Hulpusch], [P.H. 

Honig, red.], Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995 (Amsterdam [1996]). 
110 Steffen, ‘Kroniek’. 
111 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 7 februari 1908. 
112 Het Nieuws van den Dag d.d. 8 februari 1908. 
113 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 7 februari 1908. 
114 D.d. 16 februari 1908. 
115 Het Nieuws van den Dag d.d. 22 februari 1908. 
116 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 21 februari 1908. 
117 Zwart, Willem Mengelberg, p. 344. 
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1. Voorspelen tot en reien uit Gijsbrecht van Aemstel (Joost van den Vondel) 

_________ 

2. Saskia, concertstuk voor orkest 

3. Avondzang voor vrouwenkoor (Hélène Swarth) 

4. a. Drei Schüsse’ (Rud. Presber), Gerard Zalsman, bas  

    b. Sterren (Hélène Swarth), Pauline de Haan-Manifarges, alt  

    c. Liedje (Jac. Perk), Rud. van Schaïk, tenor 

    d. De Roos (Ant. L. de Rop), Aaltje Noordewier-Reddingius, sopraan 

    e. Lied (Hélène Swarth), Aaltje Noordewier-Reddingius, sopraan 

6. Ons Hollandsch (H. Cosman), mannenkoor met orkest. 

 

De pianobegeleiding van de liederen werd verzorgd door Catharina van Lokhorst; het 

mannenkoor was de Liedertafel “Apollo”. De vocale medewerking aan de Gijsbrecht-muziek 

geschiedde door ‘louter bekende personen, ’t zij zangers, ’t zij liefhebbers’. Op het 

programma staat na de liederen als nr. 5 nog Maskerdans (Humoreske) voor mannenkoor 

vermeld, maar deze compositie kwam te vervallen. Hoewel het geheel de indruk geeft van een 

bonte avond, gaf De Lange het concert een positieve beoordeling. Hij merkte op dat het 

vooral een succes voor Zweers was en uitte onverholen zijn aanhankelijkheid. ‘Zweers 

bewonderen wij als componist, als ernstig denkend en als hoog begaafd kunstenaar. De hulde, 

hem gisteravond gebracht, was voor ons allen een verkwikking.’
118

 

 Op 26 maart 1908 dirigeerde Alphons Diepenbrock, de erudiete huiscomponist van het 

Concertgebouw het abonnementsconcert. Mengelberg hield van diens muziek en had een 

welgemeende en oprechte belangstelling voor hem. De steun daarvoor is enigszins 

vergelijkbaar met Mengelbergs inzet voor muziek van Richard Strauss en Gustav Mahler. In 

de loop der tijd ontstond tussen beide coryfeeën een hartelijke, maar ook een enigszins 

gecompliceerde vriendschap.
119

 Dit had tot gevolg dat de symfonische liederen en andere 

werken met een orkestrale bezetting gewoonlijk kort na hun voltooiing onder leiding van ‘de 

Baas’ werden uitgevoerd. Tijdens Diepenbrocks leven prijkte vanaf de eerste uitvoering van 

een van zijn composities door het Concertgebouworkest in 1899
120

 in de meeste seizoenen 

minstens een van zijn werken op de abonnementsprogramma’s. Ook werden complete 

concerten aan hem gewijd. Hij trad incidenteel met het orkest als gastdirigent op, voor het 

eerst op 6 december 1900 met zijn beide Hymnen an die Nacht. Naar aanleiding van het 

optreden op 14 november 1918 zou in het Algemeen Handelsblad worden opgemerkt dat hij 

nog wel eens de praktische werkelijkheid uit het oog verloor en alles te veel hoorde zoals hij 

het zich wenste, niet zoals het reëel klonk.
121

 Doch ondanks zijn handicaps als dirigent, is 

Diepenbrock na afloop door publiek en uitvoerenden stormachtig toegejuicht en met bloemen 

en kransen overladen.
122

 

Diepenbrock dirigeerde soms composities van anderen. Zoals op de zesentwintigste 

maart 1908: de Vierde symfonie van zijn vriend Gustav Mahler naast zijn eigen Hymne aan 

Rembrandt. De sopraan Johanna van Linden van den Heuvell trad als soliste op. Aan de 

Hymne aan Rembrandt werkte ook een vrouwenkoor mee dat was samengesteld uit leden van 

het Amsterdamse Toonkunstkoor. Hoewel het programma vermeldt dat de Hymne aan 

Rembrandt voor het eerst werd uitgevoerd, had het Concertgebouworkest deze muziek al 

                                                 
118 Het Nieuws van den Dag, d.d. 7 maart 1908. 
119 Zwart, Willem Mengelberg, p. 238. 
120 Op 20 april 1899 van zijn georkestreerde Hymne voor viool en piano onder leiding van Willem Mengelberg. 

Zie E. Reeser, Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, III (’s-Gravenhage 1970), p. 545. 
121 Algemeen Handelsblad (o) 15 november 1918. 
122 Het Nieuws van den Dag (a) 15 november 1918. 
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tijdens de Rembrandt-herdenking in 1906 ten gehore gebracht.
123

 Het concert werd een avond 

van ‘het allerhoogste kunstgenot’; alleen ten aanzien van de sopraan zijn kanttekeningen 

geplaatst.
124

 Zonder het vertrouwen en de steun van Mengelberg zou het echter voor de 

‘autodidact-componist’ die Diepenbrock was, onmogelijk zijn geweest om programma’s als 

deze te leiden. 

  

Ondertussen was het duidelijk geworden dat het aantrekken van incidenteel optredende 

gastdirigenten geen oplossing was voor het structurele probleem van Mengelbergs 

afwezigheid. Mede vanwege de kosten. Daarbij kwam nog het vertrek van de tweede dirigent 

Martin Heuckeroth per 1 september 1908. Terwijl Mengelberg voor diens vervanging in 

eerste instantie een ‘jongmensch als volontair of tegen een klein salaris’ wilde zoeken,
125

 koos 

het Concertgebouwbestuur weer voor kwaliteit, waarop Mengelberg met de suggestie van de 

ervaren Gustav Kogel kwam.
126

 Desondanks kreeg Kogel eerst twee concerten op proef te 

leiden. Tevens wilde men August Scharrer, eveneens een Duitser, in het Concertgebouw 

zien.
127

 Het bestuur ging niet over een nacht ijs. 

 Gustav Kogel was zijn loopbaan begonnen als theaterkapelmeester. Zoals al vermeld, 

gaf hij met het Berliner Philharmonische Orchester onder andere in Scheveningen Kurhaus-

concerten. In 1891 werd hem de leiding van de Frankfurter Museumskonzerte aangeboden. 

Na zijn vertrek daar in 1903 trad hij uitsluitend als gastdirigent op in bijvoorbeeld Madrid, 

Barcelona, Sint-Petersburg, Moskou en in de periode 1903-1905 bij de New York 

Philharmonic Society. Kogel heeft ook lang voor de firma Peters in Leipzig gewerkt. Deze 

uitgeverij publiceerde bewerkingen van zijn hand, zoals van muziek van Händel. Zijn 

klavieruittreksels van opera’s waren wijd en zijd bekend.
128

 

 Kogels eerste concerten met het Concertgebouworkest vonden plaats op 23 en 26 april 

1908. Beide waren abonnementsconcerten. Zijn optreden op 23 april overtuigde niet volledig: 

hij was weliswaar een krachtige persoonlijkheid en beschikte over de nodige routine, maar hij 

had een voor recensent Daniël de Lange te pompeuze smaak. Dit was De Lange ook al uit de 

samenstelling van het programma gebleken: de Derde suite van Tsjaikovski – eerste 

uitvoering –, met veel verve gedirigeerd, Liszts Tasso, waarin de dirigent het sterkst in de 

pompeuze gedeelten was, de Siegfried-Idyll en de Ouverture Die Meistersinger von Nürnberg 

van Richard Wagner, waarin Kogel zich veel vrijheid ten aanzien van versnellingen en 

vertragingen veroorloofde.
129

 De verslaggever van de NRC herinnerde zich van Kogels 

concerten in Scheveningen vooral diens ‘“schneidigkeit” en zijn temperamentvol brio, dat 

vooral de moderne meesters, speciaal Liszt, met zijn dikwerf uiterlijke effecten ten goede 

kwam.’ Deze eigenschappen bleken nu ‘verrijkt met een fijn uitbeeldingsvermogen’.
130

 

 Het programma van Kogels tweede concert, op zondagmiddag, omvatte vóór de pauze 

Mozarts Ouverture Die Zauberflöte, het Concert voor twee violen, violoncello solo en 

strijkers in D van Händel, geredigeerd door de dirigent en de Variaties op een thema van 

Joseph Haydn van Johannes Brahms. Volgens het programma werd Händels concert voor het 

eerst door het orkest uitgevoerd. Het gedeelte na de pauze was met de Achtste symfonie en de 

                                                 
123 Steffen, ‘Kroniek’. 
124 Ibid., d.d. 28 maart 1908. 
125 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergadering d.d. 18 december 1907. 
126 Ibid., notulen bestuursvergadering d.d. 12 maart 1908. 
127

 Ibid., notulen bestuursvergadering d.d. 1 mei 1908. 
128 Concertprogramma; D. Mundus (red.), Alfred Richter. Aus Leipzigs musikalischer Glanzzeit. Erinnerungen 

eines Musikers (Leipzig 2004), p. 165.  
129 Het Nieuws van den Dag d.d. 25 april 1908. 
130 NRC d.d. 24 april 1908. 
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Ouverture Leonore III aan Beethoven gewijd. Over het algemeen zijn Kogels concerten 

geprezen.
131

 

 August Scharrer genoot eveneens bekendheid vanwege concerten in Scheveningen. 

Scharrer was aanvankelijk koopman. Na een periode als koorrepetitor in Karlsruhe trad hij als 

dirigent te Regensburg op. In de periode 1900-1904 leidde hij het Kaimorkest te München en 

vanaf 1904 was hij een van de dirigenten van het Berliner Philharmonische Orchester. 

Daarmee kwam hij in Scheveningen. Scharrer componeerde ook.
132

 Het programma dat hij op 

7 mei 1908 dirigeerde, bestond uit het Concerto grosso in D voor twee violen, violoncel en 

continuo van Händel, de Onvoltooide symfonie van Schubert, de Ouverture Der Freischütz 

van Carl Maria von Weber en de Symphonia Domestica van Richard Strauss. Volgens Daniël 

de Lange was de dirigent gewoon ‘de muzikale troepen te commandeeren’, wat aan alles te 

merken was. ‘Ten eerste worde opgemerkt de groote mate van uiterlijke rust, ten tweede 

worde gewezen op de nauwkeurigheid der bewegingen, ten derde worde herinnerd aan de 

zorgvuldige aanwijzingen aan de medewerkenden en ten slotte worde verklaard, dat de 

fiksche, degelijke persoonlijkheid van dezen kunstenaar zich in zijn voordracht weerspiegelt.’ 

De Lange toonde zich met het gehoorde zeer ingenomen, alleen had Scharrer Strauss’ 

Symphonia Domestica te ernstig neergezet.
133

 Het Algemeen Handelsblad toonde eveneens 

waardering voor deze dirigent.
134

 Maar ondanks Scharrers prestaties werd aan Kogel als vaste 

vervanger van Mengelberg de voorkeur gegeven.
135

 

 De laatste buitenlander die in het seizoen 1907/1908 als vervanger voor Mengelberg 

voor het Concertgebouworkest verscheen, was Landon Ronald. Deze Engelse dirigent, pianist 

en componist had van 1904 tot 1907 onder meer als gast het nieuw gevormde London 

Symphony Orchestra gedirigeerd, wat in 1908 tot optredens in Berlijn, Wenen, Leipzig en dus 

ook Amsterdam leidde.
136

 Op 14 mei 1908 presenteerde hij zich aan het Amsterdamse 

publiek. Uitgevoerd werden de Ouverture Oberon van Carl Maria von Weber, de Vierde 

symfonie van Pjotr Tsjaikovski, de Ouverture Karneval van Antonín Dvořák, delen uit 

Tristan und Isolde van Richard Wagner, de Irish rhapsody nr. 1 van Charles Villiers Stanford 

(eerste uitvoering), en de inleiding tot de derde akte van Wagners Lohengrin. Ronald 

dirigeerde ‘ongeveer uit het hoofd, daargelaten of hij al of niet de partituur voor zich heeft.’ 

Hij werd gekenmerkt door een effectvolle gestiek. ‘Voortreffelijk virtuozenwerk.’ De Lange 

maakte enig voorbehoud ten aanzien van Ronalds artistieke kwaliteiten.
137

 In het Algemeen 

Handelsblad werd hij een zeer bekwame gastdirigent genoemd.
138

 

 Al deze optredens maakten dat het seizoen 1907/1908 de eerste concertreeks van het 

orkest bevatte die een voorafschaduwing was van wat later algemene praktijk zou worden. 

Het abonnementspubliek kreeg alle gelegenheid om in een overzichtelijke periode een voor 

die tijd breed scala van dirigenten te leren kennen, die ook nog onbekende composities 

meebrachten. De optredens hadden wel het nodige gekost.
139

  

 

                                                 
131 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergadering d.d. 1 mei 1908. 
132 Keller & Kruseman (red.), Geïllustreerd muzieklexicon, II, p. 681; P. Muck, Einhundert Jahre Berliner 

Philharmonisches Orchester. Darstellung in Dokumenten (3 dln., Tutzing 1982), III, Die Mitglieder des 

Orchesters. Die Programme. Die Konzertreisen. Erst- und Uraufführungen. 
133 Het Nieuws van den Dag d.d. 9 mei 1908. 
134 D.d. 8 mei 1908. 
135 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergadering d.d. 29 mei 1908. 
136 M. Kennedy, ‘Ronald [Russell], Sir Landon’, in: Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and 

musicians, XXI (herdruk 2002), p. 642-643. 
137 Het Nieuws van den Dag d.d. 16 mei 1908. 
138 (o) d.d. 15 mei 1908. 
139 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 883. 
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Tabel 4.3 Honoraria van gastdirigenten 1907/1908 

 
datum 

optreden 

dirigent datum 

boeking 

geboekt bedrag 

in guldens 
bijzonderheden 

3-10-1907 Max Schillings  3-10-1907 353,64 voor Schillings en de solist 

samen 

24-10-1907 Max Fiedler 26-10-1907 353,13  

3-11-1907 Anton Verhey 24-11-1907 100,00  

28-11-1907 Johan Wagenaar 28-11-1907 100,00  

12-12-1907 Jean Louis Nicodé 16-12-1907 295,75  

9-1-1908 Ludwig Rottenberg 6-1-1908 189,76  

23-1-1908 Johan Schoonderbeek   geen boeking gevonden 

6-2-1908  François Rasse 6-2-1908 196,12  

20-2-1908 Hugo Reichenberger 21-2-1908 147,83  

5-3-1908 Bernard Zweers 17-6-1908 100,00  

26-3-1908 Alphons Diepenbrock 1-4-1908 100,00  

23-4-1908 

26-4-1908 

Gustav Kogel 30-4-1908 296,40  

7-5-1908 August Scharrer 11-5-1908 59,29  

14-5-1908 Landon Ronald 19-5-1908 60,63  

 

De tabel toont dat sommige dirigenten graag wilden optreden, gezien het lage honorarium 

waarmee ze genoegen namen. Opmerkelijk is ook dat de bedragen veelal beduidend lager 

liggen dan de honoraria van solisten en dirigenten, die beschouwd werden als tot de 

allerhoogste rang te behoren.
140

 

 

Tabel 4.4 Honoraria van topdirigenten en topsolisten 1906-1909 

 
datum 

optreden 

dirigent datum 

boeking 

geboekt bedrag 

in guldens 
bijzonderheden 

8-3-1906 Gustav Mahler 8-3-1906 593,50  

26-4-1906 Edvard Grieg 26-4-1906 593,25  

30 & 31-1-1907 Edouard Colonne 2-2-1907 700,00  

2-2-1907 Edouard Colonne 2-2-1907 300,00 optreden in Den Haag 

12, 13 & 15-3-1908 Eugène Ysaÿe 16-3-1908 3.000,00 vioolsolist 

12-12-1908 Serge Rachmaninoff 12-12-1908 471,88 pianosolist in Den Haag 

 Serge Rachmaninoff 12-12-1908 471,88 pianosolist 

 Serge Rachmaninoff 12-12-1908 117,97  

30-9-1909 Fritz Kreisler 30-9-1909 593,30 vioolsolist 

2-10-1909 Gustav Mahler 7-10-1909 395,20 optreden in Den Haag 

3 & 7-10-1909 Gustav Mahler 7-10-1909 790,40  

 

Dit waren forse bedragen, net zoals het jaarsalaris van Willem Mengelberg (in die tijd f 

10.000) in verhouding tot de beloning van menig orkestlid een astronomisch bedrag was. Zo 

begon H.F. Beek bij zijn aantreden in het orkest in 1904 met f 780 per jaar, niet eens het 

laagste bedrag, want voor zijn periode bij de Arnhemsche Orkest Vereeniging had hij 4 jaar 

en 8½ maand diensttijd gekregen. In de seizoenen 1907/1908 tot en met 1910/11 bedroeg zijn 

jaarinkomen f 900. Het jaarinkomen van de eerste hoboïst Georges Blanchard beliep in de 

periode 1907/08 – 1909/10 volgens de boekhouding van Het Concertgebouw f 1.200 per 

jaar.
141

 

                                                 
140 Ibid., inv.nrs. 882 en 883. 
141 Ibid., inv.nr. 1727. J. Fekkes b.v. begon in 1906/07-1907/08 met f 800 per jaar.  

Giskes_PROEF (all).ps Front - 55     T1 -    Black



 110 

Alles bij elkaar leverde Mengelbergs afwezigheid in het seizoen 1907/1908 volgens de 

bestuursnotulen Het Concertgebouw een kostenpost op van f 2.160. Hij verklaarde zich bereid 

om daarvan f 1.200 voor zijn rekening te nemen. Pas in de bestuursvergadering van 22 maart 

1909 kon worden meegedeeld dat het toegezegde bedrag was ontvangen.
142

 Gastdirigenten 

werden gezien als solisten: hun honoraria voor de Amsterdamse concerten werden geboekt op 

de zogenaamde solistenrekening. 

De meerkosten kon de N.V. niet structureel dragen. Het bestuur nam daarom naast de 

keuze voor een vaste gastdirigent nog andere maatregelen. Er werd een verhoging van de 

abonnementprijs ingevoerd en met ingang van 1908/1909 werd het seizoen in verband 

daarmee verdeeld in gescheiden abonnementen voor het winter- en het zomerseizoen.
143

 

 De indruk die de nieuwkomer Cornelis Dopper met zijn optreden op 17 mei 1908 

naliet, had verstrekkende gevolgen. Hij leidde toen in een concert van de tweede dirigent 

Martin Heuckeroth de uitvoering van zijn Tweede symfonie, Rembrandt. Omdat Heuckeroth 

eerder dat jaar aangegeven had ontslag te zullen nemen, resulteerde lobbyen van de kant van 

Dopper erin dat hij per 1 september 1908 als tweede dirigent werd aangesteld, op een salaris 

van f 1.200 per jaar. Andere kandidaten voor de post waren de al genoemde Anton Verhey, 

Jan Kwast, de dirigent van de Arnhemsche Orkest Vereeniging, en Jan van Gilse, toen 

dirigent van de Städtische Oper te Bremen.
144

  

 

4.7 Gustav Kogel, de eerste vaste gastdirigent naast Mengelberg 

Nadat de proefdirecties in het voordeel van Gustav Kogel waren uitgevallen, werd weldra 

overeenstemming bereikt over de condities van zijn komende optredens. Op 29 mei 1908 

besloot het bestuur hem als vervanger voor Mengelberg in te schakelen.
145

 In juni werd het 

nieuws bekend dat Kogel in het volgende seizoen bij vijftien concerten diens plaats zou 

innemen.
146

 Mengelberg had de zaak met de dirigent geregeld. Pas per brief d.d. 22 september 

kreeg de dirigent de officiële schriftelijke uitnodiging uit naam van het bestuur om in het 

seizoen 1908/1909 vijftien concerten te leiden tegen een honorarium van 250 Reichsmark per 

concert.
147

 Hij zou ook in het volgende seizoen als vervanger fungeren. Per concert inclusief 

repetities kostte dit Het Concertgebouw ongeveer honderdvijftig gulden aan honorarium.
148

 

Uit advertenties en abonnementsvoorwaarden blijkt dat voor de winterseizoenen in principe 

niet aan andere gastdirigenten werd gedacht.
149

 Dopper werd namelijk ook ingeschakeld bij 

de abonnementsconcerten. 

Kogel dirigeerde muziek die grotendeels in de lijn lag van datgene wat Mengelberg 

bracht: veel Beethoven en Wagner, verder met name composities van Richard Strauss, 

Tsjaikovski – onder meer diens Vierde, Vijfde en Zesde symfonie –, Brahms, en Liszt. Hij 

                                                 
142 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergaderingen d.d. 29 mei 1908 en 1 maart 1909. 
143 Ibid., inv.nr. 72. Weekblad voor Muziek 15 (1908), p. 167-168; advertenties. 
144 SAA toegangsnr. 1089 (CG) inv.nr. 17, notulen bestuursvergaderingen d.d. 12 maart, 8 april, 29 mei en 9 juli 

1908; J. Stam, Schitteren op de tweede rang. Cornelis Dopper (1870-1939) zijn leven, werk en wereld 

([Stadskanaal] 2002), p. 173-174; H.C.M. van Dijk, Jan van Gilse. Strijder en idealist. Een bijdrage tot de 

kennis van de Nederlandse muziekgeschiedenis in de periode 1900-1944 (Proefschrift UU 1979), p. 17. 
145 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergadering d.d. 29 mei 1908. 
146 Het Nieuws van den Dag d.d. 23 juni 1908. 
147 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 258, fol. 50. 
148 Ibid., inv.nr. 883. 
149 Voor het winterseizoen 1908/1909 werd in mei voor bepaalde series aangekondigd dat Mengelberg bij 

verhindering door ‘één, alsnog te benoemen, plaatsvervangenden dirigent van hoogen rang’ zou worden 

vervangen. De abonnementsvoorwaarden voor het winterseizoen 1909/1910 noemen als dirigenten Willem 

Mengelberg en Gustav Kogel. Bij verhindering van beiden zullen de tweede muziekdirecteur Cornelis Dopper en 

Evert Cornelis als dirigent optreden. Het zomerseizoen 1909 wordt geleid door Cornelis Dopper en Evert 

Cornelis. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 73, en advertenties.  
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leidde in de periode waarin hij voor Mengelberg optrad, elf eerste uitvoeringen.
150

 De eerste 

uitvoeringen van de Zevende symfonie van Anton Bruckner op 6 januari 1910 en de Zesde 

symfonie in D van Antonín Dvořák op 19 november 1908 zijn de opmerkelijkste. Bruckners 

symfonie werd herhaald tijdens zijn laatste optreden, op 31 maart 1910. Kogel bracht ook 

eigen bewerkingen van muziek van Händel mee.
151

 Opvallende elementen in de 

programmering zijn zeker de complete Beethoven- en Wagner-concerten en de Eerste en de 

Vierde symfonie van Schumann. Zijn directie werd gekenmerkt door een zekere zwier. Zoals 

elke dirigent trachtte hij in zijn gebaren de expressie aan de dag te leggen die hij van de 

uitvoerenden verlangde. Soms ging hij daarin ‘wel wat ver’ en deed hij ‘wel eens wat druk’, 

‘vooral met zijn linkerarm’. Ondanks zijn ervaring, kon hij in zijn interpretaties grillig zijn.
152

 

 In 1910 kwam er een einde aan de nauwe samenwerking, na nogal wat intern overleg. 

Kennelijk beviel Kogel niet helemaal, want Mengelberg kwam in januari van dat jaar met het 

voorstel om, vanwege de uitnodigingen elders te dirigeren, hemzelf tot ‘1
e
 of Generaal 

Directeur’ te benoemen, met de Fin Georg Schnéevoigt of Peter Raabe als ‘2
e
 1

e
 Directeur’ en 

Cornelis Dopper als tweede dirigent, tevens voor de zomerconcerten.
153

 Recensies in het 

Algemeen Handelsblad doen vermoeden dat de gewaardeerde Kogel te weinig voor muzikale 

aanvulling zorgde.
154

  

Het Concertgebouwbestuur besloot in weerwil van Mengelbergs voorstel om Dopper 

en de inmiddels benoemde Evert Cornelis als tweede dirigenten een grotere verantwoording te 

geven. Bij afwezigheid van hun chef mochten zij optreden. Tevens werd hun honorarium 

aanzienlijk verhoogd. Het bestuur verhoogde het honorarium van Willem Mengelberg van 

tien- naar twintigduizend gulden per jaar.
155

 Gustav Kogel werd in lovende, warme 

bewoordingen voor zijn diensten bedankt, waarop de dirigent de bestuursvoorzitter van Het 

Concertgebouw een uiterst beleefd en vriendelijk briefje terugschreef. ‘Die angenehmsten 

Erinnerungen werden mich bleibend mit Amsterdam, und dem Concertgebouw verbinden, wo 

es mir vergönnt war mit Ihrem herrlichem Orchester die Werke alter und neuer Meister 

aufzuführen.’ Voor een concert in de toekomst hield hij zich aanbevolen.
156

 

 Vanwege de beschikbaarheid van Kogel kwam het slechts bij uitzondering voor dat 

een gewone gastdirigent een volledig concert leidde. Iets meer traden in de Grote Zaal 

componisten met eigen werk op, zoals het onderstaande overzicht van het optreden van 

gastdirigenten tijdens de abonnementsconcerten van de winterseizoenen 1908/1909 en 

1909/1910 laat zien.  

 

                                                 
150 Steffen, ‘Kroniek’. 
151 Programma’s d.d. 7 en 10 januari 1909, 18 november 1909, 3 februari 1910. 
152 Anton Averkamp in De Amsterdammer d.d. 3 mei 1908. 
153 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergadering d.d. 13 januari 1910. 
154 Op 22 oktober 1909 meldde de krant in de ochtendeditie dat Kogel zich te Amsterdam vrienden had gemaakt. 

Zeker soms moet zijn musiceren tam zijn geweest: hij gaf bijvoorbeeld aan de Zesde symfonie van Tsjaikovski 

niet dezelfde bewogenheid en heftige accenten als Mengelberg (Algemeen Handelsblad (a) d.d. 6 december 

1909). Op 17 december meldt de krant in de ochtendeditie dat onder zijn ‘aangenaam-bezadigde leiding’ de 

uitvoering van twee tot dan door het orkest nog niet gespeelde werken ‘een volle zaal veel’ deed ‘genieten, kalm 

en zonder stoornis; zoo bevattelijk klonk alles en zoo licht, zoo gevoelig en welluidend bovenall…’ en op 7 

maart 1910 in de avondeditie: ‘Gisteren een heerlijke middag in het Concertgebouw […] De heer Kogel 

dirigeerde alles met de grootste opgewektheid.’  
155 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergaderingen d.d. 10 februari, 11 en 31 maart en 3 

april 1910. 
156 Ibid., inv.nr. 1524, kopie van de brief aan G. Kogel d.d. 7 april en brief van Kogel d.d. 16 april 1910.  
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Tabel 4.5 Gastdirigenten tijdens abonnementsconcerten in de winterseizoenen 1908/1909 en 

1909/1910 

 

 

Verdere optredens van gastdirigenten waren onder meer de volgende. Evert Cornelis 

debuteerde als gastdirigent op 21 maart 1909; op 1 september 1909 begon hij zijn 

werkzaamheden als tweede dirigent van het Concertgebouworkest naast Cornelis Dopper. Op 

13 mei 1909 leidde Kor Kuiler de eerste uitvoering door het Concertgebouworkest van zijn 

Concertouverture Befreiung, op 9 oktober 1909 dirigeerde Daniël de Lange het orkest tijdens 

een feestconcert ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het Amsterdamsch 

Conservatorium en op 22 mei 1910 vond de uitvoering plaats van Terwe van Hubert Cuypers 

onder leiding van de componist. Het was diens eerste optreden met het 

Concertgebouworkest.
159

 De samenwerking met de Wagner-Vereeniging en Henri Viotta 

werd voortgezet.  

 

4.8 Betekenis van de gastdirecties 

Uit het voorgaande blijkt dat het uitnodigen van gastdirigenten vaak een noodzaak was, door 

ziekte van Mengelberg aan het begin van een seizoen bijvoorbeeld of doordat hij elders 

optrad. Naarmate dit vaker gebeurde, werd er niet gekozen voor vervanging door de tweede 

dirigent(en), maar door derden. Geleidelijk aan groeide zo het aantal gastdirigenten. Het is 

daarbij opvallend dat er onder hen velen waren die met eigen muziek kwamen. Kennelijk was 

dit min of meer usance, want ook als zij als componist geen grote naam hadden, konden ze 

eigen werken uitvoeren. Wat dat betreft verschilden ze van Willem Mengelberg en van 

Gustav Kogel die zich niet als componist etaleerden. Er ontstond in elk geval een aanvullend 

beleid op het ten gehore brengen van onbekende werken door de eigen dirigenten van het 

orkest.  

Het bestuur luisterde goed naar de voorstellen van zijn eerste dirigent, honoreerde 

deze meestal en bood hem bovendien speelruimte om zelf initiatieven te nemen en afspraken 

te maken. Dit gebeurde soms zelfs zonder dat het bestuur daarin vooraf gekend was, zo laat 

Frits Zwart in zijn Mengelberg-biografie zien. Dat kon, omdat Mengelbergs relaties op 

muziekgebied voor Het Concertgebouw voordelig konden zijn, niet alleen op artistiek maar 

ook financieel terrein. Hij wist vaak behendig te operen, eveneens voor zichzelf. Indien nodig, 

verschool hij zich achter het bestuur als eindverantwoordelijke, zoals tijdens de 

onderhandelingen met François Rasse en in 1909 bij een gastdirectie van Jan van Gilse. 

Gewiekst was hij evenzeer ten aanzien van de beloning van gastdirigenten – natuurlijk niet in 

                                                 
157 Steffen, ‘Kroniek’. 
158 In 1908/09 is Colonne de enige ‘wijd-vermaarde’ gastdirigent geweest. W. Sibmacher Zijnen in het Algemeen 

Handelsblad (a) d.d. 12 april 1913. 
159 Steffen, ‘Kroniek’ en ‘Bijlage 1’. 

datum 

abonnements-

concert 

dirigent heel 

progr. 

gedirigeerd 

aantal 

werken 

eerste 

optreden 

met CO 

eerste 

uitvoe-

ring(en)
157

 

eigen 

werk(en) 

1908-12-17 Edouard Colonne158 x   1  

1909-2-4 F.A.E. Koeberg  1 ? 1 1 

1909-3-4 Jan van Gilse  1  1 1 

1909-04-29 François Rasse x   1 1 

1909-10-3 Gustav Mahler  1   1 

1909-10-7 Gustav Mahler x    1 

1909-11-7 Jan van Gilse  1   1 

1910-4-14 Alphons Diepenbrock x   2 4 

1910-5-1 Johan Wagenaar  1  1 1 
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de laatste plaats in verband met de financiële afspraak vanwege zijn gastdirecties in 

1907/1908. Uit de hoogte van de honoraria moet worden geconcludeerd dat de toen 

optredende dirigenten vaak niet werden beschouwd als behorend tot de crème de la crème. 

Mengelberg speelde ook wel dirigenten tegen elkaar uit, zoals bij Edouard Colonne.
160

 

‘Ik wilde echter ook zoo gaarne U, als meesterdirigent tegen over Weingartner, die in 

Amsterdam, volgens hem, Berlioz liet hooren, zooals ’t eigenlijk zijn moet [...] eens met 

Berlioz Damnation doen hooren. Dit zal ook voor U een zeer groot artistiek succes zijn, en ik 

zal er trotsch op zijn, U, den Berlioz verdediger [van] weleer, en thans de grootste autoriteit 

op Berlioz gebied voor het Amsterdamsche publiek tegenover den minder aangenamen 

collega Weingartner te plaatsen. [...] Wil mij dus s.v.p. dit maal als collega helpen en Uw 

cachet zoo laag mogelijk stellen.’
161

 

De eerste dirigent van het Concertgebouworkest probeerde verder via het uitnodigen 

van musici zijn artistieke horizon te verbreden, om ook daarmee zijn voordeel te doen. Zo 

attendeerde Busoni hem in 1906 op muziek van Delius. Het contact met de componist 

Gustave Bret leidde tot uitvoering van diens Les pèlerins d’Emmaüs. In januari 1903 wees 

Bret Mengelberg op Debussy’s Prélude à l’après-midi d’un faune en op de Nocturnes. En last 

but not least: de samenwerking met Gustav Mahler en de vriendschap met Richard Strauss 

zullen zijn inzicht in hun partituren enorm hebben verdiept. De voorstellen voor gastdirecties 

kwamen soms van een individueel bestuurslid. Als voorbeeld noemt Zwart het feit dat het 

engagement met Edvard Grieg, die op 26 april 1906 het orkest zou leiden, geheel door mr. 

J.A. Sillem werd geregeld.
162

 Een andere factor van belang op het terrein van de gastoptredens 

was de administrateur. Al als adjunct bemoeide Willem Hutschenruyter zich met de opdracht 

van Ein Heldenleben, waarbij tevens een nauwe band met de componist blijkt. Hendrik 

Freijer zou later eveneens zijn invloed op het artistieke terrein laten gelden. 

Ten slotte. Hoewel het beleid dus na 1900 met het telkens laten optreden van 

gastdirigenten duidelijk was veranderd, was hun betekenis op macroniveau toch nog 

betrekkelijk klein, behalve bij enkele grootheden. De reacties van toonaangevende dirigenten 

bewezen dat Mengelberg zijn vak uitermate goed verstond. Orkestpedagogisch gezien moet 

de aanvulling van de kant van de gastdirigenten van weinig belang worden geacht. Er 

verschenen voor hun concerten weliswaar onbekende werken op de lessenaars, maar ook 

Mengelberg introduceerde nieuwe composities. Wel zal binnen de muren van het Gebouw 

ongetwijfeld met aandacht zijn bekeken, wie men vaker zou kunnen uitnodigen en wie men 

zonodig als opvolger van Mengelberg zou kunnen aantrekken. Verder maakt het feit dat de 

dirigentenhonoraria in de boekhouding voor een groot deel ten laste kwamen van de 

solistenrekening ook duidelijk, dat er van een grootschalig gastdirigentenbeleid als onderdeel 

van het totale artistieke beleid nog geen sprake was. 

Bij een vergelijking van de eerste optredens van buitenlandse gastdirigenten met het 

Concertgebouworkest in de periode 1900-1910 met hun eerste optreden met de Berlijners, het 

Gewandhausorchester en/of de Wiener Philharmoniker, wat niet per se een gastdirectie hoeft 

te zijn, tekenen zich al wel verschillen af tussen deze ensembles.  

 

                                                 
160 Zwart, Willem Mengelberg, p. 149-155, 170-173. 
161 Geciteerd naar Zwart, Willem Mengelberg, p. 154.  
162 Zwart, Willem Mengelberg, p. 149-156. 
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Tabel 4.6 Eerste optredens van dirigenten in de periode 1900-1910 bij het 

Concertgebouworkest, vergeleken met die bij het Berliner Philharmonische Orchester, het 

Gewandhausorchester en de Wiener Philharmoniker
163

 

 
dirigent Concertgebouw-

orkest 

Berliner  

Philharmonisches 

Orchester 

Gewandhaus-

orchester 

Gewandhaus-

konzerte 

Wiener 

Philharmoniker 

Felix Mottl 14-3-1901 9-1-1893 - 11-8-1904 

Felix Weingartner 26-2-1903 31-5-1891 9-3-1911 26-1-1908 

Gustav Mahler 22-10-1903 4-3-1895 - 6-11-1898 

Gustave Bret 17-12-1904 - - - 

Max Schillings 20-5-1905 14-12-1903 2-3-1905 - 

Ferruccio Busoni 25-10-1905 8-10-1897 - - 

Gabriel Pierné 16-11-1905 - - - 

Henri Marteau 4-1-1906 - - - 

Edouard Colonne 30-1-1907 20-4-1896 - - 

Georg Schumann 14-2-1907 26-1-1900 28-1-1937 - 

Hans Pfitzner 14-2-1907 4-5-1893 5-3-1914 - 

Max Fiedler 24-10-1907 7-10-1897 - - 

Jean Louis Nicodé 12-12-1907 13-11-1883 27-1-1892 - 

Ludwig Rottenberg 9-1-1908 - - - 

François Rasse 6-2-1908 - - - 

Hugo 

Reichenberger 

20-2-1908 2-1-1920 - 1911 

Gustav Kogel 23-4-1908 19-4-1887 - - 

August Scharrer 7-5-1908 13-4-1904 - - 

Landon Ronald 14-5-1908 30-11-1907 - - 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt een groot verschil tussen het Concertgebouworkest en het 

Gewandhausorchester. Dit was eveneens het geval in vergelijking van het 

Concertgebouworkest met de Wiener Philharmoniker, omdat men daar voorlopig bijna 

uitsluitend met vaste dirigenten werkte. Werd in de negentiende eeuw lange tijd de blik in 

Amsterdam op Leipzig gericht, in de periode 1900-1910 houdt men kennelijk, maar niet 

uitsluitend, Berlijn in het oog. In het algemeen is het zo dat vooral richting Duitsland en 

Oostenrijk werd gekeken. Verder valt op dat van de vijf dirigenten die nooit met de Berlijners 

zijn opgetreden, er drie uit Frankrijk of België afkomstig zijn, terwijl Marteau een in 

Frankrijk geboren Zweed is. Zonder twijfel is met de gastdirigenten, onder wie Grieg en 

Richard Strauss, de internationale uitstraling van het orkest vergroot. De ‘nieuwkomer’ 

Gustav Mahler bleek van onschatbare en onderscheidende waarde voor het Nederlandse 

muziekleven. Willem Mengelberg en het Concertgebouworkest vonden dus tussen de oudere 

Europese symfonieorkesten relatief snel een eigen plaats. 

Een ander significant feit is de hoge mate waarin het Concertgebouworkest aan de 

eisen van dirigenten bleek te kunnen voldoen. Verder moeten de flexibiliteit, het 

aanpassingsvermogen, de artistieke en technische vakbekwaamheid van de musici al in en 

voor die tijd groot zijn geweest. Afspraken over uit te voeren werken kwamen immers soms 

                                                 
163 Steffen, ‘Kroniek’; Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, III; J. Forner [red.], Die 

Gewandhauskonzerte zu Leipzig.1781-1981. Mit einem zusammenfassenden Rückblick von den Anfängen bis 

1781 (Leipzig 21983); C. Hellsberg, Demokratie der Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich 

enz. 1992); H. & K. Blaukopf, Die Wiener Philharmoniker. Welt des Orchesters – Orchester der Welt (Wien 

1992); H. Kraus & K. Schreinzer, Wiener Philharmoniker 1842-1942. Statistik (Wien 1942) (Coll. N.P.H. Steffen). 

. - = geen datum gevonden. 
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pas op een zeer laat tijdstip tot stand. Er werd dus daarbij vanuit gegaan dat de orkestleden het 

wel zouden redden. Al was er wel sprake van een praktijk van ‘inzepen’. Een groot verschil 

met de huidige gang van zaken lag ook in de mogelijkheid voor een componist om het orkest 

zijn laatste schetsen te laten spelen, zoals in het geval van Gabriel Pierné. Verder was de 

aantrekkingskracht van het Concertgebouw al in het eerste decennium van de twintigste eeuw 

dusdanig dat Georg Schumann
164

 en Hans Pfitzner
165

 het orkest tegen een vergoeding van 

reis- en verblijfkosten wilden leiden. En niet het minste: twee van de grote tradities van het 

orkest, de Mahler- en de Strauss-traditie, zijn gevestigd op basis van het optreden van deze 

componisten als gastdirigent. 

                                                 
164 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer, brief van Georg Schumann d.d. 16 januari 1907. 
165 Ibid., (KCO), coll. Freijer; zie ook De Leur & Straub, Keep these letters, please!, p. 52-55. 
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V Verdere vergroting van de faam van het orkest door gastdirigenten 

(1910-1920) 
 

5.1 Terugkeer van het oude patroon 

Na het beëindigen van de samenwerking met Kogel ging het bestuur er toe over om opnieuw 

de eigen dirigenten het leeuwendeel van de eigen concerten te laten leiden.
1
 Zakelijk gezien 

was dat nodig: het honorarium van Mengelberg was immers verdubbeld, evenals de beloning 

van de tweede dirigenten.
2
 Als gastdirigent kwamen ook Nederlanders aan bod. Ondanks het 

feit dat het optreden van gastdirigenten niet structureel en veelvuldig plaatsvond, zijn er toch 

significante optredens geweest. Zo presenteerden zich in seizoen 1910/1911 de Roemeen 

George Enescu, de Italiaan Alfredo Casella en de Rus Vasili Safonov voor het eerst aan het 

Concertgebouwpubliek. Enescu en Casella introduceerden daarbij eigen muziek. Enescu trad 

op in een concert van Willem Mengelberg en later in het seizoen in een abonnementsconcert 

van Evert Cornelis. Casella schijnt op aanbeveling van niemand minder dan Gustav Mahler 

naar Amsterdam te zijn uitgenodigd. Zijn komst was belangrijk, omdat men in Nederland 

Italiaanse symfonische muziek op dat ogenblik vrijwel niet kende. Hij zou gedurende 

decennia terugkeren.
3
 Safonov was geen onbekende. In 1896 had hij in het Paleis voor 

Volksvlijt het orkest van de Amsterdamsche Opera gedirigeerd en daarmee onder andere de 

eerste uitvoering in Nederland gegeven van Tsjaikovski’s Symphonie pathétique.
4
 In 1910 

kwam hij als vervanger voor Mengelberg die een reis naar Rusland maakte en in Sint-

Petersburg en Moskou zou optreden.
5
 Safonov genoot een internationale reputatie. Voordat 

hij voor het Concertgebouworkest kwam te staan, was hij onder meer dirigent van het orkest 

van de Philharmonic Society of New York geweest. Gustav Mahler was hem daar opgevolgd. 

Safonov dirigeerde zonder stokje, met gebalde vuisten. Elisabeth Diepenbrock, de echtgenote 

van Alphons Diepenbrock vond zijn manier van dirigeren prachtig, ‘geheel volgens Fons’ 

systeem.’ Hij dirigeerde ‘voortdurend rubato op de melodie niet op de rhythmiek’, noteerde 

zij in haar dagboek. Op 11 december werd een geheel Russisch programma uitgevoerd,
6
 de 

achttiende leidde hij de zondagse matinee. Hij trad ook met het Concertgebouworkest in Den 

Haag op.
7
 Onder de eerste uitvoeringen onder zijn leiding bevonden zich de Eerste symfonie 

van Aleksandr Skrjabin en de Ouverture Groot Russisch paasfeest van Nikolaj Rimski-

Korsakov. Safonov werd tot de topdirigenten gerekend: voor twee concerten in Amsterdam en 

twee in Den Haag werd in totaal f 2.511,30 als honorarium geboekt. Ter vergelijking, 

Casella’s honorarium voor zijn concert op 1 december 1910 bedroeg volgens de boekhouding 

honderd gulden.
8
  

Verder waren er in het seizoen 1910/1911 Nederlanders die bij het orkest gasteerden, 

zowel in de eigen concerten van Het Concertgebouw als in uitvoeringen vanwege derden. 

Nieuwe muziek introduceerden Diepenbrock, Anton Averkamp, Van Gilse en Julius Röntgen. 

                                                 
1 Vgl. advertentie in het Algemeen Handelsblad (a) d.d. 30 april 1910 voor het zomerseizoen 1910: dirigenten 

Dopper en Cornelis. Advertentie winterseizoen 1910/1911 in het Algemeen Handelsblad (a) d.d. 7 september 

1910; er zijn geen dirigenten genoemd, wel solisten.  
2 Zie ook F.W. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951). Een biografie 1871-1920 (proefschrift UU, Amsterdam 

1999), p. 165-167. 
3 S. Bottenheim, ‘Alfredo Casella’, in: Preludium 5 nr. 4 (april 1947), p. 112-113. 
4 E. Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929). ‘Edele uiting eener stoute gedachte!’ (’s-Gravenhage 

1999), p. 193. De datum van het concert is 12 januari 1896.  
5 Zwart, Willem Mengelberg, p. 380. 
6 E. Reeser (red.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, VII (Amsterdam 1995), p. 96; S.A.M. 

Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw (3 dln., Amsterdam 1948-1950), II, p. 155. 
7 Op 10 (zijn eerste optreden als gastdirigent) respectievelijk 17 december 1910. 
8 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 884, bl. 33 resp. 32. 
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Röntgen leidde in concerten van Mengelberg zijn Symfonie in c en zijn Celloconcert. Pablo 

Casals vertolkte de solopartij, nadat hij al voor de pauze onder Mengelberg als solist in 

Schumanns Celloconcert was opgetreden. In een concert van Dopper leidde Röntgen opnieuw 

zijn symfonie. Vanwege derden dirigeerden onder anderen de Engelsman George Henschel en 

François Rasse het orkest. George Henschel introduceerde met de Koninklijke Oratorium- 

Vereeniging zijn Requiem. Rasse leidde in de Stadsschouwburg het orkest in Orphée van 

Gluck door het gezelschap van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel, een eerste 

kennismaking van het orkest met deze opera. Onder leiding van Johan Schoonderbeek gaf het 

Concertgebouworkest met medewerking van de Christelijke Oratorium-Vereeniging voor het 

eerst in zijn bestaan een uitvoering van het Te Deum van Anton Bruckner.
9
 

In het seizoen 1911/1912 keerde onder anderen Felix Weingartner terug en 

debuteerden Gustave Doret en Carl Nielsen, Nielsen op aanbeveling van Julius Röntgen.
10

 

Weingartner voegde zijn Derde symfonie toe aan het repertoire van het orkest, de Deense 

componist zijn Sinfonia espansiva. Voor het concert van 7 januari 1912 was in een gedrukte 

aankondiging van activiteiten met betrekking tot de abonnementsconcerten in 1911/1912 met 

een vraagteken als dirigent Claude Debussy aangekondigd. Zijn optreden vond echter geen 

doorgang. Verder stonden als gastdirigenten slechts Felix Weingartner en François Rasse 

vermeld. Nog niet alles betreffende solistische medewerkingen blijkt vast te liggen.
11

 Onder 

de Nederlanders bevond zich Frits Koeberg. Hij dirigeerde op 24 maart 1912 de eerste 

uitvoering door het orkest van zijn compositie Een koningssproke. 

In het seizoen 1912/1913 waren er onder meer uitvoeringen onder leiding van Max 

(inmiddels) von Schillings en debuteerden Arnold Schönberg en George Henschel als 

gastdirigent in een van de eigen concerten van het orkest. De dirigent, bariton en componist 

Henschel, die onder meer het Boston Symphony Orchestra had geleid, was al bekend 

vanwege optredens in de Kleine Zaal en op 13 en 15 november 1910 met het orkest als 

dirigent van zijn Requiem met medewerking van de Koninklijke Oratorium-Vereeniging.
12

 

 

5.2 Nieuwe sterren: Schönberg, Debussy en Reger 

‘Arnold Schönberg. Hij was er zelf, en dirigeerde zijn werk, de veel-besproken en 

uitgelachen, maar ook door een kring bewonderaars gesteunde “hervormer”.’ Met deze 

woorden begint de recensie in de ochtendeditie van het Algemeen Handelsblad van 29 

november 1912. De avond tevoren had het Amsterdamse abonnementspubliek Schönberg 

voor het eerst voor het Concertgebouworkest zien staan.  

De Oostenrijks-Hongaarse componist was een van de musici die Willem Mengelberg 

zo belangrijk vond dat hij hem per se in Amsterdam wilde laten optreden. Onbekend is waar 

en hoe hun eerste ontmoeting heeft plaatsgevonden,
13

 maar al in het voorgaande seizoen had 

Mengelberg de administrateur van Het Concertgebouw laten weten dat deze de componist 

voor het volgende seizoen via de Berlijnse impresario Emil Gutmann zou kunnen engageren 

tegen een honorarium van vijfhonderd mark.
14

 De onderhandelingen met de impresario en de 

                                                 
9 N. Steffen, ‘Kroniek’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 

Concertgebouworkest 1888-1988, I, Voorgeschiedenis/1888-1945 (Zutphen 21989). 
10 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergadering d.d. 30 maart, voortgezet op 1 april 

1912. 
11 Ibid., inv.nr. 73. 
12 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 159; Steffen, ‘Kroniek’; S. Ledbetter, ‘Henschel, Sir 

(Isidor) George [Georg]’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians (London, New 

York 22001), XI, p. 382-383. 
13 Zwart, Willem Mengelberg, p. 234. 
14 Aldus geschiedde. Vgl. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 259, fol. 465, kopie brief aan Konzertbureau Emil 

Gutmann d.d. 21 maart 1912. 
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componist zelf leidden tot een positief resultaat en zo dirigeerde Schönberg op 28 november 

1912 zijn symfonisch gedicht Pelleas und Melisande uit 1902/1903 in Amsterdam. Een 

herhaling volgde op de dertigste in Den Haag. Beide keren nam hij alleen het gedeelte voor de 

pauze voor zijn rekening. In Amsterdam volgde na de pauze onder leiding van Cornelis 

Dopper de uitvoering van Dvořáks Symfonie Aus der neuen Welt, in Den Haag Dvořáks 

Celloconcert en ‘Voorspel en slotscène’ uit Tristan und Isolde van Richard Wagner. Gezien 

de hoogte van Schönbergs honorarium per gedeeltelijk concert (f 295,30)
15

 werd hij tot de 

vooraanstaande musici gerekend. 

Ook hij is voor zijn optreden geholpen: Dopper had het symfonisch gedicht 

vermoedelijk al ‘ingezeept’.
16

 Daardoor trof de componist bij zijn komst een voorbereid 

orkest aan. Mevrouw Schönberg was meegekomen. Op aanraden van de administrateur had 

het echtpaar intrek genomen in een niet te duur hotel in de omgeving van het Concertgebouw: 

het American Hotel.
17

 Het Concertgebouwbestuurslid H. de Booy typeerde de componist als 

een klein levendig mannetje met een kaal hoofd, expressief gezicht en flinke ogen. ‘Jood, 

beweeglijk, een gunstig uiterlijk’, noteerde hij in zijn dagboek. Pelleas und Melisande vond 

De Booy lang, maar mooi.
18

 Over het dirigeren schreef Matthijs Vermeulen in De 

Amsterdammer: ‘In het teedere hoofdschudden, waarmee hij de effusies van sentiment, die 

geenszins schaarsch zijn doch nergens fel, begeleidde en vermeerderde, lag meer suggestie 

dan in den toon.’
19

 Vermeulens collega van het Algemeen Handelsblad sprak van een 

eenvoudige, door niets buitenissigs gekenmerkte leiding.
20

 

Schönberg wist de meerderheid van het Amsterdamse publiek niet te boeien. Een 

aantal dames had gedurende de uitvoering vrij hard zitten praten en lachen. Caecilia weet de 

houding van de toehoorders aan de meer dan koele houding die het orkest bij Schönbergs 

komst had aangenomen.
21

 Vermeulen was teleurgesteld: Schönberg was met zijn laat-

romantische symfonische gedicht gekomen in plaats van moderner werk. Hartelijk 

daarentegen was de omgang met Alphons Diepenbrock en diens echtgenote Elisabeth. Hij 

was hun erg meegevallen, nadat er zoveel ‘verschrikkelijks’ over hem verteld en geschreven 

was ‘als verwoester van alle muziek-traditie’, zo blijkt uit haar dagboek.
22

 ‘Het is een aardig, 

geestig ventje, bewegelijk maar niet vermoeiend, soepel en bescheiden.’ De omgang tussen 

beide echtparen doet denken aan die tussen Mahler en de Diepenbrocks. Zaterdag brachten zij 

het echtpaar Schönberg naar de trein naar Den Haag. Ze namen op hartelijke wijze afscheid 

van elkaar. Volgens Elisabeth hebben de Schönbergs gezegd ‘dat door ons hun bezoek in 

Amsterdam zoo prettig was geweest en wij waren ook de eenigen die zich om hen 

bekommerden.’
23

 Op 30 november had Arnold Schönberg al vanuit zijn hotel aan zijn collega 

geschreven: ‘Vielleicht sehe ich Sie und Ihre Frau Gemahlin doch noch heute im Konzert [in 

Den Haag]. Wenn nicht, so danken wir beide Ihnen aufs allerherzlichtste für Ihre grosse 

                                                 
15 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 884, bl. 109. 
16 Ibid., inv.nr. 259, fol. 606, kopie brief aan Konzertdirektion Emil Gutmann d.d. 8 november 1912 en fol. 614, 

kopie brief aan Schönberg d.d. 18 november 1912. 
17 Ibid., fol. 609, kopie brief aan Konzertdirektion Emil Gutmann d.d. 16 november 1912 en vgl. E. Reeser 

(red.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, VIII (Amsterdam 1996), p. 63. 
18 SAA toegangsnr. 1423, inv.nr. 76, p. 106, d.d. 28 november 1912. 
19 D.d. 29 december 1912. 
20 (o) d.d. 29 november 1912. 
21 Caecilia 69 (1912), p. 408-409. 
22 Reeser, Alphons Diepenbrock, VIII, p. 63-64 en 66. Zie ook: P. Op de Coul & R. Schoute, ‘Schoenberg in the 

Netherlands’, in: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, VI, nr. 2 (november 1982), p. 141-173, en daarin 

G. Carl, ‘The Willem Mengelberg Archives in The Hague’, p. 175-180, en B. Türcke, ‘The Schoenberg–

Mengelberg Correspondence’, p. 181-237. 
23 Reeser, Alphons Diepenbrock, VIII, p. 63-64; F.C. Heller (red.), Arnold Schönberg – Franz Schreker. 

Briefwechsel. Mit unveröffentlichen Texten von Arnold Schönberg (Tutzing 1974), p. 47. 
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Liebenswürdigkeit, die uns den Aufenthalt in Amsterdam so sehr angenehm gemacht hat und 

hoffen zuversichtlichst, dass Sie recht bald nach Berlin kommen und dann unsre Gäste sein 

wollen.’
24

 Begin december herhaalde hij in een brief zijn dank voor de genoten gastvrijheid. 

Hij hoopte deze spoedig in Berlijn te beantwoorden.
25

 

 Schönberg heeft zijn concerten als zeer positief ervaren. Uit een brief aan Alban Berg 

is bekend dat hij de uitvoeringen erg mooi vond. Vooral die in Den Haag, waar de componist 

het voor het eerst had aangedurfd om alles zo langzaam te laten spelen, als hij had beoogd. 

‘Das Orchester ist herrlich!’
26

 Onder de foto die hij Het Concertgebouw schonk, schreef hij: 

‘Mit herzlichem Vergnügen sage ich dem herrlichen Amsterdamer-Orchester meinen 

herzlichsten Dank. Ich befinde mich in der Reihe jener, die ebensolche Gefühle für diese 

Leistungen hatten, in so erlesener Gesellschaft, dass ich, um nicht zu verschwinden in dem 

einstimmigen Lob, um in diesem Chor nicht unterzugehen, gerne sozusagen “Solist des 

Lobens” wäre. Mit einem Wort, ich wünschte, das herzlichste und lauteste gesagt zu haben. 

Aber das kann ein Musiker ja nur durch die Musik. 30/11. 1912 Arnold Schönberg’.
27

 Ook de 

afgebeelde, zeer lovende brief van 3 december 1912 in Keep these letters, please!
28

 getuigt 

ervan hoezeer hij van de artistieke prestaties heeft genoten. 

 In 1914 keerde Schönberg terug. Op 12 maart leidde hij de eerste uitvoering door het 

orkest van zijn Fünf Orchesterstücke op. 16. De uitvoering van de toen hypermoderne muziek 

leverde opnieuw weinig bijval op, maar de componist werd niet weggehoond.
29

 Dit betekent 

niet dat alle toehoorders zich correct hebben gedragen. Het gebrek aan succes lag niet aan het 

orkest: Alban Berg, die met zijn leermeester en medediscipel Anton Webern was 

meegekomen, was onder de indruk van de Amsterdamse uitvoering.
30

 Zelf verzocht de 

componist op 16 maart de administrateur van Het Concertgebouw het orkest nog eens te 

zeggen dat hij de prestatie ten zeerste bewonderde en het buitengewoon dankbaar was dat het 

hem had mogelijk gemaakt om een zo uitstekende uitvoering tot stand te brengen. Hij vroeg 

verder het bestuur zijn hartelijkste dank over te brengen voor het eerbetoon via een 

lauwerkrans, ‘er ist der erste den ich aufbewahre!!’ En: ‘wenn Sie mich wieder einmal rufen 

wollen, dann tun sie es direkt, ohne Agenten. Es ist Schade ums Geld und ich arbeite ja mit 

keinen Agenten.’
31

 Ook verzocht Schönberg om de orkestpartijen die met zijn naam waren 

gestempeld en die hij vergeten had mee te nemen, na te sturen, en suggereerde hij om 

Cornelis Dopper te vragen de verbeteringen te laten kopiëren. Het Concertgebouwbestuur 

constateerde op diezelfde zestiende maart tevreden dat het concert in brede kring zeer de 

aandacht had getrokken en dat de componist-dirigent van de ‘hoogst moderne muziek’ 

vriendelijk was ontvangen.
32

 Opnieuw was het bereid geweest daarvoor flink in de buidel te 

tasten.
33

  

                                                 
24 Reeser, Alphons Diepenbrock, VII, p. 63, 64. 
25 Ibid., p. 66. 
26 E. Hilmar (red.), Arnold Schönberg. Gedenkausstellung 1974 (Wien 1974), p. 253. 
27 De foto bevindt zich een ongeïnventariseerd gedeelte van het archief van Het Concertgebouw N.V. in het 

Stadsarchief Amsterdam. 
28 SAA toegangsnr. 693 (KCO), collectie Freijer; T. de Leur & H. Straub (red.), Keep these letters, please! A 

written portrait of the Concertgebouw Orchestra 1904-1921 (Amsterdam, Bussum 1998), p. 92-93. Zie ook Het 

Nieuws van den Dag d.d. 11 december 1912. 
29 Zwart, Willem Mengelberg, p. 235.  
30 T. Braas, Door het geweld van zijn verlangen. Een biografie van Matthijs Vermeulen (Amsterdam 1997), p. 

82; Zwart, Willem Mengelberg, p. 235. 
31 SAA toegangsnr. 693 (KCO), collectie Freijer; De Leur & Straub (red.), Keep these letters please!, p. 102-

103. 
32 Ibid., toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 18, notulen bestuursvergadering d.d. 16 maart 1914.  
33 Ibid., inv.nr. 898, bl. 29. 
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Voor december 1914 hadden Mengelberg en de besturen van Het Concertgebouw en 

Toonkunst Amsterdam plannen om Schönbergs Gurrelieder uit te voeren. Schönberg 

verheugde zich er bijzonder op. Deze compositie is echter in logistiek en financieel opzicht 

moeilijk te programmeren. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en gebrek aan 

financiële middelen bleef het bij een voornemen.
34

 Arnold Schönberg zou pas in 1920 

opnieuw voor het orkest komen te staan, terwijl de Gurrelieder eerst in 1921 onder leiding 

van de componist zouden worden uitgevoerd.  

 

Vóór het optreden van Schönberg in het seizoen 1913/1914 had het Amsterdamse publiek 

onder anderen de Franse dirigent Alphonse Cathérine, de Fin Georg Schnéevoigt, George 

Henschel en Claude Debussy op de bok gezien. In een brief toonde Cathérine na zijn 

optredens met Franse muziek op 11 en 13 december 1913 dat ook hij onder de indruk was van 

het orkest.
35

 Zo releveerde hij het zeer warme onthaal door de orkestleden, hun 

leesvaardigheid en de vertolking van de moeilijke werken die op het programma hadden 

gestaan: in Amsterdam Lalo’s Ouverture Le roy d’Ys, de Symfonie in Bes, op. 20, van Ernest 

Chausson, La tragédie de Salomé van Florent Schmitt, Saint-Saëns’ Le rouet d’Omphale en 

España van Emmanuel Chabrier, in Den Haag onder andere het Derde vioolconcert van Saint-

Saëns. De werken van Chausson en Schmitt werden voor het eerst door het 

Concertgebouworkest uitgevoerd.  

 Wat Debussy betrof, had er aan de Van Baerlestraat al lang de wens geleefd dat ook 

hij eens naar Amsterdam zou komen. De pogingen om dit te realiseren waren op niets 

uitgelopen. Debussy was niet iemand die gemakkelijk van huis en haard wegging en evenmin 

trad hij als orkestleider gemakkelijk op. Zijn vriend, de Zwitserse dirigent en componist 

Gustave Doret, die al met het Concertgebouworkest was opgetreden, vond echter ook dat hij 

het moest leren kennen en had aangeboden hem te vergezellen.
36

 Zo kwam het dat Debussy 

voor de concerten op zaterdagavond 28 februari in Den Haag en op zondagmiddag 1 maart in 

Amsterdam kon worden geëngageerd.
37

 Hij had alle vertrouwen in Dorets ervaring, die 

gedurende zijn verblijf in Nederland zijn steun en toeverlaat was.
38

 Toch kon Doret niet 

voorkomen dat zijn vriend zich soms allesbehalve op zijn gemak voelde. Zelfs tijdens de 

reizen per stoomtrein naar en van Amsterdam hielden Debussy en zijn vrouw, die hem niet 

vergezelde, via telegrammen contact met elkaar.
39

 

 Debussy logeerde in het Doelen Hotel in de Nieuwe Doelenstraat, in een kleurloze, 

alledaagse kamer. De eerste ontmoeting met het Concertgebouworkest op 26 februari, de dag 

na zijn aankomst, verliep gunstig,
40

 mede dankzij Doret, die al vooraf had gerepeteerd.
41

 

Debussy vond de zaal erg mooi, het orkest ‘gentil’. Reageerde het eerst nog wat stug, 

                                                 
34 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer; De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 102; G. 

Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin. Geschiedenis van het Amsterdamse Toonkunstkoor 1828-2000 

(Overveen, Amsterdam 2005), p. 248. 
35 SAA toegangsnr. 693 (KCO), collectie Freijer; De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 98-99. 
36 R. van Rees, Herinneringen. Ervaringen op muzikaal gebied, typescript in Nederlands Muziek Instituut, p. 36. 
37 SAA toegangsnr. 693 (KCO), coll. Freijer, bevat van Debussy een brief aan Willem Mengelberg d.d. 3 

december 1904 en een programmatoelichting en een brief met betrekking tot zijn optreden d.d. 26 januari 1914; 

zie ook De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 18-21, 100-101. 
38 G. Doret, Temps et contretemps. Souvenirs d’un musicien (Fribourg 1942), p. 191-192. 
39 L. Pasteur Vallery-Radot (red.), Lettres de Claude Debussy à sa femme Emma (Paris 1957), p. 135 e.v. ; F. 

Lesure & D. Herlin (red.), Claude Debussy. Correspondance 1872-1918 [Paris 2005], o.a. p. 1772 e.v. 
40 Pasteur Vallery-Radot (red.), Lettres de Claude Debussy, p. 135-138, brief aan Emma, d.d. 27 februari 1914; 

Lesure & Herlin (red.), Claude Debussy, p. 1774-1775. 
41 Doret, Temps et contretemps, p. 191. 
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gaandeweg toonde het zich meegaander. Tenslotte was het contact nagenoeg goed.
42

 Het 

concert in Den Haag, in aanwezigheid van koningin Emma – wat de componist onverschillig 

liet –,
43

 verliep voor hemzelf ‘assez bien’,
44

 ondanks het feit dat het begin van ‘Nuages’ uit de 

Trois nocturnes driemaal moest worden herhaald. Het orkest kon namelijk uit Debussy’s slag 

geen wijs. ‘Hij gaf een prik in de lucht en dacht blijkbaar: dit is het begin.’ Het lukte pas, toen 

Doret de inzet aangaf. Waarschijnlijk zat hij in de nabijheid van zijn vriend. Doret bleef met 

hoofdbewegingen de Debussy-stukken leiden.
45

  

 Het Haagse optreden leverde geen groot publiek succes op,
46

 in tegenstelling tot het 

concert de volgende dag in Amsterdam. Daar werd hetzelfde programma uitgevoerd. Debussy 

telegrafeerde aan zijn vrouw: ‘Concert parfait.’
 47

 Vóór de pauze klonken onder Dorets leiding 

achtereenvolgens de tot dan onbekende Marche du couronnement van Camille Saint-Saëns, 

Aux étoiles van Henri Duparc en de Tweede symfonie van Saint-Saëns. Daarna stond Debussy 

in het middelpunt. Alle stoelen in de Grote Zaal waren bezet, tot langs de balkonranden van 

het podium stonden de mensen dicht opeengepakt. Bij zijn verschijnen rezen orkest en 

publiek als één man op voor een minutenlange ovatie. Voorzichtig kwam de Fransman de trap 

van het podium af, gevolgd door Doret, die zich naast de dirigentenlessenaar zette. Volgens 

S.A.M. Bottenheim was tot dan toe geen andere beroemde persoonlijkheid bij de entree in de 

zaal een dergelijke triomf deelachtig geworden.
48

  

 Debussy begon zijn optreden als dirigent met ‘Nuages’ en ‘Fêtes’ uit zijn Trois 

nocturnes. Hierna volgde de Prélude à l’après-midi d’un faune, waarna hij zich aan de 

vleugel zette om Danseuses de Delphes, La fille aux cheveux de lin en La Puerta del Vino te 

vertolken. Opnieuw zat Doret naast hem, maar nu om de blaadjes om te slaan.
49

 Voor de frêle, 

wazige expressie – op een Bechstein
50

 – schijnt de Grote Zaal niet intiem genoeg te zijn 

geweest. ‘Hij, daar aan den vleugel in de wijde zaal en benauwende volte, leek de wonderlijke 

eenzame met zijn zacht, uiterst fijn bespelen der toetsen, welke helder-lijnige, teere, 

doorzichtige klankbeelden ons tooverden, drie beelden eenvoudig van harmonie, sober van 

geluid, kort verschijnend en vluchtig. Bij deze subtiliteit kreeg het verwenscht hoesten in de 

zaal den omvang eener revolutie, deed na elke impressionistische en geheimzinnige 

klankfantasie het dik applaus als een wreedheid.’
51

 Debussy en het Concertgebouworkest 

besloten het concert met zijn Marche écossaise. Opnieuw volgde een uitgebreid eerbetoon, 

herhaalde malen moest de Fransman terugkomen, en bij zijn vertrek uit het Concertgebouw 

wachtte voor de artiesteningang een menigte de eminente kunstenaar op om hem nogmaals 

een ovatie te brengen.
52

 Doordat alle aandacht naar Debussy uitging, bleef Doret wat in de 

schaduw, doch hun beider optreden maakte het concert tot een hoogtepunt van het seizoen. 

                                                 
42 Pasteur Vallery-Radot (red.), Lettres de Claude Debussy, p. 135-138, brief aan Emma d.d. 27 februari 1914; 

Lesure & Herlin (red.), Claude Debussy, p. 1774-1775. 
43 Pasteur Vallery-Radot (red.), Lettres de Claude Debussy, p. 140-141, brief aan Emma d.d. 1 maart 1914; 

Lesure & Herlin (red.), Claude Debussy, p. 1778-1779. 
44 Pasteur Vallery-Radot (red.), Lettres de Claude Debussy, p. 140, telegram aan Emma d.d. 1 maart 1914; 

Lesure & Herlin (red.), Claude Debussy, p. 1778. 
45 M. Tak, Onder de bomen van het plein (Amsterdam, Brussel 1962) p. 27-28. 
46 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 209; De Amsterdammer d.d. 8 maart 1914. 
47 Pasteur Vallery-Radot (red.), Lettres de Claude Debussy, p. 142, telegram aan Emma d.d. 1 maart 1914, 19 u. 

51. 
48 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 206-208; Algemeen Handelsblad (a) d.d. 2 maart 

1914. 
49 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 2 maart 1914. 
50 Concertprogramma. 
51 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 2 maart 1914. 
52 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 209. 
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Opmerkelijk is dat ook de pianowerken en de mars voor het publiek nieuw waren en dat alle 

componisten wier werk werd uitgevoerd, nog leefden. 

 Niet alleen het pianospel van Claude Debussy baarde opzien. Zijn dirigeren deed dat 

eveneens. Hij wist met sobere bewegingen bijzondere effecten te bereiken. Onbekende 

nuances en details kwamen aan het licht. ‘Nooit hoorden wij zoo wazig de fragmenten door 

gestopte trompetten uitgevoerd’, noteerde Simon van Milligen in Caecilia.
53

 Matthijs 

Vermeulen toonde zich in zijn uitgebreide bespreking in De Amsterdammer zeer enthousiast: 

‘Debussy staat kalm voor het orchest, impassiebel en geheel ondramatisch, hij slaat de maat 

bijna bewegingloos maar ongehoord precies en duidelijk, hij geeft alleen de noodzakelijkste 

aanduidingen.’ Kennelijk ‘klikte’ het tussen hem en het orkest door zijn persoonlijkheid en 

bijzondere uitstraling.
54

 

 Er waren ook in Amsterdam dissonanten. Niet iedereen was er met het optreden 

ingenomen. Op het podium, op twintig meter afstand van de componist, zat ‘de monumentale 

en liefelijke Julius Röntgen Sr., directeur van het Amsterdamsch conservatorium, officieel 

vertegenwoordiger der Hollandsche muziek’, die ‘zwijgende grimassen’ maakte.
55

 Alphons 

Diepenbrock merkte op, hoe vol strijkages de recensenten zijn als het een vreemdeling is. 

Vooral als hij beroemd is. De komst van zijn Franse collega, ‘de enige levende componist, 

voor wiens muziek hij een op affiniteit berustende bewondering koesterde’, liep persoonlijk 

op een diepe teleurstelling uit.
56

 Debussy ging namelijk niet bij hem, maar wel met Doret bij 

de voorzitter van het Concertgebouwbestuur dineren.
57

 Op 2 maart keerde Debussy door zijn 

slechte geestelijke en lichamelijke gesteldheid gedeprimeerd in Parijs terug.
58

 Ondanks de 

triomf in een concertzaal waar weliswaar de Duits-Oostenrijkse cultuur overheerste, maar 

waarnaast tevens een grote waardering voor muziek van Franse bodem bestond. Aan 

honoraria voor Debussy en Doret boekte Het Concertgebouw voor de twee concerten  

f 2.012,43 in totaal. Ter vergelijking: de eerste concertmeester Ferdinand Helmann zou in 

1916/17 een jaarsalaris ontvangen van f 1.200,-.
59

  

 Korte tijd later besloot het Concertgebouwbestuur om eveneens een andere 

respectabele Fransman naar het Concertgebouw te krijgen: Camille Saint-Saëns. Weer via 

Doret werden er pogingen in het werk gesteld om deze oude meester in het seizoen 1914/1915 

twee concerten te laten dirigeren en hem tevens als pianist te laten optreden. Als honorarium 

werd f 1.500,- voor drie concerten geboden. Verder werd er gedacht aan een 

kamermuziekavond in de Kleine Zaal.
60

 Het streven was tevergeefs: in de reeks 

abonnementsconcerten vond één aan deze Franse componist gewijd concert plaats, op 21 

januari 1915, onder leiding van Cornelis Dopper en werden verspreid over het seizoen nog 

enkele werken van hem uitgevoerd. 

In april 1914 heeft nog (in Den Haag) het eerste optreden van de Duitse dirigent en 

componist Fritz Steinbach plaatsgevonden. Op de negentiende van die maand leidde hij het 

abonnementsconcert in Amsterdam. Steinbach was bevriend geweest met Johannes Brahms, 

wiens muziek hij gepropageerd had.
61

 Hij was onder andere dirigent geweest van de 

                                                 
53 Caecilia 71 (1914), p. 122-123. 
54 De Amsterdammer d.d. 8 maart 1914. 
55 Ibid. 
56 Reeser, Alphons Diepenbrock, VIII, p. XII. 
57 Van Rees, Herinneringen, p. 37; Reeser (red.), Alphons Diepenbrock, VIII, p. XII. 
58 Vgl. R. Nichols, The life of Debussy (Cambridge 1998), p. 150-151; Pasteur Vallery-Radot (red.), Lettres de 

Claude Debussy, p. 142, telegram aan Emma vanuit Feignies d.d. 2 maart 1914. 
59 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 898, bl. 26, en inv.nr. 1727. 
60

Ibid., inv.nr. 18, notulen bestuursvergaderingen d.d. 16 maart, 6 april, 11 en 15 mei 1914. 
61 H. Müller, ‘Steinbach, Fritz’, in: Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians, XXIV 

(herdruk 2002), p. 334-335. 
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Meininger Hofkapelle. In mei 1914 werkte het orkest mee aan opvoeringen van Wagners 

Parsifal in Rotterdam onder de directie van Hans Knappertsbusch met het Stadttheater 

Elberfeld. Ook voor hem was het de eerste keer dat hij voor het Concertgebouworkest stond.
62

 

 

In het seizoen 1915/1916 maakte het publiek kennis met nog een coryfee: Max Reger. 

Mengelberg vond het noodzakelijk dat ook hij eens zou dirigeren: ‘Anders gaat ’t Concertgeb. 

achteruit aan artistieke actualiteit.’
63

 Al in 1909 had hij de toenmalige administrateur van Het 

Concertgebouw op hem geattendeerd. Reger zou een goede vervanger zijn als hij in Frankfurt 

zou dirigeren, ‘(kost slechts 400 mark), ’n kóópie.’
64

 

 Max Reger was meer dan een componist die eigen werk dirigeerde. In de laatste jaren 

van zijn leven was hij een bekend dirigent. Een belangrijke gebeurtenis in zijn carrière als 

dirigent was de benoeming in 1911 tot dirigent van de Meininger Hofkapelle.
65

 Hij kende het 

Concertgebouw al van pianistische optredens in de Grote en de Kleine Zaal.
66

 De concerten in 

1916 op 25 maart in Den Haag en op 26 maart in Amsterdam omvatten Regers Variationen 

und Fuge über ein Thema von Mozart, het Klavierconcert in d van Johann Sebastian Bach in 

een bewerking van zijn hand (beide werken eerste uitvoeringen door het 

Concertgebouworkest
67

) en zijn Variationen und Fuge über ein Thema von J.A. Hiller. Hij 

nam in het klavierconcert zelf de solopartij voor zijn rekening, terwijl Cornelis Dopper zijn 

plaats op de bok had ingenomen. De stukken moeten al vooraf zijn gerepeteerd, want de 

componist had maar twee repetities tot zijn beschikking.
68

 Opmerkelijk is dat Mengelberg 

hem een honorarium van 600 tot 800 mark waard vond.
69

 Ter vergelijking, Richard Strauss 

ontving voor zijn optredens in 1915 en 1916 aanzienlijk meer. Werd voor de twee concerten 

in februari 1916 (in Den Haag en in Amsterdam) van Strauss in totaal f 1.318,50 geboekt, 

voor de twee concerten van Reger was dat f 600.
70

 

 Het optreden van Reger als dirigent, componist en solist bracht gemengde reacties 

teweeg. ‘Gisteren, op den sterfdag van Beethoven, hebben wij hem hier gehad. Een breed-

geschouderde, grove, onbeweeglijke reus en zwaargewicht-kampioen, met oogen, waaruit 

nooit een droom weerspiegeld heeft. Hij loopt traag en apatisch, zonder gedachte; hij gaat 

loom naar de piano, en daar zit het groote lichaam ineengezakt voor het klavier, beweegt 

mechanisch en onverschillig de geweldige armen en handen. Hij dirigeert met korte, zuinige 

bewegingen, het ruggevlak voortdurend naar de helft van het orchest gewend. Hij wenkt de 

instrumentalisten, die moeten invallen, met den linker wijsvinger, als een schoolmeester 

wanneer hij een jongen roept. Hij dirigeert onverbiddelijk met zijn rechter arm en bekommert 

zich om geen enkele uitdrukking.’ Zo portretteerde Matthijs Vermeulen de Duitser na zijn 

concert in Amsterdam op 26 maart.
71

 

                                                 
62 Steffen, ‘Kroniek’; advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 24 april 1914. 
63 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2813, brief van Willem Mengelberg d.d. 5 augustus 1915. 
64 Ibid., toegangsnr. 693 (KCO), collectie Freijer; De Leur & Straub (red.), Keep these letters, please!, p. 72-75. 
65 J. Williamson, ‘Reger, (Johann Baptist Joseph) Max(imilian)’, in: Sadie (red.), The new Grove dictionary of 

music and musicians, XXI (herdruk 2002), p. 92-100. 
66 Op 19 januari 1907 trad hij in de Kleine Zaal op, op 20 januari in de Grote Zaal. Met Henriëtte Roll speelde hij 

toen zijn Variationen und Fuge über ein Thema von Beethoven voor twee piano’s tijdens de matinee, die verder 

onder leiding van Willem Mengelberg stond. I. Schreiber, ‘Programme der Konzerte Regers’, in: O. Schreiber 

(red.), Max Reger. Briefe zwischen der Arbeit. Neue Folge (Bonn 1973), II, p. 307. 
67 Steffen, ‘Kroniek’. 
68 SAA toegangsnr. 1089 (CG) inv.nr. 2813, brief van R. Knoblauch d.d. 15 februari 1916. 
69 Ibid., aantekening op de brief van R. Knoblauch d.d. 7 juli 1915. Het Nieuw algemeen effectenblad d.d. 2 juli 

1915 geeft geen speciekoers, maar wel de wisselnotering op 1 juli Berlijn, Hamburg 50,35 à 50,85. 
70 Ibid., inv.nr. 897, bl. 42 en 51, 898, bl. 98. In het Nieuw algemeen effectenblad d.d. 23 maart 1916 staat voor 

een Duitse Reichsmark f 0,60 genoteerd. 
71 De Telegraaf (o) d.d. 27 maart 1916. 
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 Als componist bleek hij complex, terwijl zijn pianospel evenmin unaniem lof kreeg. 

Het werd enerzijds virtuoos in de goede betekenis van het woord genoemd, briljant en 

technisch goed verzorgd,
72

 anderzijds schreef Vermeulen: ‘Hij lette op tempo noch op 

dirigent (Dopper) en was altijd eene seconde te vroeg of te laat geboren in het ensemble. Het 

adagio werd tot het belachelijkste gehaspel, dat men ooit in het Concertgebouw gehoord 

heeft.’ Anderen hadden eveneens gemengde gevoelens. In Den Haag toonde de verslaggever 

van De Residentiebode zich enigszins pijnlijk getroffen, omdat ‘de grootheid van dezen 

meester niet meer waardeering vond.’ Volgens Het Nieuws van den Dag ontving het 

Amsterdamse publiek Reger hartelijk en juichte het hem vriendelijk toe, maar werd het niet 

enthousiast, zoals het wel bij andere gelegenheden zijn kon. ‘Voelde men niet dat daar een 

groot man in ons midden was, of staat men nog te vreemd tegenover Reger’s muziek?’
73

 Of, 

in de woorden van de NRC: ‘Men voelde eerbied en ontzag voor den eminenten contrapuntist, 

genegenheid des harten bleef evenwel bij velen uit.’
74

 

 Iets van Regers eigen indruk over zijn optreden verraadt het gastenboek van het 

Concertgebouw. Richard Strauss had ter herinnering aan zijn activiteiten op 6 en 7 maart 

1915 geschreven: ‘Lieber Freund Mengelberg! Ihr Orchester ist wundervoll! Tausend Dank!’ 

Reger schreef er vervolgens onder: ‘Dies bestätigt Dr. Max Reger 25.+26.III.i9i6.’ (Op 14 juli 

1922 zou Johann Strauss (III) zich erbij aansluiten: ‘Ganz meine Überzeugung! Ich bin ganz 

besonders zu Dank verpflichtet.’) Een herhaling zat er voor Reger niet meer in. Al op 11 mei 

1916 overleed hij te Leipzig. Mengelberg en het orkest herdachten hem op 21 september met 

Mozarts Maurerische Trauermusik en de Serenade en de Hiller-variaties van de gestorven 

componist. 

 Het is opvallend hoezeer Mengelberg zich voor Regers muziek heeft ingezet. In 1920 

schreef diens weduwe dat hij in een tijd ‘da REGER in Deutschland noch lange nicht „hoch” 

war,’ zag, ‘was in dieser Persönlichkeit der musikalischen Welt geschenkt worden war.’
75

 

Hoe hoog het oeuvre van de Duitse meester in het Concertgebouw werd aangeslagen, bleek 

nog eens in 1923. Niet alleen vestigden twee abonnementsconcerten de aandacht op zijn 

geboortedag, 19 maart 1873, maar ook werd hij in een toelichting
76

 een van de weinige 

meesters genoemd, die een geheel eigen muzikale stijl hadden, ‘wat men, onder de nieuweren, 

nog slechts van Mahler, Strauss, Debussy en misschien van Puccini kan zeggen.’ Alsof 

Bartók, Schönberg of Stravinsky niet bestonden. Bovendien was Mahler in 1911 overleden en 

Debussy in 1918. Het is onduidelijk wiens artistieke voorkeur hier te berde werd gebracht. 

Het artikel is niet ondertekend of voorzien van initialen. Verantwoordelijk voor de redactie 

van de programmaboekjes was dr. Rudolf Mengelberg, de latere artistiek leider en directeur 

van Het Concertgebouw. 

 

5.3 Nederlandse gastdirigenten 

Trok Het Concertgebouw ook in Nederland werkzame dirigenten en componisten als 

gastdirigent aan? Zoals hiervoor is geleken, gebeurde dat tot het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog inderdaad, maar niet op grote schaal. Wellicht werden verreweg de meesten 

niet exclusief genoeg gevonden. Men kan nauwelijks spreken van een bewust positief beleid 

ten aanzien van hen, eerder van een negatief. Het is daarom ook niet meer dan logisch dat het 

bestuur niet inging op de verzoeken van de vader van Albert van Raalte, of zijn zoon (leerling 

                                                 
72 Het Centrum d.d. 27 maart 1916. 
73 (a) d.d. 27 maart 1916. 
74 Idem. 
75 Willem Mengelberg. Gedenkboek 1895-1920, met een inleiding door P. Cronheim [’s-Gravenhage 1920], p. 

227. 
76 Programmaboekje voor het concert van 11 maart.  
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van Steinbach, Nikisch en Reger) mocht komen dirigeren.
77

 Ook na het uitbreken van de 

oorlogshandelingen bleef het aandeel van Nederlanders beperkt, hoewel men vanwege 

bijvoorbeeld reisbeperkingen en de altijd krappe financiën het omgekeerde zou verwachten. 

Slechts enkelen werden min of meer regelmatig teruggevraagd. 

 Op 20 en 21 maart 1915 leidde Frits Koeberg in Den Haag respectievelijk Amsterdam 

in concerten van Mengelberg zijn ‘Grieks tussenspel’ uit Plato. Op 6 mei presenteerde 

Catharina van Rennes in een abonnementsconcert van Mengelberg opnieuw haar 

Avondcantate en de Cantate Van de zeven zonnestraaltjes. De elfde juli mocht een van de 

altviolisten van het orkest, Jan Fekkes, op Mengelbergs plek debuteren.
78

  

In het winterseizoen 1915/1916 kwamen tijdens de Amsterdamse 

abonnementsconcerten Jan van Gilse en Alphons Diepenbrock voor het orkest. Van Gilse 

dirigeerde in november 1915 zijn Voorspel Eine Lebensmesse, Drei Gesänge aus 

Rabindranath Tagore’s Gitanjali voor sopraan en orkest, zijn Vierde symfonie en drie delen 

uit zijn opera Frau Helga von Stavern. Hij had aan het conservatorium van Keulen onder 

meer orkestdirectie en compositie gestudeerd bij Franz Wüllner, die eerder Mengelberg onder 

zijn hoede had gehad. In 1902 was Van Gilse naar Berlijn gereisd om er zich bij Engelbert 

Humperdinck verder te bekwamen. Hij wist spoedig als componist de aandacht op zich te 

vestigen. In 1902 werd zijn Eerste symfonie in Duitsland met een stipendium bekroond.
79

  

Jan van Gilse behoort tot de Nederlandse componisten voor wie Mengelberg al vroeg 

een duidelijke voorkeur toonde. Zo gaven Mengelberg en het Concertgebouworkest op 3 

januari 1904 de wereldpremière van de Tweede symfonie
80

 van de tweeëntwintigjarige Van 

Gilse en op 24 mei 1906 die van het Voorspel Eine Lebensmesse. Andere composities werden 

in de loop der tijd eveneens onder leiding van Mengelberg uitgevoerd. Aan diens voorkeur zal 

zeker het muziekidioom van de componist hebben bijgedragen. Op 4 maart 1909 debuteerde 

Van Gilse als gastdirigent bij het Concertgebouworkest. In een gedeeld concert met Cornelis 

Dopper leidde hij succesvol de eerste uitvoering door het orkest van zijn Derde symfonie. 

Daniël de Lange schreef in Het Nieuws van den Dag van 6 maart dat de toehoorders ‘op 

ondubbelzinnige wijze hun ingenomenheid met het werk en de vertolking’ te kennen hadden 

gegeven. Opmerkelijk is dat Mengelberg tegen het Concertgebouwbestuur Van Gilse, ‘thans 

te Bremen’, al in april 1908 als kandidaat voor de functie van tweede dirigent heeft 

genoemd,
81

 nog voordat hij één keer het Concertgebouworkest had geleid. (Zie ook hoofdstuk 

IV.)  

Hoewel Van Gilse nooit in die functie is benoemd, volgden wel meerdere optredens. 

In 1915 werd hij op zijn verzoek in staat gesteld om de eerste uitvoeringen van zijn Drei 

Gesänge aus Rabindranath Tagore’s Gitanjali en de Vierde symfonie te leiden tijdens een 

geheel aan hem en zijn composities gewijd concert. Mengelberg zelf had hem daarvoor ruimte 

gegeven.
82

 Succes bleef echter uit. Het publiek ontving de werken weliswaar ‘vriendelijk’, 

maar ook was merkbaar dat het een heel concert met Van Gilse wel wat veel vond.
83

 Matthijs 

                                                 
77 SAA toegangsnr. 1089 (CG) inv.nr. 18, notulen bestuursvergadering d.d. 11 februari 1914; G. Keller & Ph. 

Kruseman (red.), Geïllustreerd muzieklexicon (2 dln. inclusief Supplement 1949, ’s-Gravenhage 1932, 1949), I, 

p. 598. 
78 Steffen, ‘Kroniek’. Op 7 september 1913 was al eens een ouverture van hem uitgevoerd onder leiding van 

Cornelis Dopper. 
79 H.C.M. van Dijk, Jan van Gilse. Strijder en idealist. Een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse 

muziekgeschiedenis in de periode 1900-1944 (proefschrift UU 1979), p. 10-11. 
80 Ibid., p. 11-12. 
81 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 17, notulen bestuursvergadering d.d. 8 april 1908. 
82 Zwart, Willem Mengelberg, p. 238. 
83 Het Nieuws van den Dag (a) 29 november 1915. 
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Vermeulen kwam met scherpe kritiek.
84

 Na de herhaling van de symfonie op 9 december 

1915 kwam hij opnieuw met grof geschut. ‘De bemoeiïngen van den heer Van Gilse met onze 

muziek zijn tot dusverre zeer onschuldig geweest en er bestaat geen enkele reden, waarom dit 

gewijzigd zou worden. Hij is een der propagandisten voor onze engere aansluiting bij den 

Gemaanschen stam en dus de antipode van een Nederlandsch kunstenaar. Hij kiest de 

Duitsche taal in zijne werken boven de taal van het land, welks kunst hij zegt te willen 

bevorderen. Hij heeft in zijne muziek nooit een toon gezocht, die nationaal is.’ Verder vond 

Vermeulen Van Gilse geen dirigent, ‘wijl het voornaamste, de precisiteit, hem geheel 

ontbreekt. Monumentaal maatslaan, met de gebaren van een windmolen, is niet het dirigeeren, 

waarbij een subtiel genuanceerd orchest als het Amsterdamsche artistiek voordeel heeft.’
85

 

Desalniettemin bleef Van Gilse als componist én als dirigent tot aan de Tweede Wereldoorlog 

op de programma’s van het Concertgebouworkest voorkomen, ook nadat hij als dirigent van 

het Utrechtsch Stedelijk Orkest dat hij op een behoorlijk niveau had weten te brengen, door 

Willem Pijper was weggeschreven. In 1924 schreef Van Gilse: ‘Met byzonder genoegen heb 

ik j.l. Dinsdag gerepeteerd en – als altijd – genoten van het prachtige orkest; over het verloop 

van de repetitie kan ik niet anders dan zeer tevreden zijn!’
86

 Zijn Prologus brevis droeg hij op 

aan Willem Mengelberg.
87

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond er een breuk. Op 21 september 1941 zou 

hij een volksconcert leiden, maar zegde op een laat tijdstip af wegens ‘een lichte rheumatische 

aandoening’.
88

 Een zwaarwegender reden is waarschijnlijker. Van Gilse had vanaf het aan de 

macht komen van de nationaal-socialisten in Duitsland tegen hun bewind stelling genomen en 

ook na de inval van de Duitsers in Nederland had hij zich tegen hen gekeerd.
89

 Voor hem zal 

door alle anti-joodse en andere maatregelen en de gevolgen daarvan de maat vol zijn 

geweest.
90

   

Zijn afzegging maakte dat de voorgenomen eerste uitvoering van de Treurmuziek uit 

zijn opera Thijl en de uitvoering van zijn Vierde symfonie geen doorgang konden vinden. In 

plaats daarvan werden de Kuhnau-variaties van Hendrik Andriessen en de symfonie van 

César Franck ten gehore gebracht. Het Tweede pianoconcert van Johannes Brahms met 

Henriëtte Bosmans als soliste bleef gehandhaafd. Jaap Spaanderman van de Arnhemsche 

Orkest Vereeniging was bereid gevonden de leiding van het concert over te nemen.  

Van Gilses weigering daarna om zich bij de Kultuurkamer aan te sluiten, maakte een 

eventueel volgend optreden en uitvoeringen van zijn composities onmogelijk.
91

 Hij besloot 

ook om geen concerten en toneelvoorstellingen meer te bezoeken. Begin 1942 liet hij in een 

brief weten zelfs voor het feestconcert ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de 

directeur van Het Concertgebouw, dr. Rudolf Mengelberg, geen uitzondering te willen 

maken.
92

 Kort daarna moesten Van Gilse en zijn vrouw onderduiken. Hij overleed in 1944, 

nadat hij op zijn laatste onderduikadres ernstig ziek was geworden. (Hij zich hield verborgen 

                                                 
84

 De Telegraaf (o) d.d. 28 november 1915. 
85 Ibid., (o) d.d. 10 december 1915. 
86 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 159, brief d.d. 21 september 1924. 
87 ‘Bijlage 4 De composities opgedragen aan Het Concertgebouw N.V., het Concertgebouworkest, de 

chefdirigenten of andere functionarissen’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, 1945-1988 (Zutphen 

1989), p. 251-252. 
88 Nederlands Muziek Instituut (NMI), archief Jan van Gilse, conceptbrief d.d. 18 november 1941 aan dr. Rudolf 

Mengelberg. 
89 H.C.M. van Dijk, ‘Gilse, Jan Pieter Hendrik van (1881-1944)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland. 

URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/gilse d.d. 22 oktober 2008. 
90 Vgl. M. Flothuis, ‘Enkele herinneringen aan Jan van Gilse’, in: R. de Groot, Het naamloze lied van Gassir, de 

Held (Hilversum 1994), p. 6-8. 
91 Van Dijk, ‘Gilse, Jan Pieter Hendrik van (1881-1944)’. 
92 NMI, archief Jan van Gilse, doorslagen van de brieven d.d. 5 december 1941 en 31 januari 1942. 
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in het ouderlijk huis van de componist Rudolf Escher in Oegstgeest). Hun twee zoons waren 

al door de bezetter gedood.
93

 

Met de bevrijding keerde Van Gilses muziek weer op de programma’s terug. Het 

Concertgebouworkest voerde in oktober 1945 onder leiding van Eduard van Beinum alsnog 

de Treurmuziek bij de dood van Thijl Uilenspiegel uit en bracht daarmee de componist een 

hommage. In 1946 klonk deze muziek opnieuw in Amsterdam en onder meer in Brussel en 

Londen. 

 

Op 9 april 1916 vond een concert van Alphons Diepenbrock plaats. Het was geheel gewijd 

aan zijn muziek. Hij had aanvankelijk de Vijfde symfonie van Mahler willen dirigeren, maar 

tijdens een lang gesprek hadden Willem Mengelberg en de administrateur hem duidelijk 

gemaakt dat dit niet kon. Er waren ook problemen over zijn honorarium geweest. 

Driehonderd gulden vond hij te weinig. Hij wilde vijfhonderd hebben. Het bestuur loste de 

discrepantie op door hem driehonderd gulden honorarium plus tweehonderd gulden voor de 

huur van zijn muziek te geven. Opmerkelijk is dat het laatste bedrag niet ten laste van de 

exploitatie mocht komen. Het moest bijeen worden gebracht ‘door toedoen van het Bestuur.’
94

 

Een volgend incident veroorzaakte Diepenbrocks verlangen om tijdens zijn ‘concertmiddag’ 

met het orkest de Berçeuse héroïque van Debussy uit te voeren. Dit werk bevat een citaat uit 

het Belgische volkslied, de Brabançonne. Het leverde binnen het Concertgebouwbestuur 

langdurige discussies op. Een meerderheid ervan was er op tegen dat het Gebouw zou worden 

gebruikt voor een demonstratie voor of tegen een van de oorlogvoerende mogendheden. In dit 

geval ging het dus om een anti-Duitse stellingname van Diepenbrock. En omdat al eerder 

Mengelberg was verboden Wagners Kaisermarsch uit te voeren, namen twee bestuursleden 

als vrienden van Diepenbrock op zich de kwestie nog eens met hem te gaan bespreken en te 

trachten hem van zijn voornemen af te brengen. Wat lukte.
95

 (Wagner had zijn Kaisermarsch 

gecomponeerd naar aanleiding van de Duitse overwinning in de oorlog met Frankrijk in 1871 

en de uitroeping van Wilhelm, koning van Pruisen, tot keizer.) Recensies tonen dat het 

publiek, waaronder Willem Mengelberg en Evert Cornelis, van Diepenbrocks optreden 

genoten heeft.
96

 

Het winterseizoen 1916/1917 bracht bij de eigen concerten uitsluitend Nederlandse 

gastdirigenten: Allard de Ridder, Dirk Fock, Johan Wagenaar en opnieuw Jan van Gilse.
97

  

Op 19 oktober 1916 leidde De Ridder voor het eerst een concert van het orkest.
98

 Hij 

dirigeerde, zo meldt het Algemeen Handelsblad,
99

 rustig en zeker de werken van Cornelius, 

Beethoven, Roussel en Willem Andriessen uit het hoofd en sloeg zich door de begeleiding 

van de Variations symphoniques van César Franck dapper heen. Toch vond Rutters dat hij 

niet veel meer toonde dan het bezit van uiterlijke techniek. ‘En met een orkest als dat van het 

Concertgebouw kunnen er moeilijk ongelukken gebeuren.’ Er waren meer recensenten over 

                                                 
93 Van Dijk, ‘Gilse, Jan Pieter Hendrik van (1881-1944)’; B. Escher (red.), Rudolf Escher / Het œuvre. 

Catalogue raisonné (Amsterdam 1998), p. 15.   
94 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 19, notulen bestuursvergadering d.d. 3 november 1915. 
95 Ibid., notulen bestuursvergadering d.d. 3 april resp. 25 april 1916. 
96 E. Reeser (red.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, IX (Amsterdam 1998), p. 462-467. 
97 Verslag over het seizoen 1916/17 van de N.V. Het “Concertgebouw” te Amsterdam. 
98 Steffen, ‘Kroniek’. 
99 (o) d.d. 20 oktober 1916. 
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het concert niet te spreken.
100

 De Ridder zou in 1919 naar de V.S. vertrekken en vanaf 1933 

naam maken in Canada.
101

 

Dirk Fock was de zoon van een vooraanstaand Nederlands staatsman
102

 en had al in 

diverse buitenlandse steden gewerkt. Hij debuteerde op 4 januari 1917 als gastdirigent van het 

Concertgebouworkest,
103

 met een traditioneel programma: Beethoven, Brahms, Strauss en 

Wagner. Op de muziekrecensent Herman Rutters maakte zijn optreden een gunstige tot zeer 

gunstige indruk. Ook de recensent van De Tijd toonde zich over het algemeen positief.
104

 

Matthijs Vermeulen vond het optreden van Fock nutteloos: ‘doch hij is een van hen, die met 

minder glans en met minder veroveringsmacht het bestaan moeten wettigen en bewijzen van 

den anderen Gast-dirigent, die het Concertgebouw in zooveel impasses bracht en brengt: 

onzen generalissimus Mengelberg. 

Als zoodanig vervult de heer Fock zijne ephemere rol uitmuntend. Hij heeft talent, hij 

heeft routine, hij heeft de Duitsche methode, die volgens de maatsreep dirigeert en de “zware” 

maatdeelen zwaar neerdrukt, hij heeft niet àl te veel gebaren, hoewel hij er nog verschillende 

kan missen, hij kent zijn vak en had zelfs goede oogenblikken. Persoonlijke of waardevolle 

opvattingen kon men niet ontdekken […]’.
105

 Zijn opmerking aangaande het aantrekken van 

gastdirigenten die (ver) beneden niveau van de chef-dirigent stonden, klonk vaker in de 

historie van het orkest. 

Johan Wagenaar ten slotte was altijd goed voor een muzikale avond.
106

 Het orkest had 

sympathie voor hem.
107

 Volgens Vermeulen gaf hij te veel aan, ‘alsof hij voor een orchest 

stond van beginnelingen’. Als gebruikelijk had hij meer bezwaren.
108

 Wagenaar dirigeerde op 

25 januari 1917 een heel abonnementsconcert. Voor de pauze klonk de Symphonie fantastique 

van Berlioz, erna volgden werken van de dirigent zelf.  

Al met al was het een gastdirigentenbeleid dat voor de Amsterdamse 

abonnementsconcerten weinig voorstelde en daarom door Vermeulen werd gehekeld.
109

 

 

Tijdens de abonnementsconcerten van 1917/1918 traden behalve buitenlandse gastdirigenten 

Alphons Diepenbrock, H.J. den Hertog, Henri Viotta en Johan Wagenaar als dirigent op.
110

 

De aanleiding om Viotta uit te nodigen lag in het feit dat hij in 1918 zijn zeventigste 

verjaardag zou vieren en dat het dat jaar dertig jaar geleden zou zijn dat hij het 

openingsconcert van het Concertgebouw had geleid. Bovendien had hij vanaf het eerste 

seizoen voor het Concertgebouworkest gestaan in uitvoeringen vanwege verschillende 

instellingen. Het publiek waardeerde het optreden van deze inmiddels oud-dirigent van het 

Residentie Orkest op 28 februari 1918 zeer. Het was het eerste in een eigen concert van het 

                                                 
100 Matthijs Vermeulen in De Telegraaf (o) d.d. 20 oktober 1916, Theo van der Bijl in De Tijd d.d. 20 oktober 

1916. 
101 http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=U1ARTU0002979 d.d. 3 

augustus 2009. 
102 Zie o.a. De Telegraaf (o) d.d. 5 januari 1917; zie over zijn vader F. van Anrooij, ‘Fock, Dirk (1858-1941)’, 

in: Biografisch Woordenboek van Nederland. 

URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/fock d.d. 13 maart 2008. 
103 Steffen, ‘Kroniek’. 
104 Algemeen Handelsblad (o) en De Tijd 5 januari 1917. 
105 De Telegraaf (o) d.d. 5 januari 1917. 
106 Zie o.m. De Tijd en Het Nieuws van den Dag (o) d.d. 26 januari 1917.  
107 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 26 januari 1917. 
108 De Telegraaf (o) d.d. 26 januari 1917. 
109 Braas, Door het geweld van zijn verlangen, p. 151. 
110 Verslag over het seizoen 1917/18 van de N.V. “Het Concertgebouw” te Amsterdam. Wagenaar wordt daarin 

niet genoemd. Hij dirigeerde op 24 februari 1918. Het Nieuws van den Dag (a) d.d. 25 februari 1918. 
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Concertgebouworkest.
111

 Het programma omvatte weer eens werken die het orkest niet voor 

problemen konden stellen: de Ouverture Iphigénie en Aulide van Gluck, de Derde symfonie 

van Saint-Saëns, Don Juan van Richard Strauss, ‘Scène d’amour’ uit Berlioz’ Roméo et 

Juliette en ‘Voorspel’ en ‘Slotcène’ uit Wagners Tristan und Isolde. H.J. den Hertog was de 

Amsterdamse wethouder van Onderwijs en dirigent van het kinderkoor van de Vereeniging 

tot verbetering van den Volkszang, die wel vaker het orkest leidde.
112

 

Johan Wagenaar en Willem Mengelberg kenden elkaar al van de Utrechtse 

Muziekschool en zouden hun leven lang een goede relatie hebben. Met het orkest had 

Wagenaar eveneens een goede band. Bij het vertrek van Willem Kes in 1895 was nog even 

aan hem gedacht als opvolger, maar wegens te weinig ervaring was hij afgevallen. In 1908 

had Mengelberg ook Wagenaar genoemd als kandidaat voor het tweede dirigentschap, maar 

evenals in het geval van Van Gilse is daarvan niets gekomen. Muziek van Wagenaar stond 

echter geregeld op de lessenaars van het orkest en regelmatig kreeg hij van Mengelberg 

gelegenheid om in diens concerten eigen muziek te dirigeren. Daarnaast kwam het voor dat 

Wagenaar hele concerten mocht leiden.
113

 Zoals eerder vermeld, had zijn debuut als 

gastdirigent van het Concertgebouworkest plaatsgevonden op 2 november 1905. In het 

seizoen 1917/1918 leidde hij op 24 februari 1918 de eerste Amsterdamse uitvoering van zijn 

Sinfonietta in een concert van Mengelberg.
114

 Een herhaling dirigeerde hij op 3 maart 1918, 

weer in een concert van Mengelberg.  

Johan Wagenaar groeide tijdens zijn leven uit tot een figuur van nationale betekenis. 

Het Concertgebouw en zijn publiek waardeerden hem hogelijk. Dit kwam vooral tot uiting bij 

kroonjaren. Op 2 november 1922 – Wagenaar was op de eerste november 1862 geboren – was 

het abonnementsconcert ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag geheel aan hem en zijn 

compositieleerlingen Peter van Anrooij, Henri van Goudoever en Willem Pijper gewijd. 

Onder de bezoekers bevonden zich koningin Wilhelmina en prins Hendrik.
115

 Tien jaar later 

eerde men hem op nog grootser wijze. Nota bene, nadat de componist een officiële huldiging 

in verband met zijn zeventigste verjaardag had afgewezen. Volgens Wagenaars suggestie 

werden enkele van zijn werken, over het seizoen verdeeld, op de programma’s gezet.
116

 Als 

eerste eerbetoon vond op 27 oktober 1932 onder leiding van Willem Mengelberg de 

uitvoering van de Ouverture Cyrano de Bergerac plaats. ‘Gelukkiger, welbespraakter toast 

kan men zich moeilijk denken,’ vond Herman Rutters van het Algemeen Handelsblad, ‘en 

Mengelberg gaf met zijn orkest alle toewijding, alle bezieling, alle nauwgezetheid om de 

muziek in al haar klankpracht en knappe, doorzichtige factuur te laten stralen. Wagenaar was 

natuurlijk onder het gehoor en moest van zijn balconplaats af een hartelijke hulde van het 

publiek en de musici in ontvangst nemen.’
117

 In de solistenkamer overhandigde de voorzitter 

van het Concertgebouwbestuur jhr. mr. dr. A. Röell tijdens de pauze de componist na enkele 

hartelijke woorden de zilveren medaille van Het Concertgebouw. In zijn dankwoord wees 

Wagenaar op de vriendschapsbanden die hem sinds jaar en dag aan deze instelling bonden.
118

 

Willem Mengelberg ten slotte uitte enkele dagen later in De Telegraaf publiekelijk zijn 

                                                 
111 O.m. De Telegraaf (o) en Het Nieuws van den Dag (a) 1 maart 1918; Steffen, ‘Kroniek’. 
112 Keller & Kruseman (red.), Geïllustreerd muzieklexicon, I, p. 281. 
113 Zie over Wagenaar en het Concertgebouworkest J. Wagenaar m.m.v. J. van Benthem, Johan Wagenaar 

(1862-1941). Leven en werk van een veelzijdig kunstenaar (Zutphen 2004), p. 83-85. 
114 De Telegraaf (a) d.d. 25 februari 1918. 
115 Programma. 
116 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 703, brief van Joh. Wagenaar d.d. 3 juni 1932 en doorslagen van de 

brieven aan Wagenaar d.d. 4 juni en 15 oktober 1932; Wagenaar m.m.v. Van Benthem, Johan Wagenaar (1862-

1941), p. 85. 
117 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 28 oktober 1932.  
118 De Telegraaf (o) d.d. 28 oktober 1932. 
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onvoorwaardelijke bewondering voor deze ‘rasmuzikant’, diens ‘natuurlijke inventie en zijn 

groote kunde.’
119

 

Een ander blijk van de goede wederzijdse betrekkingen vormt het feit dat Wagenaar 

drie keer een werk aan Willem Mengelberg respectievelijk (het bestuur van) Het 

Concertgebouw heeft opgedragen. Mengelberg werd vereerd met de Ouverture 

Driekoningenavond (1928), de N.V. met de ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 

het Concertgebouw gecomponeerde Feestmars (1937) en het bestuur ervan – dat in 1937 naar 

aanleiding van Wagenaars vijfenzeventigste verjaardag had besloten om diens naam in een 

van de cartouches in de Grote Zaal te laten aanbrengen
120

 – met de Ouverture Amphitrion 

(eerste uitvoering 1939). Op verzoek van Het Concertgebouw maakte hij een orkestversie van 

het Wilhelmus en Wilt heden nu treden.
121

 

In 1942 is onder leiding van Mengelberg de Ouverture Cyrano de Bergerac op de 

plaat gezet. In 1943 volgde de plaatopname van de Ouverture De getemde feeks onder Van 

Beinum.
122

 Bijzonder was ook de opvoering van de opera De doge van Venetië in de 

Stadsschouwburg in 1912 ter gelegenheid van het Toonkunst-muziekfeest door de Muzikale 

Kring en het Concertgebouworkest onder leiding van de componist. In 1917 leidde hij in de 

Amsterdamse Stadsschouwburg het orkest in De Cid, in een productie door de Muzikale 

Kring te Utrecht vanwege de N.V. Als auteur leverde Wagenaar Het Concertgebouw diverse 

artikelen. Hij overleed in 1941. Zijn muziek bleef repertoire houden, onder Riccardo Chailly 

was sprake van een kortstondige opleving.
123

 

De gevolgen van Mengelbergs ziekte in het seizoen 1918/1919 zijn grotendeels 

opgevangen door de tweede dirigenten.
124

 In het winterseizoen traden slechts tijdens zes 

concerten in de Grote Zaal gastdirigenten aan: Edgar Bainton, waarover later meer, en de 

Nederlanders Dirk Fock, Alphons Diepenbrock, Jan van Gilse, Johan Wagenaar en Peter van 

Anrooij.
125

  

 Van Anrooij debuteerde op 6 april 1919 als gastdirigent van het orkest.
126

 Als 

componist is hij bekend geworden door zijn Piet Hein-rapsodie, die het Concertgebouworkest 

vaak heeft uitgevoerd. Hij had directieles van Willem Kes genoten en onder meer het orkest 

van de Sociëteit De Harmonie te Groningen (de latere Groningse Orkest Vereniging) en de 

Arnhemsche Orkest Vereeniging geleid, voordat hij in 1917 Viotta was opgevolgd als dirigent 

                                                 
119 Ibid., (o) d.d. 30 oktober 1932. 
120 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 27, overzicht van het behandelde tijdens de vergadering van de financiële 

commissie d.d. 27 oktober 1937, inv.nr. 250, doorslag van de brief d.d. 29 oktober en brief d.d. 3 november 

1937. 
121 ‘Bijlage 4 De composities opgedragen aan Het Concertgebouw N.V., het Concertgebouworkest, de 

chefdirigenten of andere functionarissen’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 251-252’; SAA 

toegangsnr. 1089, inv.nr. 250, doorslag van de brief d.d. 22 en brief d.d. 25 november 1938; Wagenaar m.m.v. 

Van Benthem, Johan Wagenaar (1862-1941), p. 85-86. Zie voorts Steffen, ‘Kroniek’. Wagenaar vermeldt in 

Johan Wagenaar op p. 85 nog dat ook Preludium, Koraal-hymne en Postludium voor koper en orgel aan het 

bestuur van Het Concertgebouw was opgedragen. Dit blijkt niet uit de ‘Oeuvrecatalogus’ door J. van Benthem. 

Op p. 179 vermeldt Van Benthem dat de Koraal-hymne door de componist is teruggetrokken. 
122 Wagenaar m.m.v. Van Benthem, Johan Wagenaar (1862-1941), p. 84-85. Zie voorts Steffen, ‘Kroniek’; 

‘Bijlage 4 De composities opgedragen aan Het Concertgebouw N.V., het Concertgebouworkest, de 

chefdirigenten of andere functionarissen’; J. van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest (Zutphen 

1989). 
123 Wagenaar m.m.v. Van Benthem, Johan Wagenaar(1862-1941), p. 84-86; Steffen, ‘Kroniek’. 
124 Verslag over het seizoen 1918/19 van de N.V. “Het Concertgebouw” te Amsterdam. 
125 Fock verving Mengelberg. Matthijs Vermeulen was niet enthousiast, maar elders werd opgemerkt, dat de 

gastdirigent zich op hoogst eervolle wijze aan de vervanging had gekweten. De Telegraaf (a) d.d. 11 november 

1918, Het Nieuws van den Dag (o) d.d. 12 november 1918. 
126 Steffen, ‘Kroniek’. 
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van het Residentie Orkest.
127

 Net zomin als collega-dirigenten van andere Nederlandse 

orkesten is hij veel voor het Concertgebouworkest verschenen.  

 

5.4 Overige gastdirigenten tot 1919/1920 

Op 24 januari 1915 trad in een extra abonnementsconcert van Willem Mengelberg Ewald 

Straesser op met zijn Tweede symfonie. Op 7 maart 1915 nam Richard Strauss het 

abonnementsconcert voor zijn rekening, voor het abonnementspubliek na een afwezigheid 

van jaren. Althans in Amsterdam, want in november 1911 had hij meegewerkt aan een 

prestigieus Richard Strauss-feest van het Residentie Orkest.
128

 Zijn directie, altijd al sober, 

was in 1915 geserreerder geworden, zijn brede armzwaai nog maar zelden te zien. Het bleef 

bij een kalm aangeven van de grote lijnen en het hier en daar aanduiden van een accent. ‘Uit 

heel Strauss’ houding sprak trouwens de overtuiging dat, met een orkest als het onze, meer 

overbodig zijn zou’, stelde de recensent van het Algemeen Handelsblad vast.
129

 De 

uitgevoerde werken waren het orkest meer dan bekend: Also sprach Zarathustra, Don Juan, 

Till Eulenspiegel en Tod und Verklärung. In het volgende seizoen leidde Strauss tijdens het 

abonnementsconcert van 10 februari 1916 zijn Don Quixote en Eine Alpensinfonie. Het 

concert van de twaalfde in Den Haag werd bijgewoond door koningin Emma. Zowel in 1915 

als in 1916 heeft hij bij bestuursvoorzitter Richard van Rees gelogeerd.
130

 

Tijdens de Amsterdamse abonnementsconcerten van 1917/1918 traden Waldemar von 

Baussnern, Hans Knappertsbusch en opnieuw Richard Strauss als buitenlandse gastdirigenten 

op.
131

 Baussnerns concert op 13 december 1917 was door bemiddeling van Mengelberg tot 

stand gekomen. Bestuursvoorzitter Van Rees vreesde het ergste, toen hij de Duitse componist 

enkele dagen eerder in Den Haag had zien dirigeren. Daar leidde het tot ongenoegen van het 

publiek.
132

 Dat waardeerde hem in Amsterdam evenmin algemeen.
133

 ‘De heer Waldemar von 

Baussnern is een goed handwerksman, een goed en serieus notenschrijver’ en dit was volgens 

Matthijs Vermeulen het enige recht waarmee hij Mengelberg kon vervangen. Het orkest, waar 

de werkdruk hoog lag, reageerde met: ‘Wij kennen het al von baussern.’
134

 In het Algemeen 

Handelsblad verscheen scherpe kritiek op het artistieke beleid: ‘dat men met een concert als 

dat van gisteravond niet kan noch mag aankomen, dat er tal van andere werken zijn, waarop 

men eerder recht heeft dan die van Waldemar von Baussnern, en dat in elk geval een speciaal 

Von Baussnern-concert volstrekt geen zin heeft. Men belooft ons nieuwe werken van Ravel, 

Debussy, Korngold, Samazeuihl, Mahler……. 

Wij krijgen kort na elkander Ravel en Korngold en worden overigens beziggehouden 

met aankondigingen, die aankondigingen blijven en Von Baussnern-noviteiten. Men belooft 

ons als gastdirigenten Weingartner en Nikisch, men stuurt ons Von Baussnern en 

Knappertsbusch. Onze tweede dirigenten staan onder censuur en krijgen een repertoire ter 

beschikking, waaruit zij niet veel meer dan twee programma’s kunnen samenstellen.’
135

  

                                                 
127 W.H. Thijsse, ‘Anrooij, Peter Gijsbert van (1879-1954)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland. URL: 

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/anrooij d.d. 28 oktober 2008. 
128 F. Trenner, Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk (Wien 2003), p. 332-333. 
129 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 8 maart 1915. 
130 Trenner, Richard Strauss, p. 364, 372. 
131 Verslag over het seizoen 1917/1918 van de N.V. “Het Concertgebouw” te Amsterdam. 
132 Zwart, Willem Mengelberg, p. 232. 
133 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 14 december 1917 en SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 3379, brief van A. 

de Stoppelaar Blijdesteijn aan het bestuur van Het Concertgebouw d.d. 18 december 1917, doorslag van de brief 

aan A. de Stoppelaar Blijdesteijn d.d. 19 december 1917. 
134 De Telegraaf (a), d.d. 14 december 1917. 
135 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 14 december 1917. 
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Muziek van Waldemar von Baussnern zal Mengelberg voor het eerst in 1902 in 

Krefeld hebben gehoord. De Vierde symfonie van deze laatromantische componist is aan 

Mengelberg opgedragen. Veelzeggend is dat Mengelberg zelf nooit een van diens werken in 

Amsterdam heeft gedirigeerd.
136

 

Het Concertgebouwbestuur erkende achteraf dat het programma ‘onoordeelkundig’ 

was samengesteld, omdat men de fout had begaan een gehele avond werken van één en 

dezelfde, tot dan toe onbekende componist uit te laten voeren, in plaats van bijvoorbeeld na 

de pauze andere, bekende werken op het programma te zetten. Op het tweede concert in Den 

Haag werd daar wel gedeeltelijk rekening mee gehouden. Toch bleek het bestuur van Het 

Concertgebouw van mening, zo staat in de notulen van de bestuursvergadering d.d. 19 

december 1917, ‘dat een componist als von Baussnern wel recht heeft om gehoord te worden; 

immers toen Mahler’s werken voor het eerst te Amsterdam werden opgevoerd, heeft het 

toenmalige bestuur met gelyken tegenstand van de zyde van het publiek te kampen gehad en 

nu behooren Mahler’s werken tot de meest populaire van het Concertgebouwrepertoire.’
137

 

 Op 10 januari 1918 leidde Hans Knappertsbusch voor het eerst een concert van Het 

Concertgebouw als gastdirigent van het orkest.
138

 Zoals vermeld, had hij met het orkest al in 

1915 twee uitvoeringen van Parsifal gegeven. Nu introduceerde hij de Derde symfonie van 

Heinrich Zöllner, wat al evenmin een gelukkige keuze bleek.
139

 De muziekrecensent van Het 

Nieuws van den Dag kwalificeerde hem als een dirigent van meer dan gewone begaafdheid, 

zijn collega van het Algemeen Handelsblad vond hem een dirigent van buitengewone 

begaafdheid.
140

 Matthijs Vermeulen daarentegen oordeelde dat de muzikaliteiten van 

Knappertsbusch nergens de alleszins voortreffelijke en prijzenswaardige middelmaat 

ontstegen, en suggereerde dat diens optreden te danken was aan het feit dat Mengelberg bij 

het Elberfeldse ensemble een jaar eerder ‘een paar ausserordentliche opera-avonden’ had 

mogen dirigeren. En, zo schreef hij, een dirigent die de Derde symfonie van Zöllner ergens 

wenst te introduceren, bezit een onoverkomelijk gebrek aan talent.
141

 

Van de manifestaties met derden mogen hier zeker de concerten van 1 en 2 december 

1917 niet onvermeld blijven. Wegens ernstige ziekte van de dirigent van de Oratorium-

Vereeniging stond Willem Kes voor zijn oude orkest. Het werd tevens een huldiging voor 

Kes. Uitgevoerd werden Schuberts Onvoltooide, Nänie voor koor en orkest van Johannes 

Brahms en de Negende symfonie van Ludwig van Beethoven. Bottenheim sprak van een 

ontroerend weerzien na een scheiding gedurende vele jaren.
142

  

 In het winterseizoen 1918/1919 was de enige buitenlandse gastdirigent tijdens de 

Amsterdamse abonnementsconcerten de Engelse componist Edgar Bainton.
143

 Hij leidde op 8 

december een uitsluitend Engels programma met vier noviteiten van tijdgenoten. Muziek 

noch uitvoering bleken in staat de aandacht van het publiek vast te houden. Het was het eerste 

concert van het seizoen waar in de pauze velen een goed heenkomen zochten.
144

  

Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat het orkest in de jaren 1910-1920 ook 

buiten de Wagner-Vereeniging onder meerdere dirigenten in de orkestbak is opgetreden. Zo 

                                                 
136 Zwart, Willem Mengelberg, p. 232 
137 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 20, notulen bestuursvergadering d.d. 19 december 1917. 
138 Steffen, ‘Kroniek’. 
139 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 11 januari 1918. 
140 Ibid. en Het Nieuws van den Dag (a) d.d. 11 januari 1918.  
141 De Telegraaf (o) d.d. 11 januari 1918. 
142 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 223. 
143 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 73, verslag over het seizoen 1918/19. Op 7 december 1918 traden 

Bainton en het orkest in Den Haag op. 
144 Steffen, ‘Kroniek’; De Tijd d.d. 9 december 1918. 

Giskes_PROEF (all).ps Front - 67     T1 -    Black



 134 

werkte het in Den Haag mee aan operaproducties van de Duitsche Opera, waarbij het opnieuw 

onder leiding van Richard Strauss en Max von Schillings speelde.  

 

Tabel 5.1 Medewerking van het Concertgebouworkest aan producties van de Duitsche Opera 

in Den Haag 

 
datum

145
 dirigent componist opera 

16-10-1916 Gustav Brecher Richard Wagner Tristan und Isolde 

9-1-1917 Richard Strauss Richard Strauss Der Rosenkavalier 

16-11-1917 Richard Strauss Richard Wagner Die Meistersinger von Nürnberg 

14-12-1917 Otto Klemperer Richard Wagner Der fliegende Holländer 

7-1-1918 Max von Schillings Max von Schillings Mona Lisa 

     

De uitvoeringen van Der Rosenkavalier en Mona Lisa zijn een dag later in de Amsterdamse 

Stadsschouwburg herhaald. Dit geldt niet voor de drie andere.
146

  

 Het is ook vrijwel zeker dat een deel van het repeteren van het orkest voor de opera-

uitvoeringen door (een van) de tweede dirigenten is gedaan. Uit een brief van Richard Strauss 

aan de administrateur van Het Concertgebouw blijkt namelijk dat hij voor de opvoering van 

Der Rosenkavalier pas op 5 januari ’s avonds in Amsterdam zou aankomen. De intendant van 

de Duitsche Opera had hem echter al meegedeeld dat de ‘Kapellmeister die Güte haben 

werden, den Rosenkavalier mit dem Concertgebouworchester vorzustudieren.’ Strauss stelde 

voor zichzelf slechts de volgende repetitie-indeling van dit lange stuk voor: 

6 januari 9-12 uur 1
e
 en 2

e
 akte 

7 januari 9-10.30 uur 3
e
 akte 

8 januari 9-12 uur generale repetitie van de 1
e
 en 2

e
 akte 

9 januari 3
e
 akte en enkele koorscènes uit de 1

e
 en 2

e
 akte.

147
 

 

5.5 Mengelberg dirigeert vijfentwintig jaar het Concertgebouworkest (1919/1920) 

Aan het eind van het decennium werd een hoogtepunt bereikt in de geschiedenis van Gebouw 

en Orkest. In 1920 was het namelijk 25 jaar geleden dat Mengelberg als dirigent van het 

Concertgebouworkest aantrad. Reden voor een grootse jubileumviering. Ze zou zich over het 

gehele seizoen 1919/1920 uitstrekken. Binnen de abonnementsconcerten werd een historische 

cyclus geprogrammeerd van 27 concerten met als centraal thema de ontwikkeling van de 

vroege ‘Nederlandse’ en Italiaanse muziek tot en met de nieuwste composities. Ze stonden 

hoofdzakelijk onder leiding van Willem Mengelberg. Verder werkte Arnold Schönberg er als 

dirigent aan mee en werd ‘de Baas’ wegens ziekte tijdens drie concerten vervangen door 

Cornelis Dopper, Alphons Diepenbrock en Willem Pijper. Op 24 april 1920 vond de 

huldiging van de jubilaris plaats tijdens een feestavond in het Concertgebouw. De minister 

                                                 
145 Steffen, ‘Kroniek’ en zijn e-mail aan de auteur d.d. 18 juni 2009: De genoemde opera-uitvoeringen stonden 

onder verantwoordelijkheid van de intendant Arthur von Gerlach. Ze vonden plaats in het Gebouw voor Kunsten 

en Wetenschappen. De uitvoering van Mona Lisa van Schillings was een gastoptreden van ‘Das Gesamt 

Gastspiel der Klg. Hof-Oper Stuttgart’. In de aankondigingen van de ‘Voorloopige opgave der Voorstellingen’ 

worden de operagezelschappen vermeld als ‘Duitsche Opera Dir. A. von Gerlach’. Bij de uitvoeringen van Die 

Meistersinger von Nürnberg en Der Rosenkavalier staan geen ensembles vermeld. Een programmaboekje voor 

de uitvoering van Tristan und Isolde onder leiding van Gustav Brecher is niet bekend. N.B. Zoals eerder 

vermeld, vonden op 4 en 6 mei 1914 in Rotterdam uitvoeringen plaats van Parsifal door het Stadttheater 

Elberfeld, artistiek leider Arthur von Gerlach. Nieuwe Rotterdamsche Courant (a), d.d. 24 april 1914. Hans 

Knappertsbusch dirigeerde het Concertgebouworkest. 
146 N.P.H. Steffen in zijn e-mail d.d. 18 juni 2009. 
147 SAA arch. 693, collectie Freijer, brief van Strauss d.d. 16 december 1916; zie ook De Leur & Straub, Keep 

these letters, please!, p. 106-107. 
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van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vergeleek Mengelbergs betekenis toen met die 

van Rembrandt. ‘Wat Rembrandt is voor het buitenland op het gebied der schilderkunst, zijt 

gij voor Europa en Amerika als orkestleider. Even beroemd, even gewild!’
148

 Een bijzonder 

cadeau vormde het zevendelige Gedenkboek waaraan prominenten uit binnen- en buitenland 

hadden bijgedragen in de vorm van muzikale en literaire uitingen tot tekeningen en 

aquarellen. Veel inzendingen waren afkomstig van dirigenten respectievelijk dirigerende 

componisten die ooit het Concertgebouworkest hadden geleid of er nog eens voor zouden 

komen te staan. (Leopold Stokowski pas na de Tweede Wereldoorlog!) Er verscheen ook een 

handelseditie van het gedenkboek, maar daarin zijn niet alle inzendingen opgenomen. De 

bijdragen van Arthur Nikisch en Bruno Walter bijvoorbeeld ontbreken.
149

 De apotheose van 

het jubileum werd bereikt met het Mahler Feest, dat van 6 tot en met 21 mei in het Concert-

gebouw werd gehouden. Dit feest was tevens het hoogtepunt in de historie van het 

Concertgebouworkest tot dan toe. 

 Omdat Mengelberg zijn handen meer dan vol had aan de historische cyclus en de 

andere feestelijkheden, moest er voor de overige abonnementsconcerten in de Grote Zaal 

vervanging komen. Daarvoor beopdrachtte het bestuur niet uitsluitend Cornelis Dopper. 

(Evert Cornelis was in 1919 ontslagen wegens zijn opstelling bij een rel waarvan Matthijs 

Vermeulen de aanstichter was en waarin ook het orkest was betrokken.
150

) Het koos ervoor 

om een reeks uiteenlopende musici te engageren.  

Deze gastdirigenten kwamen niet alleen met bekende, maar tevens met onbekende 

composities, waardoor het seizoen nog uitzonderlijker werd. Voor de orkestleden verzwaarde 

dit echter hun dienst aanzienlijk. Het overzicht van deze optredens tijdens de ‘gewone’ 

abonnementsconcerten ziet er als volgt uit. Eerste optredens zijn met een x aangegeven. 

 

 

 

                                                 
148 J. Giskes & A. Klarenbeek, ‘Het Mahler Feest 1920’, in: J. Giskes (red.), E.L. Wouthuysen (beeldred.), 

Mahler in Amsterdam. Van Mengelberg tot Chailly (Bussum, Amsterdam 1995), p. 42-56: 42. 
149 Ibid.; Zwart, Willem Mengelberg, p. 317; [F. Zwart (& C. Romijn)], Willem Mengelberg (1871-1951) dirigent 

/ conductor (Den Haag 1995), p. 116-118. 
150 Zwart, Willem Mengelberg, p. 301-309. 
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Tabel 5.2 Optredens van gastdirigenten tijdens de overige Amsterdamse 

abonnementsconcerten in 1919/1920 

 

 

 Karl Muck kwam als invaller voor Arturo Toscanini, die had afgezegd.
153

 Voor Muck 

waren de abonnementsconcerten op 9 en 12 oktober 1919 zijn eerste met het 

Concertgebouworkest. De programma’s omvatten de Ouverture Egmont en de Achtste 

symfonie van Ludwig van Beethoven, en de Vierde symfonie van Johannes Brahms, 

respectievelijk Strauss’ Symphonia Domestica en de Jupiter-symfonie van Mozart. Wat 

opviel was het contrast tussen Mucks directie en die van Mengelberg. Muck dirigeerde 

‘gewoon’, waar Mengelberg ‘prachtig’ dirigeerde.
154

 Zijn directie was sober, met rustige 

gebaren die visueel niet afleidden. Zijn ritmiek werd superieur genoemd. Het orkest speelde 

verrukkelijke pianissimi en het publiek genoot.
155

 Terughoudend reageerde Matthijs 

Vermeulen. Het scheen hem toe ‘dat de Amerikanen wisten wat zij deden, toen zij Dr. Karl 

Muck, Duitsch burger en leider van het Bostonsch orchest, interneerden als den eersten den 

besten particulier. Zij teekenden zijn onmisbaarheid: voor Dr. Muck een ander te Boston. De 

Amerikanen hadden gelijk. Dr. Muck is knap, zakelijk, smaakvol, gereserveerd, maar zoo 

leven er nog vele anderen in de oude en nieuwe wereld der dirigenten.’
156

 Vermeulen stond 

overigens niet in zijn kritiek alleen. Maar ook van het tweede optreden genoot het publiek.
157

 

Vermeulen liet zich toen positiever uit: ‘Dr. Muck zou misschien ’t best gekarakteriseerd 

kunnen worden als de volmaakte gentleman-dirigent. En wij allen, getrainder en 

gedresseerder in de richting van sentiment en nog eens sentiment, zouden meer dan twee 

concerten van hem moeten hooren om ons te assimileeren aan zijn stijl. Eenmaal getraind en 

                                                 
151 Steffen, ‘Kroniek’. 
152 Ibid. 
153 Zwart, Willem Mengelberg, p. 316, 453, noot 423. 
154 De Tijd d.d. 10 oktober 1919. 
155 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 10 oktober 1919. 
156 De Telegraaf (o) d.d. 10 oktober 1919.  
157 Het Nieuws van den Dag (a) d.d. 13 oktober 1919. 

datum dirigent van origine eerste 

optreden 
151

 

eerste 

uitvoering(en)
152

 

eigen 

werk(en) 

9-10-1919 Karl Muck Duits x   

12-10-1919 Karl Muck Duits    

23-10-1919 Alfredo Casella Italiaans  1 2 

20-11-1919 Edgar Elgar Engels x 1 3 

27-11-1919 Peter van Anrooij Nederlands    

30-11-1919 Peter van Anrooij Nederlands  1  

11-12-1919 Gabriel Pierné Frans   1 

14-12-1919 Gabriel Pierné Frans  1  

4-1-1920  Leonid Kreutzer Russisch x 2  

12-2-1920 Hermann Suter Zwitsers x 3 1 

4-3-1920 Carl Nielsen Deens   3 

18-3-1920 François Rasse Belgisch  1 1 

21-3-1920 Arnold Schönberg 

 

W. Mengelberg 

Oostenrijks/ 

Hongaars 

Nederlands 

 1 2 

8-4-1920 

 

Arthur Nikisch Oostenrijks/ 

Hongaars/  

   

11-4-1920 Arthur Nikisch Oostenrijks/ 

Hongaars 
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gedresseerd gingen wij hem wellicht ook verheffen en verafgoden, want een dirigent is altijd 

het grootst in zijn eigen, gewende milieu.’ Mucks vertolking van de Jupiter-symfonie noemde 

Vermeulen ‘door- en-door interessant’.
158

 

Alfredo Casella leidde op 22 oktober een volks- en op 23 oktober een 

abonnementsconcert waarbij nadrukkelijk eigentijdse Italiaanse muziek aan bod kwam: van 

Sinigaglia, Respighi, Malipiero en de dirigent zelf. Hij dirigeerde volgens Matthijs Vermeulen 

zoals hij componeerde: duidelijk, knap en zonder wonderen van suggestie.
159

 Op 13 november  

1919 nam Leonid Kreutzer een volksconcert voor zijn rekening dat geheel gewijd was aan 

Tsjaikovski. 

 

Met de komst van Elgar op uitnodiging van Mengelberg en na een korte wisseling van 

telegrammen
160

 ging opnieuw een lang gekoesterde wens van de Amsterdamse dirigent in 

vervulling.
161

 Op 20 november 1919 zag het publiek in de Grote Zaal zijn slanke, rijzige 

gestalte verschijnen, een gentleman met het voorkomen van een jeugdige grijsaard. Hij legde  

een élan aan de dag dat een verrassende tegenstelling vormde met zijn correcte, voor zijn 

leeftijd oude uiterlijk.
162

 Het concert werd geopend met een nouveauté: Elgars Eerste 

symfonie. Na de pauze volgde zijn Vioolconcert met Alexander Schmuller als solist en ten 

slotte klonk de Ouverture Cockaigne. Elgar leek niet zo erg aan vergaande detaillering te 

hechten zoals men dat in Amsterdam gewend was.
163

 Vermeulen noemde in De Telegraaf zijn 

directie daags na de uitvoering lapidair. ‘Hij suggereert niet, maar wijst aan en teekent. Hij 

schept een onophoudelijken stroom van levenden klank. […] Hij houdt van plein-air, van 

mededeelzaamheid.’ De recensent kwam tot de conclusie dat hij diens muziek tot dan toe 

vanuit een onjuiste gezichtshoek had waargenomen.  

In het Algemeen Handelsblad kwam Herman Rutters met kritiek op de composities en 

hij verweet de componist vooral geen vormbeheersing te hebben. De ‘cadenza accompagnata’ 

van het vioolconcert had hem nog het meest getroffen. Rutters apprecieerde Elgar als dirigent 

meer dan als componist, door diens aandacht voor de grote lijn, het temperament, het élan en 

de sterke suggestieve kracht.
164

 Zijn collega van De Tijd toonde zich evenmin tevreden: ‘als 

Schmullers spel er niet geweest was, dan waren we misschien den avond moeilijk 

doorgekomen.’ En: ‘de lengte heeft hij niet onder een verkleinglas kunnen leggen en hoewel 

men hem hartelijk toejuichte, is het publiek, dat anders de frissche Cockaigne-ouverture 

apprecieert, na het concert voor een groot deel weggevlucht, aan de uitgedunde zaal den plicht 

overlatend van het wellevend applaus, dat men in Holland toch gaarne den gast schenkt.’
165

 

Desalniettemin was het concert, dat laat eindigde, volgens Vermeulen voor Elgar een 

buitengewone triomf. Hij herinnerde zich geen componist die zo spontaan door het orkest was 

gehuldigd. Bovendien had Elgar de eer dat Mengelberg speciaal voor het concert was 

teruggekeerd.
166

 De NRC van 20 november 1919 berichtte dat Elgar met warmte over het 

orkest en vooral over Willem Mengelberg had gesproken, ‘dien hij zoo vaak te Londen, als 

dirigent van the Philharmonic-orchestra, had ontmoet. Hij hoopte, dat Mengelberg weer 

spoedig gelegenheid zou vinden, het Kanaal over te steken, want Londen is Mengelberg 

geenszins vergeten.’ 

                                                 
158 De Telegraaf (a) d.d. 13 oktober 1919. 
159 Ibid. (o) d.d. 24 oktober 1919. 
160 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2817. 
161 Zwart, Willem Mengelberg, p. 246. 
162 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 21 november 1919. 
163 Ibid. en De Telegraaf (o) d.d. 21 november 1919. 
164 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 21 november 1919. 
165 De Tijd d.d. 21 november 1919. 
166 Het Vaderland d.d. 21 november 1919. 
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Elgar zou nog geen jaar later opnieuw voor het Concertgebouworkest verschijnen. 

Omdat Willem Mengelberg door ziekte was uitgeschakeld, had men hem de leiding van de 

abonnementsconcerten van 7 en 10 oktober 1920 aangeboden. Er kwam naast waardering 

kritiek op zijn composities – de Eerste symfonie, de Variations on an original theme (de 

Enigma-variaties) en de Ouverture In the South – en op zijn opvattingen. Zo klonk Brahms’ 

Derde symfonie in een ongebruikelijke bezetting met achttien eerste en achttien tweede violen 

(!) en de rest naar rato, waarbij Elgar zich niet of onvoldoende had ingespannen om de 

klankexpansie wat in te binden. Datzelfde bezwaar deed zich voor in de uitvoering van het 

Vioolconcert van Max Bruch onder zijn leiding. Het bijna honderd leden tellende ensemble 

verstoorde daar niet alleen het klankverband, maar bracht ook de solopartij in verdrukking.
167

 

Desondanks is zijn optreden in 1919 en 1920 belangrijk geweest: na de eerste kennismaking 

van het Concertgebouwpubliek met een van zijn composities – de Variaties – op 2 oktober 

1902,
168

 had Elgars oeuvre relatief weinig aandacht gekregen.  

 

Peter van Anrooij leidde de abonnementsconcerten van 27 en 30 november 1919. Het 

programma van zijn eerste concert omvatte werken van Beethoven en Brahms, dat van zijn 

tweede composities van de Tsjechen Smetana en Dvořák en Franse muziek (van Roussel, 

Ravel en Berlioz). Gabriël Pierné kwam met Franse programma’s. Hij dirigeerde op 10, 11 en 

tweemaal op 14 december. Leonid Kreutzer leidde het orkest in het abonnements- en het 

volksconcert van 4 januari in werken van Russische bodem (van Skrjabin, Rimski-Korsakov 

en Tsjaikovski). Het werd geen eclatant, onverdeeld succes.
169

 Hermann Suter dirigeerde 

muziek van zichzelf en andere Zwitserse componisten. Ook werden enkele liederen tegen 

gehore gebracht, die hij aan de vleugel begeleidde. Hij wekte tijdens zijn eerste optreden met 

het orkest op 12 februari 1920 niet de indruk dat hij een geboren dirigent was. Het publiek 

hield zich gematigd onverschillig, maar bleef beleefd en voorkomend.
170

 Hij dirigeerde verder 

op 14 februari een volksconcert van Toonkunst. 

Het programma van Nielsen omvatte bijna uitsluitend eerste uitvoeringen van 

Scandinavische muziek, waaronder drie eigen werken en Finlandia van Jean Sibelius. 

Behalve het abonnementsconcert op 4 maart, leidde hij het volksconcert van 3 maart. Bij 

François Rasse lag op 18 maart het accent op België.
171

 Rasse nam tevens het volksconcert 

van Toonkunst d.d. 17 maart voor zijn rekening. Schönberg dirigeerde op zondagmiddag 21 

maart 1920 de eerste uitvoering door het Concertgebouworkest van zijn Verklärte Nacht in de 

bewerking voor strijkorkest uit 1917 en het tweede van de Fünf Orchesterstücke, 

‘Vergangenes’. Aangekondigd was dat hij een heel concert zou leiden met Verklärte Nacht, 

de Fünf Orchesterstücke en Pelleas und Melisande. Toen kort voor het concert als gevolg van 

grote onlusten in Duitsland verkeersmoeilijkheden de componist leken te beletten van Wenen 

naar Amsterdam te reizen, werd er een gewijzigd programma samengesteld dat Willem 

Mengelberg zou dirigeren.
172

 Schönberg arriveerde echter toch nog op vrijdagavond 19 maart, 

maar de ene repetitie die restte, was niet voldoende om het gehele oorspronkelijke programma 

                                                 
167 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 11 oktober 1920, voorts (o) d.d. 8 oktober 1920.   
168 Steffen, ‘Kroniek’. 
169 Algemeen Handelsblad (a), Het Nieuws van den Dag (a), Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 5 januari 

1920, De Telegraaf (o) d.d. 6 januari 1920. Het eerder genoemde eerste optreden van Kreutzer als gastdirigent 

had plaatsgevonden tijdens het volksconcert van 13 november 1919 met een programma dat geheel aan 

Tsjaikovski was gewijd. 
170 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 13 februari 1920. 
171 Al in 1913 had Rasse geïnformeerd of hij met het Concertgebouworkest een concert kon geven, gewijd aan 

‘la jeune école Belge’. Dat was toen niet mogelijk geweest. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 18, notulen 

bestuursvergadering d.d. 8 september 1913.  
172 Gedrukt programma d.d. 21 maart 1920. 
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voor te bereiden.
173

 Hij trad daarom opnieuw in een gedeeld concert op. Na de pauze 

verscheen Mengelberg op het rostrum voor het dirigeren van muziek van César Franck en 

Richard Strauss. De woensdagavond daarop in Utrecht en op donderdagavond in Amsterdam 

tijdens een concert van de historische cyclus dirigeerde Schönberg een herhaling van 

Verklärte Nacht en de eerste twee delen uit de Fünf Orchesterstücke: ‘Vorgefühle’ en 

‘Vergangenes’. In Amsterdam werden deze korte stukken tweemaal uitgevoerd om de 

kennismaking te vergemakkelijken. Na de pauze speelde het orkest toen onder leiding van 

Mengelberg de Sinfonietta op. 5 van Korngold.
174

 

De concerten boden de muziekrecensenten stof tot lange artikelen. Matthijs 

Vermeulen liet in De Telegraaf de lezers weten dat Schönberg niet gehoond was met lachen 

en praten zoals in 1914. Hij was welwillend begroet en warm gehuldigd.
175

 Opnieuw kwam 

kritiek op de dirigent Schönberg. De koordirigent en componist Theo van der Bijl 

kwalificeerde in De Tijd ‘Vergangenes’ als volslagen verwildering en stelde dat de 

componist-dirigent niet had gehoord ‘dat een blaasinstrument een geheele pagina een halven 

toon hooger speelt, dan het er staat!!’ Schönberg had als orkestleider Vermeulen hevig 

gedesillusioneerd, terwijl hij in 1914 voor hem een openbaring was geweest van de goede, 

moderne, objectieve dirigent. ‘Hij dirigeert tegenwoordig tooneelmatig en rethorisch gelijk de 

rest der kapelmeesters. Zijn “Verklärte Nacht” mimeerde hij met eene declamatorische 

emphase, alsof hij voor de Pathétique van Tschaikowsky stond. Hij speculeerde als de eerste 

de beste burgerlijke Romanticus op ieder holle en bombastische gevoeligheid, waarvoor een 

twintigste eeuwsch publiek vatbaar is.’ Ten aanzien van zijn directie van ‘Vergangenes’ is in 

het Algemeen Handelsblad gesteld dat het orkest zich met bewonderenswaardige virtuositeit 

en grote toewijding had gekweten ‘van zijn zeer moeilijke taak, te moeilijker, omdat 

Schönberg blijkbaar geen geboren dirigent is en veel aan de intelligentie en vaardigheid van 

zijn ensemble overlaat. En dat heeft het publiek ook weten te waardeeren en zijn appreciatie 

laten domineeren boven het gevoel van verbijstering, die het orkeststuk uiteraard wekte.’
176

 

Voor Schönberg zijn het betekenisvolle optredens geweest.
177

 

Nikisch ten slotte kwam, zoals al vermeld, met een behoudend repertoire. Op het 

Toonkunst-volksconcert van 7 april en het abonnementsconcert van 8 april 1920 dirigeerde hij 

de Ouverture Euryanthe van Carl Maria von Weber, de Vierde symfonie van Robert 

Schumann en de Derde symfonie van Ludwig van Beethoven, op 11 april Beethovens 

Ouverture Leonore III, een Concerto grosso van Händel en de Vijfde symfonie van 

Tsjaikovski. Het werd een geweldig weerzien.
178

 Kortom, het Concertgebouworkest bood in 

dat seizoen een buitengewoon muziekpanorama. Op zondagmiddag 25 april ten slotte trad 

Diepenbrock na de pauze op in het zevenentwintigste concert van de historische cyclus, dat 

tevens een abonnementsconcert was, met zijn Ouverture De vogels en de Hymne an die Nacht 

voor sopraansolo en orkest. 

De dirigent Adrian Boult heeft de repetities en concerten van Nikisch bijgewoond. Hij 

was speciaal overgekomen om het orkest te beluisteren. Voor het eerst hoorde hij het in 1919 

in de Matthäus-Passion onder leiding van Willem Mengelberg. Boult werd getroffen door de 

                                                 
173 Gedrukt gewijzigd programma d.d. 21 maart 1920; Nieuwe Rotterdamsche Courant (o) d.d. 20 maart 1920.  
174 Op de Coul & Schoute, ‘Schoenberg in the Netherlands’, p. 151-172. 
175 De Telegraaf (a) d.d. 22 maart 1920.  
176 De Tijd d.d. 22 maart, respectievelijk  De Telegraaf (a) d.d. 26 maart 1920 en Algemeen Handelsblad (a) d.d. 

22 maart 1920. 
177 Türcke, ‘The Schoenberg–Mengelberg Correspondence’, p. 194-197. 
178 O.m. Algemeen Handelsblad (o), Nieuwe Rotterdamsche Courant (o) d.d. 8 april 1920, Algemeen 

Handelsblad (o), Het Nieuws van den Dag, Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 9 april 1920, Het Vaderland, 

d.d. 10 april 1920, Algemeen Handelsblad (a), Het Nieuws van den Dag d.d. 12 april 1920. Matthijs Vermeulen 

had kritiek, De Telegraaf (a) d.d. 9, 12 en 13 april 1919. 
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‘wonderlijk mooie’ strijkersklank en de gelijke stokvoering, wat toen bij Engelse orkesten 

nog niet gewoon was. Tijdens de eerste repetitie van Nikisch werd het orkest in zijn 

herinnering verrast door diens betrekkelijke laksheid. ‘Hij begon met Schumanns Vierde 

symfonie en toen hij de musici de eerste noot had laten inzetten, bleef tot ons aller verbazing 

zijn stokje onbewegelijk (zonder aanduiding van de eerste tel van de volgende maat), totdat 

een volgend klein gebaar de inzet van de tweede violen na de tweede tel van de volgende 

maat aangaf. Hij zei heel weinig, maar hief soms zijn stokje op voor een korte pauze, waarin 

hij een terloops commentaar gaf, om dan meteen weer door te gaan. 

Ik bespeurde iets meer energie in het gebaar waarmee hij de generaal-pauze aangaf, 

ongeveer 40 maten voor het eind van het laatste deel – hij hield deze zeer lang aan en leidde 

toen de bassen met een gefluisterd ‘eins, zwei’ naar een briljant slot, dat een spontaan applaus 

losmaakte bij de orkestleden, die daardoor plotseling gegrepen waren. Dat was voldoende – 

hij had het vuur van zijn paarden gevoeld en wist nu hoe weinig hij in het vervolg nodig had 

om ze aan te drijven. Iets dergelijks kwam niet meer voor – alle volgende repetities verliepen 

rustig en zonder opvallende gebeurtenissen, maar de uitvoeringen niet!’
179

  

 Het gastenboek van het Concertgebouw getuigt van de grote waardering die de 

dirigenten voor het orkest hadden: hun handtekening gaat nu eens vergezeld van een 

muziekfragment, dan weer van enkele woorden. ‘In dankbarer Erinnerung an die herrlichen 

Leistungen des Concertgebouw-Orchesters’ schreef Karl Muck op 12 oktober 1919. Alfredo 

Casella, Edward Elgar, Georg Schnéevoigt, Claude Debussy, Max Reger, Gabriel Pierné, Carl 

Nielsen, François Rasse, Arnold Schönberg bijvoorbeeld lieten allen een herinnering achter. 

De lof van Nikisch is al eerder ter sprake gekomen. Peter van Anrooij tekende op 6 april 1919 

met ‘In heerlijke herinnering aan [volgt het bekende motief van de Vijfde symfonie van 

Ludwig van Beethoven]’. Alleen Hermann Suter toonde zich ontevreden:  

‘12./14. Februar 1920  

Diesmal blieb’s beim Stadium öffentlicher Leseproben; ein ander Mal hoffe ich die volle 

Leistungsfähigkeit des Orchesters erleben zu dürfen.’ 

 Tijdens het prestigieuze Mahler Feest, het eerste internationale muziekfeest na de 

Eerste Wereldoorlog, voerde het Concertgebouworkest, verschillende koren en een keur van 

solisten onder Mengelbergs leiding van 6 tot en met 21 mei tijd de negen voltooide symfonieën 

uit, Das Lied von der Erde, Das klagende Lied, de Lieder eines fahrenden Gesellen, de 

Kindertotenlieder, Das irdische Leben, Ich atmet’ einen Linden Duft, Wer hat dies Liedlein 

erdacht?, Um Mitternacht en Ich bin der Welt abhanden gekommen. In de Kleine Zaal vonden 

in het kader van het feest vijf concerten met internationale moderne kamermuziek plaats en 

twee matinees met in totaal vijf lezingen door Mahler-kenners. Gebouw en Orkest plaatsten 

zich met het uiterst zorgvuldig voorbereide Mahler Feest definitief tussen de toonaangevende 

muziekinstellingen in de wereld. Het orkest leverde, alleen al fysiek gezien, een bijna 

bovenmenselijke prestatie, repetitie na repetitie, uitvoering na uitvoering, met nauwelijks vrije 

dagen, en dat na een inspannend winterseizoen.
180

 

  Om het Mahler Feest een zo groot mogelijk aanzien te geven, nodigde Het 

Concertgebouw vele vooraanstaande gasten uit binnen- en buitenland uit. Tal van dirigenten, 

componisten en andere musici, directeuren en leraren van conservatoria, uitgevers, academici, 

muziekrecensenten en verslaggevers, familie en vrienden van Mahler gaven acte de présence. 

Onder de ongeveer 150 belangrijke gasten uit Europa en Amerika bevonden zich Alma 

Mahler, haar dochter Anna en Mahlers zuster Justine Rosé-Mahler, Alma’s stiefvader Carl 

Moll, Arnold Schönberg met enkele leerlingen en zijn collega-componisten Alfredo Casella, 

Florent Schmitt, Anton Webern, de componist-violist Josef Suk, de dirigenten Hermann 

                                                 
179 A.E. Boult, ‘Enkele bezoeken aan Holland’, in: Preludium 36 nr. 8 (april 1978), p. 16-17. 
180 Giskes & Klarenbeek, ‘Het Mahler Feest 1920’, p. 42-56. 
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Abendroth en Otto Klemperer, de pianist Arthur Schnabel, de Amerikaanse pianiste Olga 

Samaroff, toen gehuwd met de dirigent Leopold Stokowski, en het Boheems Strijkkwartet.
181

 

Niet iedereen arriveerde voor het begin van het feest. Tijdens de manifestaties arriveerden nog 

steeds belangrijke gasten: de componiste Nadia Boulanger bijvoorbeeld, Carl Nielsen, de 

dirigent en componist Paul Scheinpflug en diens Belgische collega Lodewijk Mortelmans, 

Adrian Boult, François Rasse, de in Amerika werkzame dirigent Alfred Hertz, de directeur 

van Universal-Edition Emil Hertzka en de Schotse pianist en componist Frederic Lamond.
182

 

Bottenheim vermeldt in zijn geschiedenis van het Concertgebouw nog de aanwezigheid van 

de dirigenten Max Fiedler en Erich Kleiber.
183

 Leonid Kreutzer speelde tijdens het Mahler 

Feest als pianist in het orkest mee.
184

 Tot de Nederlandse gasten behoorden Catharina van 

Rennes, Jan van Gilse, Johan Wagenaar, Peter van Anrooij, Bernard Zweers, Alphons 

Diepenbrock, Julius Röntgen en Kor Kuiler. Kortom, er waren velen die men eerder als 

gastdirigent had gezien. Met Adrian Boult zou het orkest later kennismaken. Opmerkelijk is 

de afwezigheid van Mahlers vriend en leerling Bruno Walter, een dirigent met al een 

opmerkelijke staat van dienst.
185

 Walters tijd bij het Concertgebouworkest zou nog komen. 

 

5.6 Betekenis van de gastdirecties  

Er is in de periode 1910-1920 nog altijd geen sprake van een nagenoeg volledige scheiding 

tussen het vak van dirigent en dat van componist. Er is bij het Concertgebouworkest evenmin 

sprake van een indeling van de concerten in series concerten met moderne of twintigste-

eeuwse muziek of concerten met werken uit een ander tijdvak enz. Wel werden zorgvuldig 

gastdirigenten uitgekozen. De kosten die dit met zich meebracht, lijken soms een 

ondergeschikte rol te hebben gespeeld, doch de financiële ruimte ervoor was in het algemeen 

zeer beperkt. Het aandeel van gastdirigenten in de totale programmering is klein. Velen 

werden vooral gevraagd, omdat ze als componist geacht werden iets te vertellen te hebben. 

Zelfs bij musici die in de eerste plaats dirigent waren, zoals Weingartner, speelde het 

compositorische element een rol.  

Het optreden van gastdirigenten was dan ook gewoonlijk niet primair bedoeld als 

gelijkwaardige vervanging van Mengelberg als deze voor Het Concertgebouw niet 

beschikbaar was. Dat wordt onderstreept door het optreden van gastdirigenten in concerten 

van Mengelberg of van de tweede dirigent. De komst van gastdirigenten had evenmin als 

eerste doel om voor afwisseling te zorgen. Daarvoor zou Het Concertgebouw met de eigen 

dirigenten kunnen volstaan. Het feit dat de gastdirigenten vaak componisten waren, dan wel 

dikwijls muziek uit hun vaderland brachten, maakt duidelijk dat het engageren van hen vooral 

gericht was op het uit de eerste hand laten kennismaken van orkest en publiek, en zonodig 

ook Mengelberg, met nieuwe ontwikkelingen en op het verder verbreden van de artistieke 

horizon. Door het inschakelen van componisten als dirigent werd er voor het publiek aan de 

presentatie van onbekend of minder bekend repertoire tevens een aantrekkelijk element 

toegevoegd. Dit zal de receptie ten minste hier en daar hebben bevorderd. Willem Mengelberg 

en het Concertgebouwbestuur legden daarbij een soms opmerkelijk gedurfde artistieke visie 

aan de dag. Anderzijds was er ook sprake van de komst van dirigenten met louter of nagenoeg 

alleen bekende muziek. Soms boden musici aan om op te treden. Mengelberg schroomde niet 

om zich als een soort concertagent in te zetten en eigenhandig te corresponderen. De moeite 

die hij zich getroostte om bepaalde componisten naar Amsterdam te krijgen, is daarbij 

                                                 
181 Ibid., p. 48. 
182 Zwart, Willem Mengelberg, p. 318. 
183 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, II, p. 256. 
184 Giskes & Klarenbeek, ‘Het Mahler Feest 1920’, p. 47. 
185 Ibid., p. 48. 
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opvallend. Door het engageren van dirigenten uit uiteenlopende delen van Europa werden in 

de programmering ‘regioaccenten’ aangebracht. De Eerste Wereldoorlog bracht geen 

verandering teweeg ten aanzien van het beleid ten opzichte van Midden-Europese dirigenten.  

De belangrijkste buitenlandse componisten-dirigenten die in de periode 1910-1920 op 

bezoek kwamen, waren achteraf gezien Richard Strauss, Arnold Schönberg, Claude Debussy, 

Max Reger en Edgar Elgar. Henri Viotta heeft als Nederlander, door de deelname van het 

orkest aan uitvoeringen van de Wagner-Vereeniging, in die tijd het langste als gastdirigent 

voor het Concertgebouworkest gestaan. Verbindingen tussen componisten-gastdirigenten en 

Mengelberg blijken ook uit de repertoirelijst van Mengelberg, waarop een substantieel aantal 

werken prijkt van componisten die zich op zeker moment aan de Van Baerlestraat 

presenteerden of hadden gepresenteerd.
186

 Plezierige bijkomstigheid was dat het optreden van 

componisten als dirigent in de regel geen concurrentie voor hem inhield. Grote risico’s door 

een gebrekkige directietechniek werden niet uit de weg gegaan. Het vertrouwen van de 

leiding in de capaciteiten van het orkest moet groot zijn geweest. Ondersteuning werd, zoals 

al eerder aangegeven, binnen de muren van het Gebouw geboden door vaak de werken voor 

gastdirigenten ‘in te zepen’. Opvallend is dat Franz Mannstaedt en Ernst von Schuch, twee 

leden van de oudste generatie grote dirigenten, nooit het Concertgebouworkest hebben 

gedirigeerd. Zeker van de laatste is dat opmerkelijk, omdat Mengelberg in 1907 Schuch een 

van beste dirigenten noemde die hij ooit had gezien.
187

 Ook valt het ontbreken van Bruno 

Walter op, die al in het seizoen 1906/1907 de Wiener Philharmoniker voor het eerst leidde en 

in 1913/1914 het Berliner Philharmonische Orchester.
188

 Andere grote talenten respectievelijk 

al gevestigde kunstenaars die niet of nog niet in de eigen concerten van het orkest optraden, 

zijn bijvoorbeeld Thomas Beecham, Otto Klemperer, Sergej Koussevitsky, Pierre Monteux en 

Henri Wood. 

Tussen de gastdirigenten die wel kwamen, konden grote verschillen in waardering 

optreden. Dit laat zich goed aflezen uit de bijlage 5.1. Vijfhonderd gulden of meer per 

concertoptreden werd geboekt voor Debussy, Diepenbrock (na aanpassing), Elgar, Muck, 

Nikisch, Schönberg (na verloop van tijd), Steinbach, Suter, Richard Strauss en Weingartner, 

tweehonderd gulden of minder per concert voor Diepenbrock (aanvankelijk), Fock, 

Knappertsbusch, Nielsen (aanvankelijk), Rasse, en Straesser. De onbetwiste koploper op 

honorariumgebied was Edgar Elgar. Na een geslaagd optreden konden dirigenten een 

volgende keer meer honorarium krijgen. Kostbaar is het seizoen 1919/1920 geweest. De 

hoogte van de tophonoraria laat zich goed aflezen als deze worden vergeleken met de 

salarissen van de orkestleden. Toen in 1918 voor de orkestleden een minimumsalarisregeling 

werd ingesteld, bestaande uit drie groepen, kregen de musici die in de tweede en de derde 

groep vielen, de tutti-spelers, jaarsalarissen van respectievelijk 1.400-2.000 gulden en 1.200-

1.800 gulden met zes driejaarlijkse verhogingen van honderd gulden.
189

  

De honoraria voor het leiden van volksconcerten lagen lager dan die voor de 

abonnementsconcerten. Van Anrooij bijvoorbeeld werd voor zijn medewerking aan de 

abonnementsconcerten van 27 en 30 november 1919 in totaal f 500 geboden. Als hij een der 

                                                 
186 ‘Bijlage VI Overzicht van door Willem Mengelberg uitgevoerde werken 1895-1920’, in: Zwart, Willem 

Mengelberg, p. 383-416. 
187 Ibid., p. 344. 
188 P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester. Darstellung in Dokumenten (3 dln., 

Tutzing 1982), III, Die Mitglieder des Orchesters. Die Programme. Die Konzertreisen. Erst- und 

Uraufführungen, p. 461; H. & K. Blaukopf, Die Wiener Philharmoniker. Welt des Orchesters – Orchester der 

Welt (Wien 1992), p. 185. 
189 J. Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, in: J. Giskes e.a., Waar bemoei je je 

mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’ (Zutphen 1991), p. 35-143: 47. Met 

terugwerkende kracht tot 1 september 1917. 
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beide programma’s op woensdag 26 november als volksconcert zou willen geven, dan zou 

hem dat maar f 100 extra opleveren.
190

 Johan Wagenaar werd op 4 november 1919 een 

volksconcert aangeboden tegen een honorarium van f 100.
191

 Voor Elgar bleek een 

vergoeding £ 15 voor een volksconcert onbespreekbaar.
192

 Rasse accepteerde een 

volksconcert op 17 maart 1920 voor f 100.
193

 Het volksconcert van 3 maart leverde  

Nielsen f 100 op.
194

  

Hoe de situatie bij Het Concertgebouw bij de eigen concerten ten aanzien van de 

eerste optredens van buitenlandse gastdirigenten met het Concertgebouworkest in de periode 

1910/1911-1919/1920 was in vergelijking met hun eerste optreden met de Berlijners, en/of de 

Wiener Philharmoniker toont het volgende overzicht.  

 

Tabel 5.3 Eerste optredens van dirigenten in de periode 1910/1911-1919/1920 bij het 

Concertgebouworkest, vergeleken met die bij het Berliner Philharmonische Orchester en de 

Wiener Philharmoniker
195

 

 
dirigent Concertgebouw-

orkest 

Berliner  

Philharmonisches 

Orchester 

Wiener 

Philharmoniker 

George Enescu 17-11-1910 22-7-1910 - 

Alfredo Casella 1-12-1910 12-7-1911 - 

Vasili Safonov 10-12-1910 23-1-1896 [22]-11-1903 

Gustave Doret 6-1-1912 - - 

Carl Nielsen 28-4-1912 5-11-1903 - 

Arnold Schönberg 28-11-1912 - 12-6-1920 

George Henschel 10-4-1913 - - 

Alphonse Cathérine 11-12-1913 - - 

Georg Schnéevoigt 27-12-1913 26-3-1904 - 

Claude Debussy 28-2-1914 - - 

Fritz Steinbach 18-4-1914 19-10-1905 - 

Max Reger 25-3-1916 21-12-1909 - 

Waldemar von 

Baussnern 

13-12-1917 3-11-1888 - 

Hans Knappertsbusch 10-1-1918 12-3-1927 29-8-1929 

Henri Viotta 28-2-1918 30-7-1907 - 

Edgar Bainton 7-12-1918 - - 

Karl Muck 9-10-1919 1-4-1895 1904/1905 

Edgar Elgar 20-11-1919 - - 

Leonid Kreutzer 4-1-1920 18-2-1910 - 

Hermann Suter 12-2-1920 - - 

Albert van Raalte 17-6-1920 18-1-1923 - 

Alfred Hertz 8-7-1920 - - 

 

 

                                                 
190 SAA toegangsnr. 1089 (CG), doorslag van de brief aan Van Anrooy d.d. 26 september 1919. 
191 Ibid., inv.nr. 2816, doorslag van de brief aan Wagenaar d d. 4 november 1919.  
192 Ibid., inv.nr. 2817, o.m. telegram d.d. 4 oktober 1919. 
193 Ibid., inv.nr. 2816, doorslag van de brief aan François Rasse d.d. 9 maart 1920. 
194 Ibid., doorslag van de brief aan Carl Nielsen d.d. 14 februari 1920 
195 Steffen, ‘Kroniek’; Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, III; C. Hellsberg, 

Demokratie der Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich enz. 1992); Blaukopf, Die Wiener 

Philharmoniker; H. Kraus & K. Schreinzer, Wiener Philharmoniker 1842-1942. Statistik (Wien 1942) (Coll. 

N.P.H. Steffen). - = geen datum gevonden. 
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Met het engageren van bepaalde dirigenten was Het Concertgebouw dus eerder dan de 

Berlijners en in het algemeen eerder dan de Weners. Otto Klemperer maakte, dankzij een 

verhuring, al in het seizoen 1917/1918 met het Concertgebouworkest kennis; zijn eerste 

concert met de Berlijners zou pas op 16 april 1921 plaatsvinden en met de Weners op 23 april 

1933. Uiteraard is er eveneens sprake van het omgekeerde.
196

 Het bovenstaande overzicht 

wekt ten minste de suggestie dat Het Concertgebouw breder georiënteerd was dan de twee 

andere orkesten.  

Het zorgvuldig uitnodigen van buitenlandse gastdirigenten heeft danig meegewerkt 

aan de uitbreiding van internationale faam van het Concertgebouw, zijn orkest en last but not 

least aan die van zijn eerste dirigent. 

                                                 
196 Steffen, ‘Kroniek’, passim; Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, III; Hellsberg, 

Demokratie der Könige; Blaukopf, Die Wiener Philharmoniker. 
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Bijlage 5.1 Voorbeelden van boekingen van uitgaven ten behoeve van gastdirigenten 1910-

1920. N.B. Soms heeft de desbetreffende slechts een deel van het concert geleid.  

 
boekings- 

datum 

naam geboekt  

in guldens  

bron bijzonderheden 

22-10-1911 Felix Weingartner 590,95 

1.181,90 

1089/884/65 concert Den Haag 

2 concerten in Amsterdam  

6-1-1912 Gustave Doret 302,05 

302,05 

1089/884/76 concert Den Haag 

concert Amsterdam 

14-12-1912 Gustave Doret 479,75 

479,75 

1089/884/112 concerten in Amsterdam en Den 

Haag 

28-2-1914 Gustave Doret 479,15 

479,15 

1089/898/26 concerten in Den Haag en 

Amsterdam 

30-4-1912 Carl Nielsen 100,00 1089/884/89 vergoeding voor 28-4-1912 

4-3-1920 Carl Nielsen 736,00 1089/901/1 concerten op 3 en 4-3-1920 

30-11-1912 Arnold Schönberg 295,30 

295,30 

1089/884/109 concert Amsterdam 

concert Den Haag 

12-04-1914 Arnold Schönberg 295,80 1089/898/29 concert 12-3-1914 

19 -3-1920 Arnold Schönberg 500,00 1089/901/6 concert [21-3-1920] 

7-2-1913 Max von Schillings 414,05 

414,05 

1089/884/121 concerten in Den Haag en 

Amsterdam  

10-4-1913 George Henschel 250,00 1089/884/128 concert 10-4-1913 

13-12-1913 Alphonse Cathérine 239,50 

239,50 

1089/898/10 concert Amsterdam 

concert Den Haag 

27-12-1913 Georg Schnéevoigt 443,665 

443,665 
1089/898/13 concert Den Haag 

concert [Amsterdam] 

26-2-1914 Georg Henschel 260,00 1089/898/26 concert 26-2-1914 

28-2-1914 Claude Debussy 527,065 

527,065 
1089/898/26 concerten in Den Haag en 

Amsterdam  

17-3-1914 Alphons Diepenbrock 300,00 1089/898/30 concerten op 22 en 25-1-1914 

15-11-1918 Alphons Diepenbrock 500,00 1089/899/141 concert 14-11-1918 

18-4-1914 Fritz Steinbach 1.419,24 1089/898/36 concerten op 18 en 19-4-1914 

24-1-1915 Ewald Straesser 60,00 1089/898/88 reis- en verblijfkosten 

1-3-1915 Gertrud Förstel & Richard 

Strauss  

2.333,25 1089/898/98  

10-2-1916 Richard Strauss 1.318,50 1089/897/42 concerten in Den Haag en 

Amsterdam 

14-3-1918 Richard Strauss 658,975 

765,90 

1089/897/77 concerten 14 en 18-3-1918 

25-3-1916 Max Reger 600,00 1089/898/51 concerten in Den Haag en 

Amsterdam 

6-1-1917 Dirk Fock 211,25 1089/897/109 concerten 4 en 6-1-1917 

12-12-1917 Waldemar von Baussnern 308,30 

208,30 

1089/899/50 concert in Den Haag 

concert in Amsterdam 

10-1-1918 Hans Knappertsbusch 200,00 1089/899/58 concert 10-1-1918 

8-12-1918 Edgar Bainton 500,00 1089/900/2 concerten in Den Haag en 

Amsterdam 

6-4-1919 Peter van Anrooij 300,00 1089/900/40 concert 6-4-1919 

30-11-1919 Peter van Anrooij 500,00 1089/900/108 concerten 27 en 30-11-1919 

9-10-1919 Karl Muck 68,00 1089/900/88 onkosten 

10-10-1919 Karl Muck 50,00 

24,90 

1089/900/89 onkosten 

onkosten 

12-10-1919 Karl Muck 1.000,00 1089/900/89 concerten 9 en 12-10-1919 

24-10-1919 Alfredo Casella 600,00 

30,60 

1089/900/93 concerten 22 en 23-10-1919 

auteursrecht 

20-11-1919 Edgar Elgar 1.356,25 1089/900/103 concert 20-11-1919 

6-1-1920 Leonid Kreutzer 550,00 1089/900/121 2 concerten op 4-1-1920 
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12-2-1920 Hermann Suter 500,00 1089/900/135 concert 12-2-1920 

14-2-1920 Hermann Suter 200,00 1089/900/136 volksconcert 14-2-1920 

16-3-1920 François Rasse  50,00 1089/901/4 concerten op 17 en 18-3, bedrag 

voor volksconcert; zie verder 

volgende post  

18-3-1920 François Rasse 262,50 1089/901/5 concerten op 17 en 18-3  

6-4-1920 Arthur Nikisch 500,00 

25,00 

1089/901/10 voorschot honorarium 

onkosten telegr. 

12-4-1920 Arthur Nikisch 2.600,00 

400,00 

1089/901/12 concerten op 8, 11 en 12-4 

surplus honorarium 

13-4-1920  2,50 1089/901/12 onkosten cheque Nikisch 
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VI Mengelberg beperkt beschikbaar (1920-1939) 
 

6.1 Willem Mengelberg is internationaal werkzaam 

Het jaar 1920 markeert het einde van een tijdvak waarin Willem Mengelberg van een jonge, 

begaafde lokale dirigent uitgroeide tot een onbetwistbare wereldster. Dit bleek niet alleen bij 

zijn zilveren jubileum. Zijn verbintenis met het National Symphony Orchestra in New York, 

die in februari 1920 bekend werd,
1
 toont dit eveneens. Na een fusie zou dit orkest vanaf 

1921/22 verdergaan als New York Philharmonic Orchestra.
2
 Voor Het Concertgebouw 

betekende Mengelbergs stap dat hij met ingang van 1921 ieder jaar ongeveer een half 

concertseizoen niet meer beschikbaar zou zijn. Weliswaar had hij vóór 1920 ook al 

gastdirecties op zich genomen, maar die waren van korte duur geweest en konden gewoonlijk 

gemakkelijk worden overbrugd met de tweede dirigenten en incidenteel geëngageerde 

vervangers. Nu moest er telkens een half seizoen worden ingevuld met een of meer dirigenten 

die al zijn werkzaamheden konden overnemen, inclusief het adviseren van het bestuur in 

uiteenlopende zaken. 

In die tijd diende ook het contract van de N.V. met Mengelberg te worden vernieuwd. 

De onderhandelingen daarover verliepen niet vlot, hoewel het bestuur er ten zeerste aan 

gelegen was om de dirigent vóór zijn vertrek naar Amerika aan Amsterdam gebonden te 

houden. Het besloot daarom hem voor dertig abonnements- en tien volksconcerten in het 

seizoen 1920/21 een salaris aan te bieden van 30.000 gulden, wat een verhoging van maar 

liefst 10.000 gulden betekende. Bovendien bood het de garantie aan dat hij de overige 

concerten buiten de stad zou mogen leiden, wat hem extra inkomsten zou opleveren. Als 

vervanger dacht men aan Karl Muck.
3
  

Mengelberg ging gewiekst niet direct op het aanbod in en tot overmaat van ramp voor 

Het Concertgebouw werd hij tijdens de zomervakantie in Zwitserland ernstig ziek.
4
 Pas op 2 

december 1920 kon hij zijn eerste concert van het nieuwe seizoen dirigeren. Tot dat tijdstip 

moest hij worden vervangen door Hermann Abendroth uit Keulen, Edward Elgar, Max 

Fiedler uit Essen, Gabriel Pierné uit Parijs en de tweede dirigent Cornelis Dopper. Het 

artistieke voordeel was dat het een tamelijk brede internationale vervanging werd. Alleen 

Abendroth, een leerling van onder anderen Felix Mottl, had nog niet eerder voor het 

Concertgebouworkest gestaan. Arnold Schönberg dirigeerde eigen werken in een concert 

waarvan hij de leiding deelde met Cornelis Dopper.
5
 Elgar, Fiedler en Pierné presenteerden 

zich eveneens met eigen composities. Abendroth debuteerde als gastdirigent op 2 oktober 

1920 in Den Haag. Hij presenteerde zich met een bijzondere compositie die het orkest nog 

niet eerder had uitgevoerd: de Achtste symfonie van Anton Bruckner. Op 3 oktober klonk het 

werk ook in Amsterdam. Het waren twee volle concerten. Aan Bruckners lange symfonie, die 

weliswaar met coupures ten gehore werd gebracht,
6
 gingen namelijk vóór de pauze 

Beethovens Ouverture Egmont en Brahms’ Tweede pianoconcert vooraf. In het gastenboek 

van het Concertgebouw noteerde de dirigent na afloop dankbaar: ‘Dem meisterlichen  

                                                 
1 Zie bijvoorbeeld de Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 16 februari 1920 en (o) d.d. 19 februari 1920. 
2 H. Haffner, Orchester der Welt. Der internationale Orchesterführer (Berlin 1997), p. 298.  
3 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 21, notulen bestuursvergadering d.d. 7 april 1920.  
4 S.A.M. Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw (3 dln., Amsterdam 1948-1950), III, p. 11. 
5 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 7, verslag van de N.V. Het Concertgebouw over 1920/1921. 
6 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 4 oktober 1920. De coupures waren van Abendroth. Zie N. Steffen, ‘De periode 

1888 tot 1931’, in: T. de Leur, H. Ferwerda & J. Giskes (eindred.), Bruckner en het Koninklijk 

Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1997), p. 33-51: 46. 
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Concertgebouw-Orchester von Herzen kommende Dank für unvergessliche Stunden mit 

B(eethoven), B(rahms) und B(ruckner) 

2./3. Oktober 20    Hermann Abendroth’
7
 

Van de abonnementsconcerten in het kader van het Beethoven-feest in november en december 

ter herdenking van de geboorte van de componist in december 1770 werd een aantal door 

Max Fiedler en Cornelis Dopper gedirigeerd. Het Beethoven-feest telde negen programma’s 

en tien concerten. Het laatste programma met de Negende symfonie werd namelijk twee keer 

uitgevoerd. Fiedler leidde de eerste twee concerten, vervolgens Dopper drie, waarna 

Mengelberg de rest dirigeerde. Onder Fiedlers leiding klonken de Eerste en Tweede symfonie, 

het Eerste, Tweede en Derde pianoconcert en de Ouverture Coriolan. Al met al werd het een 

zeer afwisselend begin van het seizoen.  

 Na zijn herstel was Mengelberg met niet geringe wensen gekomen. Tijdens een 

bezoek van de voorzitter van het bestuur in november had de dirigent onmiddellijk onder de 

aandacht gebracht dat hij met de N.V. geen contract meer had en dat hij dit pas wilde 

vernieuwen als enkele eisen zouden zijn ingewilligd.
8
 Zijn salaris als ‘Directeur’ van Het 

Concertgebouw diende op f 30.000 te worden gebracht en als ‘hoofd der Mengelberg 

Concerten in den Haag’ verlangde hij buiten het honorarium voor ieder te dirigeren concert 

een vast salaris van f 10.000. Wel verklaarde hij zich akkoord ‘met iedere andere verdeeling 

der gevraagde f 40.000’, mits hem behalve de honoraria voor concerten in de provinciesteden 

een vast salaris van f 40.000 zou worden gegeven. Volksconcerten wilde Mengelberg om niet 

blijven dirigeren.
9
 Naar het schijnt is hem het besluit aan het eind van het voorgaande seizoen 

om zijn salaris tot f 30.000 te verhogen, ontgaan, of heeft dit hem niet bereikt.
10

  

In het Concertgebouwbestuur gaven de eisen natuurlijk aanleiding tot uitgebreid 

beraad. Uiteindelijk besloot het zijn voorzitter te machtigen, ‘nadat verschillende denkbeelden 

aan de hand zyn gedaan, tot regeling zyner [=Mengelbergs] finantieele positie deze nader met 

hem persoonlyk te bespreken, een en ander ook al in onmiddellyk verband met zyn verzoek 

om gedurende den loop van zyn eventueel met hem te sluiten contract gedurende eenige jaren 

een paar maanden naar Amerika te gaan. De Heer [Ch.E.H.] Boissevain doet het denkbeeld 

aan de hand om Mengelberg’s salaris dat nu reeds bepaald is op f. 30.000.-, te verhoogen 

telkenmale met f. 1000.- per concert dat hy meer zal dirigeeren dan de 30 concerten waartoe 

hy hier in Amsterdam contractueel verplicht is, doch dit bedrag zal dan de f. 40.000,- niet 

mogen overschryden.’
11

 Op 3 januari 1921 kon de voorzitter melden dat hij erin was geslaagd 

om Mengelberg vóór diens vertrek naar Amerika een contract te laten tekenen waarin deze 

zich voor vijf jaren aan Het Concertgebouw verbond.
12

 De continuïteit tijdens de periode van 

afwezigheid van zijn eerste dirigent had het bestuur toen nog niet kunnen borgen.  

  

6.2 Veranderingen in de artistieke verantwoording  

De voorwaarden die Mengelberg tijdens het contractoverleg had gesteld, strekten zich ook uit 

tot het artistieke terrein. Hij verlangde beslissingsbevoegdheid in alle artistieke zaken, zoals 

programma’s, solisten, orkestaangelegenheden en aanschaf van nieuwe muziekwerken, en 

aangaande ‘plaatsvervangende Dirigenten’, en wilde daarover alleen tegenover het bestuur 

verantwoording afleggen. Ook wenste hij artistiek-administratieve ondersteuning voor 

                                                 
7 SAA toegangsnr. 1089 (CG), zonder inv.nr. 
8 Ibid., inv.nr. 1464, brief van Willem Mengelberg aan de voorzitter van het bestuur d.d. 29 november 1920, 

inv.nr. 22, notulen bestuursvergadering, zelfde datum. 
9 Ibid., inv.nr. 1464, brief van Willem Mengelberg aan de voorzitter van het bestuur d.d. 29 november 1920. 
10 Ibid.,  inv.nr. 22, notulen bestuursvergadering d.d. 29 november 1920. 
11 Ibid. 
12 Ibid., notulen bestuursvergadering d.d. 3 januari 1921. 
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kwesties waarvoor hij geen tijd had, een ‘artistieke hulp’, die hem bij besprekingen met het 

bestuur of de administrateur zou kunnen vervangen en in zijn plaats zou kunnen optreden, met 

name als hij niet in Amsterdam was. ‘Daarom’, zo liet hij in november 1920 de voorzitter van 

het bestuur weten, ‘verzoek ik U den Heer D
r 
R. Mengelberg in de commissie voor de 

programma’s te willen benoemen.’
13

 

Curt Rudolf Mengelberg was musicoloog en componist, en een verre verwant van 

hem. In 1917 was hij bij Het Concertgebouw in dienst gekomen, in eerste instantie als 

redacteur van de programmaboekjes. Met zijn bijdrage aan de organisatie van het Mahler 

Feest had hij echter getoond veel meer in zijn mars te hebben. Zijn werkzaamheden waren 

niet al te duidelijk afgebakend en Rudolf (Rudi) Mengelberg had, ongetwijfeld na overleg met 

Willem, op zijn beurt enige tijd eerder een memorandum bij de secretaris van het bestuur 

ingediend om zijn positie te consolideren respectievelijk uit te bouwen.
14

 

 Willem Mengelberg vreesde dus dat hij door zijn langdurige afwezigheid een deel zijn 

enorme invloed zou gaan kwijtraken. Dat was gezien de situatie binnen de N.V. heel goed 

mogelijk. Opnieuw was er namelijk een spanningsveld ontstaan tussen eerste dirigent en 

administrateur, in dit geval Hendrik Freijer. Het bestuur had hem in 1905 aangesteld en zijn 

werkzaamheden waren veelomvattend geworden. Zo fungeerde hij als tussenpersoon tussen 

bestuur en dirigenten, droeg hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van het 

orkest en onderhield hij contacten met andere concertzalen. Door zijn relaties met de 

optredende musici had hij een brede kennis van hun beschikbaarheid en hun 

programmawensen. Hij zal vaak met Mengelberg hebben overlegd over de definitieve 

invulling van de concertprogramma’s. Bij diens afwezigheid lag daarom tevens voor een niet 

onbelangrijk deel de behartiging in zijn handen van artistieke zaken die geen uitstel duldden. 

(Al eerder is op gemerkt dat de N.V. voor de dagelijkse gang van zaken statutair een 

administrateur nodig had.) Freijer was bovendien verantwoordelijk voor de concerten in de 

Kleine Zaal. En met Rudolf Mengelberg en mevrouw Jo Beukers-van Ogtrop, de presidente 

van het Toonkunstkoor, had hij het Mahler Feest georganiseerd.
15

 

 De groeiende macht van de administrateur moet bij de dirigent de vrees voor het 

afbrokkelen van zijn eigen heerschappij hebben doen ontstaan en geleid hebben tot het naar 

voren schuiven van Rudolf Mengelberg, hoewel er lange tijd sprake was van een goede 

collegiale verhouding tussen Willem Mengelberg en Freijer.
16

 Op 29 november 1920 besloot 

het bestuur alvast de wens van zijn dirigent om ondersteuning op artistiek terrein in te 

willigen en Rudolf Mengelberg ‘te benoemen in de Commissie voor de programmas als 

artistiek vertegenwoordiger (hulp) van Willem Mengelberg en wel zoodanig dat hy eenerzyds 

eene overwegende vertegenwoordiging heeft als Mengelberg hier te lande is en zelf dirigeert 

en eene evenredige vertegenwoordiging wanneer hy niet dirigeert of afwezig is. De Voorzitter 

zal het ook trachten daarheen te leiden dat ook met Dr. C. R. Mengelberg een contract wordt 

geteekend, zoodat zyn positie dan nu werkelyk definitief geregeld is en daaromtrent geen 

twyfel meer bestaanbaar is.’ Freijer verloor de machtsstrijd en vertrok in 1922 op de meest 

                                                 
13 Ibid., inv.nr. 1464, brief van Willem Mengelberg aan de voorzitter van het bestuur d.d. 29 november 1920. 
14 Ibid., inv.nr. 22, notulen bestuursvergadering d.d. 1 november 1920. 
15 T. de Leur & H. Straub (red.), Keep these letters, please! A written portrait of the Concertgebouw Orchestra 

1904-1921 (Amsterdam, Bussum 1998), p. 7-10. 
16 Ibid., p. 8, en SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 22, notulen bestuursvergadering d.d. 1 november 1920. 
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eervolle wijze.
17

 Een belangrijk deel van de correspondentie, waaronder brieven afkomstig 

van gastdirigenten, hield hij bij onder zich.
18

 

De beslissing om Rudolf Mengelberg ten aanzien van artistieke zaken als vervanger 

van Willem Mengelberg te laten optreden, vormt tevens het begin van een steeds 

verdergaande deling van de artistieke macht van de eerste dirigent tussen hem en zijn verre 

verwant. In 1925 zou Rudolf Mengelberg tot artistiek leider worden benoemd (officieel 

onder-directeur voor de artistieke leiding) en in 1936 worden bevorderd tot algemeen 

directeur.
19

 Verder zouden tijdens de afwezigheid van Willem Mengelberg weldra allerlei 

taken worden waargenomen door een vaste (gast)dirigent. 

 Hoezeer het bestuur zich van zijn eerste dirigent afhankelijk achtte, toont ook de 

volgende passage in de bestuursnotulen: ‘De heer Willem Mengelberg, die intusschen ter 

vergadering gekomen is, deelt mede dat hy, nu hy zoo lang ziek geweest is, wenscht 2 extra 

concerten te geven. Er volgt een korte discussie op welke data dit zal kunnen gebeuren en 

daar de groote zaal op geen enkelen datum in dit jaar meer vry is, zal getracht worden in 

onderhandeling te gaan met 2 huurders der zaal, ten einde te trachten hen te bewegen deze 

data vry te maken en de zaal later in het jaar of in het begin 1921 voor het doel waarvoor zy 

gehuurd zyn, dienstbaar te maken.’
20

 

  

6.3 Hoofdlijnen van het dirigentenbeleid 

Pas op 7 maart 1921 kwam in een bestuursvergadering de vervanging van Willem 

Mengelberg uitgebreid aan de orde.
21

 Men besefte terdege dat het nodig was om naast hem 

een dirigent van hetzelfde niveau te hebben. Besloten werd om voor het seizoen 1921/22 te 

trachten een contract af te sluiten met dr. Karl Muck, die in de achterliggende twee maanden 

voor het orkest had gestaan, ‘zoodat wy dan volop tyd hebben om uit te zien naar een dirigent 

naast Mengelberg voor het concertseizoen 1922/23.’ Die kon zich weliswaar verenigen met 

het idee om voor de periode van zijn afwezigheid één dirigent aan te stellen, maar voor het 

seizoen 1922/23 en daarna attendeerde hij het bestuur toch maar op Leopold Stokowski. Deze 

‘1ste klas dirigent uit Philadelphia’
22

 zou zich niet meer zo aan Amerika gebonden voelen en 

graag eens in Europa komen dirigeren, op dezelfde wijze als hijzelf in de Verenigde Staten. 

Mengelberg verwachtte bovendien dat het financieel wel goed zou komen, omdat Stokowski 

een gefortuneerd man was.
23

 

 Het duurde tot 23 november 1921, eer er in een brief aan Karl Muck iets van een 

regeling voor het lopende seizoen werd vastgelegd. Een dag later verklaarde de dirigent zich 

er schriftelijk mee akkoord.
24

 Opnieuw was een cruciale afspraak in een risicovol laat stadium 

tot stand gekomen. Een contract is nooit opgemaakt.
25

 Vastgelegd werd dat Muck in de 

periode februari-april 1922 37 concerten zou leiden tegen een honorarium van f 15.000 en 

                                                 
17 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 22, notulen buitengewone bestuursvergadering d.d. 13 oktober 1921; 

inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 17 maart 1922; inv.nr. 298A, jaarverslag 1921/22. 
18 De econoom en bestuurslid Paul Cronheim werd belast met de waarneming van de administratie. SAA 

toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 22, notulen bestuursvergaderingen d.d. 7 november 1921, 9 december 1921 en 6 

januari 1922; inv.nr. 298A, jaarverslag 1921/22. 
19

 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 23, notulen buitengewone bestuursvergadering d.d. 16 april 1925; inv.nr. 

27, notulen DB-vergadering d.d. 26 februari 1936; inv.nr. 298B, verslag over het maatschappelijk jaar 1935/36. 
20 Ibid., inv.nr. 22, notulen bestuursvergadering d.d. 29 november 1920. 
21

 Ibid., notulen bestuursvergadering d.d. 7 maart 1921.  
22 Stokowski was in de periode 1912-1936 dirigent van het Philadelphia Orchestra dat hij tot een van de beste in 

de wereld maakte. J. Bowen, ‘Stokowski, Leopold (Anthony)’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of 

music and musicians (London, New York 
2
2001), XXIV (herdruk 2002), p. 425-426. 

23 SAA toegangsnr. 1089 (CG), notulen bestuursvergaderingen d.d. 25 en 30 april. 
24 Ibid., inv.nr. 1525. 
25 Ibid., ongedateerde verklaring aan de belastingdienst. 
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voor elk concert extra f 400 zou ontvangen,
26

 met uitzondering van een eventueel te geven 

concert aan het eind van het winterseizoen ten gunste van het pensioenfonds.
27

 In die tijd zou 

hij ook de zorg voor orkestaangelegenheden hebben.
28

 Over een mogelijke continuering van 

de afspraak werd niet gerept, wat het Concertgebouwbestuur ruimte gaf te overwegen, hoe 

Mengelbergs vervanging op lange termijn zou moeten worden geborgd.  

 Met het verstrijken van de tijd werd het steeds duidelijker dat het moeilijk zou zijn om 

een gerenommeerde dirigent te vinden die tevens zomerconcerten zou willen dirigeren. Ook 

werd het duidelijk dat adequate vervanging in haar totaliteit helemaal niet gemakkelijk te 

vinden was. Naar aanleiding van de bestuursvergadering d.d. 9 december 1921 werd het 

volgende vastgelegd: ‘Nu Dr. Muck dit jaar bereid is gevonden om de concerten, welke 

Mengelberg niet kan leiden wegens zyn vertrek naar Amerika, en welke behooren 

Winterseizoen, ten einde te brengen, geeft de heer Mengelberg in overweging, te trachten ook 

voor het volgend jaar dezelfde regeling te maken, indien althans Dr. Muck ook dit jaar 

wederom blykt geheel te voldoen. Zou dit niet het geval zyn, dan herinnert hy aan zyn vroeger 

uitgesproken denkbeeld, om Stokowsky […] met hem te laten alterneeren.’ Het voorstel om 

met Muck verder te gaan, kreeg algemene instemming, vooral ook omdat hij voor 

operaproducties met de Wagner-Vereeniging zeer geschikt werd geacht.
29

 Omdat de tijd 

drong en de dirigent al andere aanbiedingen had gekregen, besloot het bestuur op 17 maart 

1922 hem voor het seizoen 1922/23 tot dirigent te benoemen en nam het zich voor de afspraak 

met Muck telkens te continueren voor de duur van het lopende contract met Willem 

Mengelberg.
30

 De handelwijze maakt duidelijk dat Mucks aanstelling niet zo vast was als uit 

de aanduiding vaste dirigent in Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 

Concertgebouworkest blijkt. Hij was in feite niet meer dan een gastdirigent van topniveau 

voor een wat langere periode, een vaste gastdirigent dus. 

 

6.4 Karl Muck 

Op het moment dat Karl Muck bij Het Concertgebouw tot vervanger van Willem Mengelberg 

werd benoemd, had hij al een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij had onder meer 

gestudeerd aan het conservatorium van Leipzig (hoofdvak piano) en de universiteiten van 

Heidelberg en Leipzig (klassieke filologie). In Leipzig was hij in 1880 gepromoveerd. In het 

Gewandhaus had zijn debuut als pianist plaatsgevonden. Zijn dirigentenloopbaan was 

traditioneel verlopen via verschillende theaters. In 1886 werd hij eerste Kapellmeister van het 

Deutsche Landestheater in Praag. Al in die tijd legde hij de basis voor zijn latere faam als 

Wagner-dirigent.
 
In 1892 werd hij aan de Königliche Oper te Berlijn benoemd, vanaf 1908 

was hij er Generalmusikdirektor. In 1912 vertrok de attractieve musicus naar Amerika om er 

de leiding van het Boston Symphony Orchestra op zich te nemen. In 1917 kwam hij in 

moeilijkheden, toen hij weigerde om voor een concert het Amerikaanse volkslied te dirigeren. 

Het voorval werd in de pers breed uitgemeten, waarop men ging geloven dat hij een spion 

was. In 1918 interneerden de Amerikanen hem voor de rest van de Eerste Wereldoorlog. 

Bitter verliet hij daarna de VS.
31

  

 Mucks concerten in het begin van 1921 bevielen de pers beter dan die in oktober 1919. 

Tegen het einde van de concertreeks schreef Herman Rutters in het Algemeen Handelsblad: 

                                                 
26 Ibid., inv.nr. 22, notulen d.d. 9 december 1921, doorslag afschrift brief aan K. Muck d.d. 23 november 1921. 
27 Ibid., inv.nr. 1525. 
28 Ibid., inv.nr. 53, verslagen spreekuren d.d. 3 en 12 april 1924. 
29 Ibid., inv.nr. 22, notulen bestuursvergadering d.d. 9 december 1921. 
30 Ibid., inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 17 maart 1922. 
31 H.C. Schonberg, Die grossen Dirigenten. Eine Geschichte des Orchesters und der berühmtesten Dirigenten 

von den Anfängen bis zur Gegenwart (Bern enz. 1970), p. 196-197; H.C. Worbs, ‘Muck, Carl’, in: Sadie (red.), 

The new Grove dictionary of music and musicians, XVII (herdruk 2002), p. 356-357. 
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‘De Concertgebouw-abonné(e)’s zullen inmiddels met groote erkentelijkheid zijn 

plaatsvervanging van Mengelberg blijven gedenken, zich dankbaar zijn superieure prestaties 

herinneren, en in hun slotovaties ongetwijfeld een welgemeend “tot weerziens” hebben 

uitgesproken. En tevens hopen, dat aan het stelsel van telkens wisselende gastdirigenten 

voorgoed een einde is gemaakt. De ervaring heeft de deugdelijkheid van het stelsel van een 

vaste plaatsvervanger wel overtuigend genoeg aangetoond.’
32

 Muck was niet alleen dirigeer-

technisch bevallen, maar ook wat betreft de samenstelling van zijn concertprogramma’s, die 

werken van uiteenlopende componisten bevatten, zowel qua periode als land van herkomst. 

Hij had de Suite Der Bürger als Edelmann van Richard Strauss geïntroduceerd, het 

Vioolconcert van Ernst von Dohnányi en Schumanns Introductie en Allegro appassionato 

voor piano en orkest.
33

 Ook werd onder Mucks leiding muziek van Haydn uitgevoerd, een 

componist die tot dat moment bij het Concertgebouworkest nog erg weinig aandacht had 

gekregen. 

 In deze tijd trof hem een zware slag. Zijn vrouw, met wie hij 34 jaar gehuwd was, 

overleed op 24 april 1921, nadat zij ernstig ziek in een Amsterdams ziekenhuis was 

opgenomen. De dirigent stortte psychisch en fysiek in. Hij stelde zich onder medische 

behandeling, maar omdat deze geen effect sorteerde, raadden zijn artsen hem op zeker 

moment aan om zijn werkzaamheden voort te zetten. Zo leidde Muck op 1 februari 1922 zijn 

eerste concert als vaste gastdirigent tijdens een optreden van het orkest in Nijmegen.
34

 Het 

programma omvatte alleen composities van Ludwig van Beethoven. De veelzijdigheid die hij 

een jaar eerder had getoond, bleef echter. Als in 1925 aan de verbintenis met Muck een einde 

komt, geeft de bijlage bij de terugblik van Rudolf Mengelberg in het programmaboekje voor 

het afscheidsconcert van 4 april de volgende programmatische retrospectie:
35

 

 

1920/21 

Anton Bruckner Zevende symfonie 

Serge Rachmaninoff Symfonie [in e,Tweede symfonie] 

Richard Strauss *Suite Der Bürger als Edelmann 

Richard Wagner Siegfried-Idyll 

 

1921/22 

Ernest Bloch Psaume XXII 

Aleksandr Borodin Tweede symfonie 

Johannes Brahms Cyclus [4 concerten] 

 Altrapsodie (soliste Emmi Leisner)  

 Schicksalslied 

Serge Rachmaninoff  *Die Toteninsel 

Maurice Ravel *Valses nobles et sentimentales 

Nikolaj Rimski-Korsakov Antar 

Florent Schmitt  *Rêves 

Ludwig van Beethoven Cyclus [eerste van een reeks die bijna veertig jaar aan het eind  

 van het seizoen zou plaatsvinden] 

                                                 
32 (a) d.d. 14 maart 1921. 
33 N. Steffen, ‘Kroniek’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 

Concertgebouworkest 1888-1988, I, Voorgeschiedenis/1988-1945 (Zutphen 21989). 
34 De Leur & Straub, Keep these letters, please!, p. 124. 
35 Een asterisk geeft aan dat een compositie voor het eerst door het orkest ten gehore werd gebracht. Hierbij is de 

‘Kroniek’ van N. Steffen gevolgd. N.B. De eerste uitvoering van Blochs Trois poèmes juifs (soliste Mad. Charles 

Cahier) op 13 februari 1921 is door Cornelis Dopper geleid vanwege ziekte van Muck. Nieuwe Rotterdamsche 

Courant (a) d.d. 14 februari 1921.  
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1922/23 

Ludwig van Beethoven *Grosse Fuge op. 133 (in de bewerking voor strijkorkest 

 van Felix Weingartner
36

) 

 Cyclus 

Henriette Bosmans *Celloconcert (solist Marix Loevensohn) 

Anton Bruckner  Negende symfonie 

Franz Liszt Eine Faust-Symphonie 

Max Reger Hillervariaties 

(herdenking) Vioolconcert (solist Alexander Schmuller) 

 An die Hoffnung (soliste Ilona Durigo) 

Jean Sibelius *Eerste symfonie 

Johannes Brahms Ein deutsches Requiem (vanwege Toonkunst Amsterdam) 

Richard Wagner  Tristan und Isolde
37

 (vanwege de Wagner-Vereeniging) 

 

1923/24 

Anton Bruckner Vijfde symfonie 

André Caplet *Epiphanie (soliste Madeleine Monnier) 

Alphons Diepenbrock Die Nacht (soliste Ilona Durigo) 

Cornelis Dopper Zevende symfonie, Zuiderzee 

Ottorino Respighi *Concerto gregoriano (solist Alexander Schmuller) 

Igor Stravinsky *‘Gesänge der Nachtigall’ uit Le rossignol (soliste Irene Eden) 

Ludwig van Beethoven Cyclus 

 

1924/25 

Cornelis Dopper  Ciacona gothica 

Max Reger *Konzert im alten Stil (solisten Louis Zimmermann en 

Ferdinand Helmann 

Richard Wagner Voorspel Parsifal 

 

Het is al met al niet weinig geweest, zou in de ochtendeditie van het De Telegraaf van 22 

oktober 1929 bij de zeventigste verjaardag van de dirigent worden geconcludeerd.  

Muck schreef ook geschiedenis op 30 maart 1924 met het eerste concert van het 

Concertgebouworkest dat via de radio werd uitgezonden. Uitgevoerd werden de Symfonie nr. 

103 van Joseph Haydn (Mit dem Paukenwirbel), het symfonisch gedicht The ocean van de 

Amerikaanse componist Henry Hadley en de Faust-symfonie van Franz Liszt. Hadley 

dirigeerde zelf de eerste uitvoering door het orkest van zijn compositie. ‘Beautiful orchestra!’ 

was zijn reactie in het gastenboek van het Concertgebouw.
38

  

 Karl Muck was geworteld in het negentiende-eeuwse repertoire, waarbij het accent net 

als bij Mengelberg op Duits-Oostenrijkse muziek lag. Het reikte vanaf Bach en Händel tot in 

de twintigste eeuw. Composities uit andere Europese landen kwamen eveneens bij hem aan 

bod. Meermalen stond er Franse muziek op het programma. Zijn keuze voor muziek van 

Haydn en Mozart was opmerkelijk. Gedeeltelijk overlapte het repertoire dat hij in Amsterdam 

dirigeerde, het repertoire van Mengelberg (Beethoven, Brahms, Wagner en Richard Strauss). 

                                                 
36 Programmatoelichting d.d. 22 februari 1923. 
37 Foutief opgenomen in het programmaboekje bij seizoen 1921/22. 
38 SAA toegangsnr. 1089. Hadley was ook een van de pioniers op het gebied van filmmuziek. Hij dirigeerde het 

New York Philharmonic voor de soundtrack van Don Juan in 1926 en is met dit orkest op film vastgelegd in 

Wagners Ouverture Tannhäuser. Hij schreef een geheel originele partituur voor de film When a man loves. 

Http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Kimball_Hadley d.d. 19 mei 2010. 
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Met Bruckner onderscheidde Muck zich duidelijk in zijn belangstelling van zijn Amsterdamse 

collega. 

  Belangrijke andere wapenfeiten met het Concertgebouworkest waren de opvoeringen 

vanwege de Wagner-Vereeniging respectievelijk de Wagnervereeniging: op 25 januari 1923 

Tristan und Isolde, na zijn vertrek bij Het Concertgebouw op 19 en 21 november 1925 Die 

Meistersinger von Nürnberg en op 27, 29, 30 en 31 mei 1926 Mozarts Don Giovanni (in het 

Duits).
39

 Ook het nauw aan Het Concertgebouw gelieerde koor van de Afdeling Amsterdam 

van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, waarvan Mengelberg nog altijd dirigent 

was, werkte aan uitvoeringen van Muck en het Concertgebouworkest mee. 

 

Tabel 6.1 Medewerking van het Toonkunstkoor aan uitvoeringen onder leiding van Karl 

Muck
40

 

 
datum componist werk 

1922-04-01 J. Brahms Schicksalslied 

1923-01-2541 R. Wagner Tristan und Isolde 

1923-03-18 J. Brahms Schicksalslied 

1923-04-21 en 22 G.F. Händel 

J. Brahms 

Cäcilien-Ode 

Ein deutsches Requiem 

1923-05-16 L. van Beethoven Negende symfonie 

1924-04-12 en 13 W.A. Mozart/bew. A. Schmitt Grote mis in c, KV 427  

1924-04-29 L. van Beethoven Negende symfonie 

1925-11-19 en 2142 R. Wagner Die Meistersinger von Nürnberg 

1926-5-27, 29, 30 en 3143 W.A. Mozart Don Juan 

  

 Mengelberg en Muck waren zeer verschillende persoonlijkheden, wat wel is 

gekarakteriseerd met: ‘Mengelberg houdt van forte, Muck van piano.’
44

 Muck was in zijn 

voorkomen en optreden bijna stijf correct, altijd dezelfde, koel afgemeten, met een 

voorkomen van nuchterheid dat hem iets onkwetsbaars gaf. Hij wist precies wat hij wilde en 

was geladen met de energie om te bereiken wat hij wilde, maar raakte niet gemakkelijk in 

vervoering.
45

 Buiten elke discussie stond dat hij een vakman als Willem Mengelberg was. 

Wel was hij volgens het Rotterdamsch Nieuwsblad het tegenovergestelde van een 

‘kijkdirigent’: hij hoefde geen ‘pantomime’ te spelen om sublieme orkestrale uitvoeringen te 

verkrijgen en vermeed in gebaren en houding overbodigheid. In artistiek opzicht ontweek hij 

eveneens buitensporigheid. Het gehele Voorspel tot Die Meistersinger van Richard Wagner 

bijvoorbeeld boetseerde hij met een rustige, onopvallende slag in tweeën en bereikte daarmee 

‘de ideale lenigheid van beweging’ voor ‘deze verbeelding van schaterend feestelijke drukte’. 

Maar als hij vanuit zijn soms overdreven lijkende sobere directie het orkest aanvuurde, dan 

werd het orkestspel geladen met ‘de warmste geestdrift’.
46

 Volgens de overlevering placht 

Muck te zeggen: ‘Wer schwitzt der kann es nicht.’
47

 Zijn muzikale opvattingen moeten van 

een rijpe doordachtheid en bezonkenheid hebben getuigd. 

                                                 
39 H. Suèr & J. Meurs, Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereeniging in Nederland 1883-1959 

(Amsterdam 1997), p. 262-264. 
40 G. Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin. Geschiedenis van het Amsterdamse Toonkunstkoor 1828-2000 

(Overveen, Amsterdam 2005), p. 564-566; Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 263-264. 
41 Vanwege de Wagner-Vereeniging. 
42 Vanwege de Wagnervereeniging. 
43 Idem. 
44 A. Schmuller, Over muziek en musici (Amsterdam s.a.), p. 155. 
45 De Telegraaf (o) d.d. 22 oktober 1929. 
46 Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 26 maart 1925. 
47 L. Metz, Over dirigeren, dirigenten en orkesten (Lochem 21968), p. 185. 
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 Muck week soms af van de in Amsterdam gangbare orkestbezetting. Zo constateerde 

de recensent van het Algemeen Handelsblad tijdens Mucks eerste concert als vaste 

gastdirigent (Beethovens Ouverture Fidelio, de Achtste en de Zevende symfonie) dat deze 

zich aan de door de componist voorgeschreven blazersbezetting hield. Hij gebruikte 

bijvoorbeeld in beide symfonieën één paar hoorns en leverde daarmee het bewijs dat 

verdubbeling niet noodzakelijk was.
48

 In verband met de bijzondere podiumakoestiek in het 

Concertgebouw, waar het voor de orkestleden op de flanken problematisch is om elkaar goed 

te horen, schijnt ook Muck wel in de partituur te hebben ingegrepen. Volgens de overlevering 

liet hij in unisono-passages van de eerste en de tweede violen de laatste groep, die rechts van 

de dirigent aan de rand van het podium was gezeten, soms zwijgen, als exact samenspel niet 

lukte.
49

 

 

In januari 1925 berichtte de pers dat Muck het bestuur had laten weten dat hij zich niet meer 

beschikbaar wilde stellen voor het volgende seizoen.
50

 Het was al in 1923/24 duidelijk 

geworden dat de bestaande constructie niet meer voldeed, wat aan Willem Mengelberg lag. 

Het bestuur wilde op zoek gaan naar een ‘tweede’ dirigent, lees een tweede dirigent op het 

niveau van Mengelberg. Men had immers de beschikking over Cornelis Dopper. ‘Indien 

eenigszins mogelyk, mèt medewerking van Mengelberg, omdat daarmede de dirigenten-

kwestie voor het seizoen 1925/26 en volgende jaren zou zyn opgelost, terwyl Mengelberg 

dan, zoo al niet geheel en al, toch gedeeltelyk voor het Concertgebouw behouden zou kunnen 

blyven. Zou Mengelberg niet willen medewerken, dan zou de meerderheid toch in geen geval 

de benoeming van een tweeden dirigent op dien tegenstand willen laten afstuiten.’
51

 Aldus de 

notulen van de bestuursvergadering van 10 juli 1924. Dat werkelijk een dirigent op het niveau 

van Willem Mengelberg werd bedoeld, toont het verslag van de vergadering van 4 september. 

Het moest iemand zijn die gedurende Mengelbergs afwezigheid met de leiding van alle 

concerten zou worden belast en hem zonodig kon vervangen, ook als hij in Nederland was. 

Men was het erover eens dat bij zo’n regeling die tweede dirigent ‘geen evenknie van 

Mengelberg maar een “credietbenoeming” zou moeten zyn.’
52

  

 Het bestuur had zich al eerder niet bereid getoond om de tot en met 31 augustus 1925 

lopende overeenkomst met zijn eerste dirigent zonder meer te continueren.
53

 Mengelberg van 

zijn kant stelde als voorwaarde het herstel of minstens een verbetering van de 

‘orkestdiscipline’, waarover later in dit hoofdstuk meer, maar stond daarmee tamelijk alleen. 

In de bestuursvergadering van 1 december 1924 werd de planning van de concerten als 

mogelijke oorzaak van de onrust in het orkest genoemd, met een opeenhoping van concerten 

en veel belangrijke werken in de eerste helft van het seizoen, en een tekort aan 

voorbereidingstijd, en Mengelbergs werkzaamheden in de Verenigde Staten in het tweede 

gedeelte. Bovendien was hij in de achterliggende jaren nogal eens ziek geweest en had hij 

tegen de wens van het bestuur opnieuw langdurige Amerikaanse verplichtingen op zich 

genomen. Twee bestuursleden wilden daarom de relatie met Mengelberg niet meer 

voortzetten. Het bestuur hield zelfs al rekening met een mislukken van de onderhandelingen. 

                                                 
48 Algemeen Handelsblad (o) 3 februari 1922. Zie ook Het Nieuws van den Dag (a) van dezelfde datum. 
49 O. Hamburg, ‘Dirigenten rondom Mengelberg II. Karl Muck’, in: Mengelberg en zijn tijd 27 (september 

1993), p. 7-10: 10. 
50 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 23 en (o) d.d. 24 januari 1925 en De Telegraaf (a) d.d. 23 januari 1925. 
51 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 10 juli 1924. 
52 Ibid., inv.nr. 54, verslag spreekuur d.d. 4 september 1924. 
53 Ibid., inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 4 januari 1924 en doorslag van de brief aan Willem 

Mengelberg d.d. 12 januari 1924. 
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Het zou dan Bruno Walter als eerste dirigent willen engageren.
54

 Uiteindelijk kwam er toch 

een overeenkomst met Willem Mengelberg tot stand en zag het publiek Walter voorlopig 

alleen als gastdirigent. Voor de functie van dirigent naast Mengelberg kwam al spoedig Pierre 

Monteux in beeld, met wie inderdaad een afspraak kon worden gemaakt. 

 De handelwijze van het bestuur heeft Muck teleurgesteld: kort na het bekendmaken 

van de regeling met Monteux vroeg hij om vermindering van het aantal concerten.
55

 Hij zou 

er dan ook nog maar dertien plus een Caecilia-concert leiden.
56

 Evenmin ging hij in op de 

uitnodiging om de Beethoven-cyclus te dirigeren.
57

 Latere pogingen om de eminente dirigent 

met het Concertgebouworkest te laten optreden, bleken tevergeefs.
58

  

 Voor het afscheidsconcert van Karl Muck op zaterdagavond 4 april 1925 werd een 

Wagner-programma samengesteld, bestaande uit de Ouverture Der fliegende Hollander, 

Voorspel en ‘Bacchanale’ uit Tannhäuser, de Voorspelen Lohengrin en Tristan und Isolde, de 

‘Trauermusik beim Tode Siegfrieds’ uit Götterdämmerung en het Voorspel Parsifal. Al bij 

                                                 
54 J.H. Giskes, ‘Een uniek oordeel over het Concertgebouworkest (1925)’, in: Jaarboek Amstelodamum 85 (1993), 

p. 167-184; SAA toegangsnr.1089 (CG), inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 1 december 1924. 

55 SAA toegangsnr.1089 (CG), inv.nr. 54, verslag spreekuur d.d. 5 februari 1925. 
56 Ibid., inv.nr. 1525, overzicht concerten. 
57 Ibid., inv.nr. 54, verslagen spreekuur d.d. 12 en 19 maart 1925. 
58 Ibid., inv.nr. 55, verslag spreekuur d.d. 7 januari 1926: Op een aanvrage uit Hamburg, om daar in mei twee 

concerten met het orkest te geven, onder leiding van Mengelberg respectievelijk Muck, wordt op principiële en 

technische gronden afwijzend beschikt. Verslag spreekuur d.d. 24 juni 1926: ‘Aangezien het niet zeker is, dat Dr. 

Muck de uitvoeringen der Wagnervereeniging in November zal dirigeeren, wordt vastgesteld, dat de twee 

abonnementsconcerten, die in dien tyd voor een gastdirigent gereserveerd zyn, zoo mogelyk zullen blyven 

gereserveerd voor den dirigent, die in plaats van Dr. Muck de Wagner-uitvoeringen zal leiden.’ Inv.nr. 56, 

verslag spreekuur d.d. 3 februari 1927: ‘De heer Muck heeft bericht tot zyn leedwezen niet te kunnen 

overkomen.’. Inv.nr. 57, verslag spreekuur d.d. 24 november 1927: ‘In zydelings verband hiermede wordt 

besloten nader onder de oogen te zien de vraag of en in hoeverre een optreden van Dr. Muck in het 

Concertgebouw voor één of twee concerten mogelyk zou kunnen worden gemaakt.’; d.d. 22 december 1927: 

‘Voorts besluit het Bestuur in beginsel tusschen de periode Monteux en Mengelberg wederom één of twee 

gastdirigenten voor de leiding van enkele concerten te engageeren. In de eerste plaats zal getracht worden 

hiervoor Dr. Muck te winnen en wel voor twee concerten. Daarnaast wordt aan Furtwängler gedacht. Voorts zou, 

indien dit mogelyk ware, een optreden van Toscanini eventueel in de periode Monteux worden toegejuicht. 

Goedgekeurd wordt, dat in de eerste plaats met Dr. Muck zoo spoedig mogelyk geaboucheerd worde.’ D.d. 28 

januari 1928: ‘Verslag wordt uitgebracht van de besprekingen, die te Hamburg en Berlyn gevoerd zyn met de 

heeren Muck en Walter. 

Goedgekeurd wordt, dat Dr. Muck thans officieel uitgenodigd wordt in de maand Januari van het eerstkomend 

seizoen twee concerten ten onzent te dirigeeren en dat met Bruno Walter gesproken wordt over het optreden in 

den zomercyclus van dit seizoen, alsmede over enkele Abonnementsconcerten in het volgend seizoen.’ D.d. 2 

februari 1928: ‘Mede ten vervolge op het ter vorige vergadering verhandelde (zie compte rendu dd. 28 Januari jl. 

sub 1) wordt in beginsel goedgekeurd, dat in het volgend seizoen in de maand Januari, alsmede begin Februari, 

behalve de heer Monteux, als gastdirigenten zullen optreden de heeren Muck, Walter en eventueel Dohnanyi.’ 

D.d. 1 maart 1928: ‘Ter tafel is een schryven van Dr. Karl Muck, die mededeelt niet in staat te zyn gevolg te 

geven aan de uitnoodiging om in het volgend seizoen een tweetal abonnementsconcerten ten onzent te 

dirigeeren. 

Besloten wordt te trachten het daarheen te leiden, dat Bruno Walter twee concerten meer, dus in totaal vier 

concerten, zal dirigeeren.’  

Inv.nr. 25, verslag spreekuur d.d. 21 november 1929: ‘Dr. Mengelberg deelt mede, dat Dr. Muck begin Mei met 

zijn Hamburgsch orkest een concert wil geven. Besloten wordt: 

1. geen zaalhuur noch bijkomende onkosten, vuur, licht, suppoosten etc. te rekenen. 

2. bij de voorbereiding eveneens gratis alle mogelijke hulp te verleenen. 

3. dat bij noodzakelijke uitgaven slechts de kostprijzen in rekening zullen worden gebracht. 

Omtrent een te geven garantie voor de minimum-opbrengst zijn de gevoelens verdeeld: bij nadere beschouwing 

blijkt, dat het beter is hierover niet te spreken. 

Inv.nr. 25, verslag spreekuur d.d. 16 april 1931: ‘Plannen volgende seizoen. […] Eind November zal Dr. Muck 

nog eens als dirigent optreden’.  
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zijn entree in de overvolle Grote Zaal bleek, hoezeer hij het Amsterdamse publiek voor zich 

had gewonnen. Het duurde enkele minuten, voordat de geestdriftige begroeting van de 

toehoorders luwde.
59

 Aan het einde van het concert verscheen de voorzitter van het 

Concertgebouwbestuur met een krans op het podium, waarna namens het Toonkunstkoor 

eveneens een krans aan de dirigent werd aangeboden. Het afscheidsgeschenk was een 

imposant bloemstuk met in het midden een fraaie facsimile-uitgave van het handschrift van 

Beethovens Negende symfonie en terzijde kaartjes van de deelnemers. Namens het orkest 

bood concertmeester Louis Zimmermann een krans aan als een symbool van de grote verering 

van het orkest ten opzichte van Muck als kunstenaar en van de sympathie voor hem als mens. 

Hij sprak zijn dank uit voor het mooie, gezamenlijk musiceren en voor de vele mooie 

concerten, die Muck op ‘hoog-artistieke wijze’ had geleid en sprak de overtuiging uit dat het 

orkest ‘doctor Muck’ nooit zou vergeten. Toen deze, nadat hij zichtbaar bewogen had bedankt 

en het orkest hartelijk had toegewuifd, wilde weggaan, werden nog meer bloemstukken 

aangedragen, terwijl het applaus en het gejuich aanhielden.
60

 Ten slotte werd de huldiging in 

de solistenkamer voortgezet. Het bestuur van de Koninklijke Liedertafel “Apollo” bood er de 

dirigent het erelidmaatschap aan en velen kwamen hem een hand geven. ‘Ja zelfs bij zijn 

vertrek uit het gebouw bleek, dat daar een geïmproviseerde eerewacht geduldig zijn heengaan 

verbeidde; men hief een spontaan gejuich aan. Een mooi, door zijn warme hartelijkheid 

indrukwekkend afscheid’.
61

 

 Op 7 april 1925 bevatte de avondeditie van het Algemeen Handelsblad een door Karl 

Muck ondertekend afscheidswoord. ‘De hulde, die mij j.l. Zaterdag door de bezoekers der 

Abonnements- en Volksconcerten van het Concertgebouw werd gebracht, heeft mij diep 

getroffen. Gaarne had ik ieder afzonderlijk dank gezegd. 

 Intusschen is het aantal deelnemers zoo groot gebleken, dat ik mij genoodzaakt zie  

langs dezen weg mijn oprechte erkentelijkheid te betuigen en tegelijk de verzekering te geven,  

dat ik met gevoelens van dankbaarheid en de beste wenschen voor Amsterdam in het 

algemeen en het Concertgebouw in het bijzonder van hier afscheid neem.’ 

 Het Concertgebouw ontving een door Rudolph Zeller getekend portret met de 

woorden ‘Dem Concertgebouw in dankbarer Erinnerung an unvergessliche künstlerische 

Erlebnisse.’
62

 Ter gelegenheid van Mucks zeventigste verjaardag in 1929 zou het 

Concertgebouwbestuur hem de zilveren eremedaille van Het Concertgebouw toekennen,
63

 een 

onderscheiding die een jaar eerder was ingesteld.
64

 

 

6.5 Pierre Monteux 

Mucks opvolger Pierre Monteux was bij toeval in beeld gekomen. Willem Mengelberg was 

namelijk, nadat hij op 25 september 1924 het nieuwe abonnementsseizoen had geopend,’s 

nachts door een niersteenaanval getroffen. Een tijdlang was hij hierdoor uitgeschakeld.
65

 Het 

Concertgebouw vond in eerste instantie Ossip Gabrilowitsch bereid om de aanstaande 

zondagse matinee te dirigeren. Deze in Rusland geboren Amerikaanse pianist, componist en 

dirigent had op 21 september zijn debuut als gastdirigent van het Concertgebouworkest 

gemaakt en zou nog solistisch onder Mengelberg zijn opgetreden, als die niet door de 

                                                 
59 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 5 april 1925. 
60 Ibid. 
61 Ibid. Het erelidmaatschap van Apollo kwam voort uit de samenwerking bij de jaarlijkse uitvoeringen onder 

zijn leiding van de Altrapsodie van Johannes Brahms. Zie De Telegraaf (o) d.d. 7 april 1925. 
62 R. Schoute, Muziek omlijst. 20 Portretten in het Amsterdamse Concertgebouw (Haarlem 1984), p. 46; SAA 

toegangsnr.1089 (CG), inv.nr. 54, verslag spreekuur d.d. 30 april 1925. 
63 SAA toegangsnr.1089 (CG), inv.nr. 25, verslagen spreekuren d.d. 17 en 24 oktober 1929. 
64 Vgl. ibid., inv.nr. 58, verslagen spreekuren d.d. 1 en 8 november 1928 en 3 en 10 januari 1929. 
65 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 63. 
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niersteenaanval was geveld. Het volksconcert ’s avonds werd deels geleid door Jan van Gilse 

en deels door Cornelis Dopper,
66

 terwijl de leiding van het volgende abonnementsconcert in 

handen van Dopper werd gelegd. Verder werd een vervanger gevonden in de voor velen nog 

onbekende Pierre Monteux. 

 Monteux beschikte over een indrukwekkende staat van dienst. Hij had in 1896 het 

Parijse conservatorium verlaten met een eerste prijs voor viool. Tijdens zijn studietijd was hij 

tevens altviool gaan spelen, hij dirigeerde soms, volgde compositieles, werd opgenomen in 

een strijkkwartet, schnabbelde en gaf les. Orkestervaring deed hij vooral vanaf 1893 op als 

eerste altist van het Orchestre des Concerts Colonne en later als assistent-dirigent van dit 

orkest. Ook als altvioolsolist trad hij ermee op. De functies die hij bij het bekende ensemble 

vervulde, vormden een uitstekende uitgangspositie om de verschillende facetten van het 

orkestspel te leren kennen.
67

 

 In 1911 ging Monteux als dirigent werken voor Sergej Diaghilev en diens Ballets 

russes. In die functie leidde hij de premières van Petroesjka van Igor Stravinsky, Daphnis et 

Chloé van Maurice Ravel en Stravinsky’s Sacre. Nadat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog 

enige tijd dienst had gedaan in het Franse leger, trad hij vervolgens met de Ballets russes in de 

V.S. op. Ook daar trok zijn buitengewone vakmanschap de aandacht: in 1917-1919 dirigeerde 

hij bij de Metropolitan Opera te New-York, in de periode 1918-1924 het Boston Symphony 

Orchestra, vanaf 1919 als music director.
68

  

 Monteux arriveerde in Amsterdam op donderdagmiddag 2 oktober 1924 vanuit Parijs. 

Twee dagen later leidde hij al het eerste abonnementsconcert van dat seizoen in Den Haag.
69

 

Deze invaller met zijn opvallende snor, wiens dirigeerstok groter was dan die van veel 

collega’s en die nog groter leek door zijn klein postuur, maakte direct een zeer gunstige 

indruk.
70

 Het programma omvatte de Ouverture Euryanthe van Carl Maria von Weber, de 

weinig gespeelde Symfonie in Bes van Ernest Chausson en het Vioolconcert van Beethoven 

met Bronislaw Huberman als solist. Op 9 oktober presenteerde Monteux zich voor het eerst 

aan het Amsterdamse publiek met de Ouverture Euryanthe, het Eerste celloconcert in a van 

Camille Saint-Saëns, waarvan de voormalige eerste solocellist van het orkest, Gérard 

Hekking, de solopartij vertolkte, gevolgd door ‘Nuages’ en ‘Fêtes’ uit Trois nocturnes van 

Debussy en de Vierde symfonie van Johannes Brahms. De Fransman bleek een ‘voortreffelijk 

musicus, een geboren leider, die èn het orkest èn wat hij ermee uitvoert grondig kent en 

souverein beheerscht; een suggestief aanvoerder, van vurig élan en temperament, maar ook 

van sterke zelfbeheersching.’
71

 ‘En het was bewonderenswaardig,’ zo schreef de componist-

recensent Sem Dresden, ‘hoe gewillig en gemakkelijk het orkest zich voegde onder zijne 

leiding.’
72

 In de kranten werd de uitvoering van Debussy’s muziek geroemd. 

 Oorspronkelijk zou Monteux op die negende oktober Le sacre du printemps hebben 

gedirigeerd.
73

 Het gecompliceerde werk stelde het orkest echter voor grote problemen: enkele 

inleidende repetities en zeven grote sessies bleken nodig om het onder de knie te krijgen,
74

 

zodat de uitvoering naar 12 oktober verschoven is. De geruchtmakende compositie klonk toen 

                                                 
66 Het Volk d.d. 29 september 1924. 
67 J. Canarina, Pierre Monteux, Maître (Prompton Plains, New Jersey, Cambridge 2003), p. 21-25. 
68 Ibid., p. 31 e.v. 
69 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 63 
70 SAA toegangsnr. 1089, plakboek met krantenknipsels 1924/25. 
71 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 10 oktober 1924. 
72 De Telegraaf (o) d.d. 10 oktober 1924. 
73 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 10 oktober 1924. Muziekrecensenten zouden geschreven hebben dat hij 

logischerwijze de Nederlandse première van dit werk zou moeten dirigeren, wat niet met een document kon 

worden gestaafd. Vgl. Canarina, Pierre Monteux, p. 84. 
74 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 64. 
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na de Ouverture Die Ruinen von Athen van Ludwig van Beethoven, Bachs 

Klavecimbelconcert in g, BWV 1058, en Mozarts Pianoconcert in d, KV 466, beide met de 

legendarische Wanda Landowska als soliste. En alsof dit nog niet genoeg was, herhaalde het 

orkest de Sacre ’s avonds tijdens het volksconcert.
75

 

S.A.M. Bottenheim heeft de Amsterdamse première tot de belangrijkste eerste 

uitvoeringen in het Concertgebouw gerekend en haar op één lijn gesteld met die van de 

Symphonie pathétique van Tsjaikovsky in 1896, Also sprach Zarathustra van Richard Strauss 

in 1898, Mahlers Derde, Tweede en Zevende symfonie in respectievelijk 1903, 1904 en 1909, 

en van enkele werken van Debussy, zoals Le prélude à l’après-midi d’un faune, La mer en 

Ibéria.76 In zijn Geschiedenis van het Concertgebouw schreef hij over die gedenkwaardige 

zondag in 1924 dat het publiek, op enkele bezoekers na, zich ‘met klimmende belangstelling’ 

voor de Sacre heeft geïnteresseerd en ‘de enkelen, die zich demonstratief verwijderden en van 

hun domheid, zo al niet onwellevendheid, getuigden, door een frenetieke langdurige ovatie 

aan de uitvoerenden in het ongelijk stelde. Die ovatie heeft zich ’s avonds herhaald na het 

volksconcert en in het volgende abonnementsconcert op Donderdagavond na een hernieuwde 

auditie op veelvuldig verzoek.’ Onder de talrijke bezoekers bevond zich toen de herstelde 

Willem Mengelberg. 

Het Algemeen Handelsblad van 13 oktober 1924 bevestigt Bottenheims herinnering. 

Vooral ‘het volk’ reageerde geestdriftig: tussen de geweldige ovaties hoorde men slechts 

enkele bescheiden fluitjes. Alom werd Monteux’ leiding geroemd. Een abonnementhouder 

protesteerde echter in de ochtendeditie van het Algemeen Handelsblad van 19 oktober met: 

‘Donderdagavond heb ik de uitvoering van “Le Sacre du Printemps” in ons Concertgebouw 

bijgewoond. Het was verschrikkelijk! […] Het doet denken aan kreten van razenden, 

geschreeuw, gekerm en gebrul van wilde dieren in ’n hok, dat in brand staat. […] Er waren ’n 

aantal menschen, die na de pauze wegliepen – anderen ontvluchtten de zaal na ’t eerste deel 

van “Le Sacre du Printemps”. Ze hadden gelijk.’ Desondanks vond een herhaling ‘op 

veelvuldig verzoek’ al plaats op 16 oktober. 

 Jaren later herinnerde Monteux zich de repetities en de eerste uitvoering nog levendig: 

‘My, what work that was! This work which was part of me seemed to have endless difficulties 

for the Dutch musicians. We persevered, and on the 12th of October played Le Sacre for the 

subscribers’ Thursday night concert. We really played it, too; the heavy, rich strings of the 

orchestra suited the word admirably and I was truly thrilled by the sound. I have often 

regretted we have no recording of that eventful thirty-six minutes in the life of the Orchestra.’ 

Monteux overdreef waarschijnlijk hierbij de tijdsduur van het werk: in verschillende opnamen 

van hem duurt het stuk ca. 32 minuten.
77

 

 Op zondag 19 oktober 1924 vond in de Grote Zaal het laatste concert plaats van de 

reeks die Monteux als invaller leidde. Weer was het programma ongewoon. Het bevatte drie 

eerste uitvoeringen: Antiche danze ed arie van Ottorino Resphigi, Fantasia op een thema van 

Thomas Tallis voor dubbel strijkorkest van Ralph Vaughan Williams en de wereldpremière 

van de Tzigane voor viool en orkest van Maurice Ravel. Verder werden het concert in D voor 

viool en orkest van Luigi Boccherini en de Achtste symfonie van Beethoven ten gehore 

gebracht. Solist was de Pools-Amerikaanse violist Samuel Dushkin. ‘Een ovatie moet den 

scheidenden dirigent de verzekering hebben gegeven, dat zijn arbeid hier veel waardeering 

heeft gevonden en dat men hem gaarne weer eens aan den lessenaar zal terugzien’, meldde de 

volgende dag de Nieuwe Rotterdamsche Courant zijn lezers.
78

 Sem Dresden had Monteux in 

                                                 
75 Het Volk d.d. 11 oktober 1924, Algemeen Handelsblad d.d. 13 oktober 1924. 
76 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 63-64. 
77 Canarina, Pierre Monteux, p. 84. 
78 (a) d.d. 20 oktober 1924. 
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de achterliggende tijd leren waarderen als een dirigent met buitengewone gaven. ‘Initiatief, 

beheersching, durf en slagvaardigheid hebben wij in hem zonder eenige restrictie te prijzen.’
79

 

 Het was al met al zo indrukwekkend, wat Monteux in die korte tijd had gepresteerd, 

dat het Concertgebouwbestuur al op 23 oktober 1924 het toejuichte als hij als langdurige 

vervanging van Mengelberg zou kunnen optreden.
80

 Later attendeerde Mengelberg zijn 

bestuur nog op Paul Paray, dirigent van de Lamoureux-concerten, voor het geval de 

onderhandelingen met Monteux zouden mislukken,
81

 maar dat gebeurde niet. Begin 1925 

werden de partijen het eens over de summiere voorwaarden, die slechts voor één jaar zouden 

gelden. Een contract werd niet opgesteld, maar Monteux had alle vertrouwen in de gemaakte 

afspraak en toonde zich met de benoeming in zijn sas. Op 10 februari schreef hij: ‘Très 

honoré de devenir Directeur au cotés de Monsieur Mengelberg de l’illustre orchestre du 

Concert Gebouw, je vous prie de croire, Messieurs, à mon entier dévouement.’
82

 Het toeval 

wilde ook dat men zich opnieuw van grootschalige medewerking van een dirigent had 

verzekerd die het Boston Symphony Orchestra had geleid.
83

 

Opmerkelijk is het grote vertrouwen dat het Concertgebouwbestuur direct in Monteux 

had. De meeste concerten in de eerste helft van het seizoen 1925/26 kwamen voor zijn 

rekening. Hij werd aangeduid als mededirigent of als co-directeur de l’Orchestre du 

Concertgebouw.
84

 Van de 40 abonnementsconcerten in de Grote Zaal in dat seizoen stonden 

er 22 onder zijn leiding en 1 onder gemeenschappelijke leiding van hem en Erich Wolfgang 

Korngold. Mengelberg dirigeerde 14 abonnementsconcerten, 2 vonden er onder 

gemeenschappelijke leiding van Mengelberg en Igor Stravinsky plaats en 1 stond onder 

gemeenschappelijke leiding van Willem Mengelberg en Ottorino Respighi. Een keuzeconcert 

werd door Mengelberg geleid, die als gewoonlijk ook de Matthäus-Passion dirigeerde. Van 

de 29 volksconcerten, 1 Toonkunst-herhalingsconcert en 6 Eén-Guldensconcerten (de 

Beethoven-cyclus) leidde Monteux eveneens een substantieel deel.
85

  

 Daarbij tekende zich duidelijk een verschil af tussen Monteux en Mengelberg: Pierre 

Monteux dirigeerde in dat seizoen twintig eerste uitvoeringen en een wereldpremière (van een 

werk van Rudolf Mengelberg), ruim twee keer zoveel als Willem Mengelberg. Onder de 

composities waarmee Monteux het repertoire van het Concertgebouworkest verrijkte, 

bevinden zich de Symfonie nr. 85 van Joseph Haydn, Rossini’s Ouverture L’italiana in 

Algeri, Dvořáks Zevende symfonie (in d), Le tombeau de Couperin van Maurice Ravel, De 

Falla’s Noches en los jardines de España, Richard Strauss’ Parergon zur Symphonia 

Domestica (solist Paul Wittgenstein), het Vioolconcert op. 29 van Ernst Křenek (soliste Alma 

Moodie), Prokofjevs Derde pianoconcert (met de componist als solist) en diens Scytische 

suite, de Danssuite en de Rapsodie voor piano en orkest van Béla Bartók (met de componist 

als solist) en Pacific 231 van Arthur Honegger.
86

 Met het Amsterdamse Toonkunstkoor werd 

op 16 en 17 januari 1926 onder leiding van Monteux het Requiem van Verdi ten gehore 

gebracht. Kortom, een scala van werken. Dat het om bewust beleid van het 

Concertgebouwbestuur gaat, toont het feit dat toen een abonnementhouder zich beklaagde 

                                                 
79 De Telegraaf (a) d.d. 20 oktober 1924. 
80 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 54, verslag spreekuur d.d. 23 oktober 1924. 
81 Ibid., verslag spreekuur d.d. 11 december 1924. 
82 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 1528, brief van Pierre Monteux aan het bestuur van Het Concertgebouw d.d. 10 

februari 1925. 
83 Canarina, Pierre Monteux. 
84 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 1528, doorslag van de brief d.d. 25 januari 1926 aan Monteux. 
85 Waarschijnlijk in totaal 11. SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 54, bijlage bij het spreekuur d.d. 30 april 1925: op 

21, 24 en 28 mei, 4, 7, 14, 18, 21, 25, 28 juni en 5 juli; inv.nr. 298A, verslag over het maatschappelijk jaar 

1925/26. 
86 Steffen, ‘Kroniek’. 
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over te veel nieuwe werken, het bestuur in zijn vergadering van 7 januari 1926 benadrukte dat 

met het oog op de ‘roeping van het Concertgebouw als leidinggevende instelling op muzikaal 

gebied’ niet minder aandacht moest worden geschonken aan de contemporaine uitingen. Voor 

het uitvoeren van werken van jonge componisten dacht het ook aan de zomerconcerten.
87

  

 Een ander belangrijk verschil tussen Mengelberg en Monteux was de benadering van 

de partituur. Mengelberg ging zeer ver met het aanpassen ervan omwille van de gewenste 

uitdrukkingskracht, omwille van de klankschoonheid en met het oog op de duidelijkheid. 

Bovendien hing zijn musiceren af van de ingeving op het moment zelf. De Fransman toonde 

zich uitermate getrouw aan de aanwijzingen van de componist (respectievelijk die van de 

uitgever van de desbetreffende muziek), hij verlangde van de musici om te spelen wat er 

stond en was daardoor extreem rechtdoorzee in zijn uitvoeringen.
88

 

  Toen het Concertgebouwbestuur een telegram van Willem Mengelberg uit Amerika 

ontving, waaruit bleek dat de indeling van het seizoen 1926/27 gelijk zou kunnen worden aan 

het lopende, was het niet verwonderlijk dat het op 3 december 1925 besloot in beginsel op de 

ingeslagen weg verder te gaan en Monteux voor het volgende seizoen opnieuw als ‘mede-

dirigent’ uit te nodigen op basis van f 300 per concert met een gegarandeerd minimum van  

f 15.000.
89

 Het werd een vast honorarium van f 16.000 voor 50 concerten, met inbegrip van 

Toonkunstconcerten; voor het 51ste en elk volgend concert zou f 350 per concert worden 

betaald. Het bestuur was verder bereid om een contract voor twee jaar aan te gaan, onder 

uitdrukkelijk beding dat Willem Mengelberg ook in 1927/28 een half seizoen in het 

Concertgebouw zou dirigeren. Het bestuur wilde namelijk complete vrijheid van handelen 

hebben als Mengelberg weer het gehele seizoen beschikbaar zou zijn of helemaal niet meer. 

Verder werd besloten om na het laatste abonnementsconcert van Monteux ‘een thee te 

arrangeeren, aan te bieden door den heer Monteux aan het orkest.’
90

 

 De regeling bleek in 1927 onvoldoende te zijn, toen in het begin van dat jaar 

Mengelberg weer eens ziek was. Zijn gewaardeerde collega was bereid om in te vallen,
91

 doch 

spoedig ontstond er onduidelijkheid over de interpretatie van de overeenkomst.
92

 In 1928/29 

kwam nog eens de terughoudendheid van het bestuur naar voren om Monteux voor langere 

tijd aaneen aan de instelling te binden. Zonder twijfel lag daaraan de vrees ten grondslag voor 

mogelijke veranderingen in de loopbaan van Willem Mengelberg en de financiële 

consequenties die dat zou kunnen hebben.
93

 Voor 1929/30 werd slechts op de doorslag van de 

brief van 25 januari 1926 waarmee de mondelinge overeenkomst met Monteux voor de 

seizoenen 1926/27 en 1927/28 werd bevestigd, in potlood aangegeven dat deze door de 

bestuursvoorzitter mondeling verlengd was.
94

 Met ingang van 1 februari 1930 werd Monteux’ 

jaarsalaris op f 18.000 gebracht met daarbij nog f 2.000 voor reis-, verblijf- en 

representatiekosten. Het einde van de financiële mogelijkheden was echter voor het bestuur in 

zicht: het hoopte namelijk dat het voor het volgende jaar mogelijk zou zijn hem ‘een paar 

concerten meer te laten geven, en zoodoende op de gastdirigenten te bezuinigen.’
95

 De 

gevolgen van de beurskrach van 1929 deden zich voelen. Maar in plaats van meer concerten 

kreeg Monteux er minder. In 1930 kwam er namelijk een einde aan Mengelbergs verbintenis 

in New York, waardoor de oorspronkelijke reden voor het aantrekken van een dirigent op 

                                                 
87 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 55. 
88 Canarina, Pierre Monteux, p. 85. 
89 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 55, verslagen spreekuren d.d. 3 december 1925 en 7 januari 1926. 
90 Ibid., verslag spreekuur d.d. 21 januari 1926. 
91 Ibid., inv.nr. 56, verslag spreekuur d.d. 27 januari 1927, 3 februari 1927, 10 februari 1927. 
92 Ibid., verslag spreekuur d.d. 17 januari 1927. 
93 Ibid., inv.nr. 58, verslag spreekuur d.d. 3 januari 1929. 
94 Ibid., inv.nr. 1528. 
95 Ibid., inv.nr. 25, verslag spreekuur d.d. 9 januari 1930. 
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niveau voor een belangrijk deel van het seizoen kwam te vervallen. En vanaf 1931 zou Het 

Concertgebouw in Eduard van Beinum als opvolger van Cornelis Dopper over een 

opmerkelijk capabele tweede dirigent beschikken die er steeds belangrijker zou worden. Ook 

waren er sterke bezuinigingen nodig en zou het terugdringen van verliezen dringende 

noodzaak worden. De zaal moest zo vol mogelijk zitten. Na het seizoen 1930/31 kreeg 

Monteux daarom in aantal steeds minder belangrijke concerten te leiden.
96

  

Bij alle perikelen kwam nog ontevredenheid over zijn functioneren. In de 

bestuursbijeenkomst van 18 maart 1933 bleek dat deze al langer heerste.
97

 Het bestuur had de 

indruk dat de dirigent, vooral tijdens de repetities, de teugels te veel liet vieren. De intonatie 

in het orkest was soms gruwelijk vals.
98

 De notulen van de vergadering tonen onverhuld de 

standpunten. Monteux werd verweten zeer slap te zijn, de aanstelling van Van Beinum 

maakte hem overcompleet, hij zou zijn ‘uitgespeeld’. Als men geheel op Mengelberg zou 

kunnen rekenen, dan was de Franse dirigent niet nodig. Uiteindelijk werd op voorstel van dr. 

Rudolf Mengelberg besloten om drie à vier gastdirigenten, onder wie Pierre Monteux, ieder 

ongeveer één week te laten dirigeren en de rest van het seizoen te verdelen tussen Mengelberg 

en Van Beinum.  

 De dirigentenkwestie liet de orkestleden uiteraard evenmin onberoerd. Het bestuur van 

hun belangenvereniging verzocht daarom een onderhoud met het N.V.-bestuur, dat op 6 april 

plaatsvond. De voorzitter van deze vereniging, de contrabassist Hendrik Stips, maakte toen 

duidelijk dat het orkest Willem Mengelberg nog steeds een zeer bijzondere kracht vond, maar 

dat Monteux in de laatste jaren, speciaal wat het repeteren betreft, sterk was achteruitgegaan. 

Met een daling van het niveau van het orkestspel als gevolg. Een oplossing zou zijn om 

Mengelberg het aantal concerten dat hij in het seizoen 1932/33 leidde (zestien) te laten 

houden, doch in kortere perioden verdeeld. Dit zou namelijk zijn vervanging 

vergemakkelijken. Daarnaast zou het N.V.-bestuur zijn invloed moeten aanwenden om te 

bereiken dat Mengelberg in het volgende seizoen niet meer in het buitenland zou gaan 

dirigeren. Verder wilde het orkest naast Mengelberg en met handhaving van Eduard van 

Beinum een dirigent van grote allure hebben, een vaste dirigent, die het orkest als zijn eigen 

orkest zou beschouwen. Het orkest hield het dus ten aanzien van Monteux voor gezien. 

Intussen was er ook van de zijde van het publiek kritiek gekomen op de programma’s van zijn 

concerten.
99

 

Als gevolg van de opstelling van bestuur en orkest kreeg hij voor het seizoen 1933/34 

nog maar tien concerten in totaal aangeboden. Het moet hem onaangenaam hebben getroffen. 

Desondanks nam hij op bijzonder behoorlijke wijze de voor hem minder aangename tijding in 

ontvangst en accepteerde hij het voorstel.
100

 Maar toen Mengelberg in de zomer van 1933 

langdurig ziek werd – hij zou pas tegen het einde van het winterseizoen terugkeren – werd 

Monteux toch niet meer als dé vervanger gevraagd.  

Op het beleid kwam scherpe kritiek in socialistische dagblad Het Volk, toen Eduard 

van Beinum in de winter van 1934 uitgeschakeld werd door een spierontsteking. ‘Vroeger 

was het Mengelberg’s langdurig verblijf in het buitenland als gastdirigent, dat zijn noodlottig 

stempel drukte op het concertbedrijf van ons eerste orkest. Een voorloopige oplossing scheen 

gevonden, toen Monteux naast Mengelberg als eerste dirigent het seizoen met hem deelde. 

Met de jaren bleek evenwel, dat men op de afspraken met Mengelberg niet altijd kon rekenen. 

Herhaaldelijk was hij door ziekte verhinderd zijn werkzaamheid op den aangekondigden 

                                                 
96 Ibid., inv.nr. 298A, verslagen maatschappelijk jaren. 
97 Ibid., inv.nr. 26, verslag spreekuur. 
98 Ibid. 
99 Ibid., inv.nr. 3394. 
100 Ibid., inv.nr. 26, verslag spreekuur d.d. 29 juni 1933. 
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datum te aanvaarden. Van Beinum werd tot vasten, tweeden dirigent benoemd. Het scheen 

eindelijk een afdoende oplossing te zullen zijn, tot men de werkzaamheid van Pierre Monteux 

met ingang van dit seizoen dermate besnoeide, dat practisch gesproken Van Beinum als de 

eenige vaste dirigent voor het geheele, omvangrijke werk van het Concertgebouw-orkest 

kwam te staan.’ Opmerkelijk is dat Monteux’ positie kennelijk op de buitenwacht de indruk 

had gemaakt van die van eerste dirigent. Hij had dus de rol van eerste dirigent vervuld. De 

krant verweet het bestuur verder dat het niet het orkest op de eerste plaats had staan, maar 

deed alsof Mengelberg nog altijd de spil was, waarom het artistieke leven van de hoofdstad 

draaide en dat de bezuinigingen op salarissen van orkestleden en personeel, op vestiaire- en 

buffetbediening en verlichting van de gangen waren genomen ‘om de aureool van Willem 

Mengelberg, de salarissen van dure gastdirigenten (die duurder worden, naar mate een gast-

optreden onverwachter plaats vindt), om de handhaving van een artistieke leiding, die aan 

handen en voeten gebonden is door familierelaties en valsche tradities.’
101

  

Monteux moet hebben gemerkt dat het orkest niet meer enthousiast over hem was. Hij 

hield de eer aan zichzelf. Op 5 maart 1934 richtte hij zich schriftelijk tot bestuursvoorzitter 

Röell met het verzoek om het concert van aanstaande donderdag 8 maart als zijn 

afscheidsconcert in overweging te nemen. Hij gaf tevens blijk van zijn grote waardering voor 

het feit dat hij zonder onderbreking tot dan toe was her-engageerd, en van zijn trots tien jaar 

naast Mengelberg deel van Het Concertgebouw te hebben uitgemaakt. Bij moeilijkheden kon 

men voor zover mogelijk altijd op hem rekenen.
102

 

Het bericht van het plotselinge vertrek van Monteux werd snel buiten de muren van 

het Concertgebouw bekend. ‘Hedenavond dirigeer ik het laatste concert’, had de Fransman op 

8 maart tegen een verslaggever van De Telegraaf gezegd. ‘Niet alleen van dit seizoen, maar 

ook als vast aangesteld orkestleider van “Het Gebouw”. Je m’en irai.’
103

 Meteen staken er 

geruchten over ruzies de kop op. ‘Pierre Monteux gaat heen. Walter’s benoeming geen 

oplossing van het directievraagstuk. Wat is de aanleiding?’ stond op de volgende dag met 

grote letters in Het Volk.
104

 Een raadslid stelde schriftelijk vragen aan het college van 

Burgemeester en Wethouders. Een afscheidsconcert in april wilde Monteux niet. Ook 

verscheen nieuws over zijn opvolging. ‘Wij vernemen dat het Concertgebouwbestuur in 

onderhandeling is getreden met Bruno Walter, ten einde hem voor de eerste twee maanden 

van het volgende seizoen te engageeren.’ Aldus De Telegraaf.
105

 

 Het publiek van het concert van 8 maart en het orkest maakten van deze gelegenheid 

gebruik om de vertrekkende dirigent uitgebreid te huldigen. Ze gaven Monteux al bij zijn 

entree in de Grote Zaal een zeer hartelijke, staande ovatie. Na de uitvoering van Hindemiths 

Konzertmusik voor koperblazers en strijkorkest, een eerste uitvoering, overhandigde Stips 

hem een grote lauwerkrans en na het laatste akkoord van die avond barstte weer een 

stormachtige ovatie los, die minutenlang aanhield.
106

 In het gastenboek van het 

Concertgebouw schreef de dirigent: ‘Le 8 mars 1934, après 10 ans de collaboration avec cet 

orchestre je reste toujours émerveillé et suis fier de l’avoir dirigé 10 ans de suite je pars, 

emportant le plus merveilleux souvenir artistique et affectueux’. De tijd zou leren dat er van 

diepgaande onenigheid geen sprake was. Al in 1936 voerde hij met het Concertgebouworkest 

vanwege de Wagnervereeniging Bizets Carmen uit en in 1937 Pelléas et Mélisande van 

Debussy. 

                                                 
101 Het Volk (a) d.d. 1 februari 1934. 
102 Canarina, Pierre Monteux, p. 93. 
103 De Telegraaf (a) d.d. 8 maart 1934. 
104 (o) d.d. 9 maart 1934. 
105 (a) d.d. 8 maart 1934. Zie ook het Algemeen Handelsblad (o) d.d. 9 maart 1934. 
106 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 146. 
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 Monteux bracht met het Concertgebouworkest een breed repertoire. Franse muziek 

had daarin beslist niet de overhand. Van de twintig werken die hij als gastdirigent in de 

periode oktober 1925 tot en met januari 1926 met het orkest voor het eerst ten gehore bracht, 

is er maar één van een Frans componist. De talrijke eerste uitvoeringen en wereldpremières 

die hij in de periode 1925/26-1933/34 heeft gegeven, tonen een verbijsterende veelzijdigheid. 

Van de vaste gastdirigenten heeft hij veruit de meeste eerste uitvoeringen en wereldpremières 

op zijn naam staan.
107

 Zij bewijzen dat hij snel heeft kunnen werken. Hij dirigeerde als vaste 

gastdirigent muziek van Scandinavië tot Italië, van de Verenigde Staten tot Oost-Europa, 

muziek uit Nederland niet uitgezonderd. Hij liet orkest en publiek kennismaken met nieuwe 

en oudere composities. Werken van componisten die vooral tot het domein van Mengelberg 

behoorden, zoals Richard Strauss en Tsjaikovski prijken eveneens op de concertprogramma’s 

van de Fransman. Alleen muziek van Mahler liet hij praktisch geheel aan zijn Amsterdamse 

collega over. Onder de wereldpremières en eerste uitvoeringen die hij leidde, bevinden zich 

van een groot aantal componisten meerdere werken. Er is meer dat opvalt. Ten eerste het 

grote aantal composities dat bij het orkest geen repertoire heeft gehouden, ten tweede het 

aantal keren dat een componist als solist meewerkte. (Zie de bijlage 6.1.) De samenstelling 

van zijn programma’s is vaak opmerkelijk en getuigt van durf. Eveneens opvallend is de 

wijze waarop hij Duits-Oostenrijkse muziek met werken uit andere streken combineerde. 

Alleen al de abonnementsconcerten bieden voorbeelden te over.  

 Het ligt voor de hand dat hij met complete Franse programma’s kwam (bijvoorbeeld 

op 16 december 1926, 16 januari 1927, 9 maart 1933). Hij leidde echter ook concerten met 

uitsluitend Italiaanse (20 oktober 1927) of Russische muziek (24 november 1929 – geheel 

gewijd aan Tsjaikovski, 12 december 1929). Een voorbeeld van een opmerkelijke combinatie 

van werken is het programma van 13 december 1925 met de eerste uitvoeringen van de 

Scytische suite en het Derde pianoconcert van Prokofjev vóór de pauze, en de Symfonie van 

Franck erna. Op 20 december 1925 liet hij Händels Concerto grosso in D voorafgaan aan Eine 

Faust-Symphonie van Franz Liszt. Tweede kerstdag 1925 werden vóór de pauze de Ouverture 

Fidelio en het Vijfde pianoconcert van Beethoven ten gehore gebracht en daarna Variations, 

Interlude et Choral sur un thème de J.S. Bach van Franz Liszt in een bewerking van Jean du 

Chastain, de Prélude à l’après-midi d’un faune van Claude Debussy en Le camp de 

Wallenstein, het eerste deel uit de trilogie Wallenstein van Vincent d’Indy. Monteux 

combineerde op 9 december 1926 de Haydn-variaties van Brahms met het Tweede 

pianoconcert van Franz Liszt en de eerste uitvoering van The planets van Gustav Holst. Op 15 

oktober 1933 opende hij het concert met de Ouverture L’italiana in Algeri van Rossini om 

vervolgens de eerste uitvoering van het Vioolconcert van Pergolesi te dirigeren en na de 

pauze Eine Steppenskizze aus Mittelasien van Borodin en het Vioolconcert en de Suite uit 

L’oiseau de feu van Stravinsky.  

 Tot de opmerkelijke concerten behoort zonder meer de matinee van 3 november 1929, 

toen de leden van de Société des Instruments Ancien Casadesus als solisten optraden: Henri 

Casadesus, quinton, Marius Casadesus, viola d’amore en Regina Patorni-Casadesus, 

klavecimbel. Ze voerden volgens het programma drie werken uit van niet zo bekende 

componisten, allen achttiende-eeuwse Italianen: de Symphonie vénitienne voor viola d’amore, 

quinton en klavecimbel van Giovanni Lorenziti, het Concertino voor klavecimbel en tien 

blaasinstrumenten van Giovanni Batista Borghi en het Concerto voor viola d’amore van 

Bonifacio Asioli. De stukken werden ten gehore gebracht tussen Cimarosa’s Ouverture Il 

matrimonio segreto, Francks symfonische gedicht Le chasseur maudit en de Tweede suite uit 

Daphnis et Chloé van Maurice Ravel. Volgens Monteux-biograaf John Canarina heeft Marius 

                                                 
107 Zie ook Steffen, ‘Kroniek’. 
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Casadesus jaren later, na verschillende glazen te veel te hebben gedronken, Monteux verteld 

dat hij al die onbekende muziek zelf had gecomponeerd. Canarina meldt dat Marius 

bovendien nog kort voor zijn dood in 1981 in feite publiekelijk toegegeven heeft dat hij 

eveneens het befaamde Adelaide-concert ‘van Mozart’ had geschreven. (Marius en Henri 

waren ooms van de bekende pianist Robert Casadesus, die vaak met Pierre Monteux 

optrad.)
108

 

 Zoals al even is aangestipt, besteedde Monteux ook aandacht aan Nederlandse 

composities. Hij dirigeerde werken van Hendrik Andriessen, Henriëtte Bosmans, Alphons 

Diepenbrock, Cornelis Dopper, Emile Enthoven, Dirk Fock, Emmy Frensel Wegener, 

Guillaume Landré, Rudolf Mengelberg, Willem Pijper, Julius Röntgen, Robert de Roos, Leo 

Smit, Matthijs Vermeulen, Alexander Voormolen en Johan Wagenaar. In sommige gevallen 

waren het wereldpremières. Na zijn vertrek in 1934 handhaafde zich op zijn repertoire alleen 

muziek van Pijper, die hem zijn Derde symfonie had opgedragen. Monteux is haar gedurende 

de rest van zijn leven blijven uitvoeren.
109

 

  Niet elke concertbezoeker waardeerde de grote hoeveelheid onbekende werken. 

Hiervoor is al een klacht ter sprake gekomen over te veel noviteiten, waarop het 

Concertgebouwbestuur op 7 januari 1926 vaststelde dat het niet minder aandacht aan 

contemporaine muziek wilde geven.
110

 Dat het bij zijn artistiek beleid ten aanzien van het 

eigentijdse, nieuwe en onbekende althans enig resultaat had, toont de uitslag van de 

publiekskeuze voor het zogeheten keuzeconcert op 24 april 1926 onder leiding van Willem 

Mengelberg. Stravinsky kreeg toen 46 stemmen, waarvan er 22 op Le sacre du printemps 

werden uitgebracht. Stravinsky liet Bach, Berlioz, Bruckner, Diepenbrock, Debussy, Haydn, 

Mozart, Ravel, Schubert, Wagner en Zweers achter zich!
111

 

                                                 
108

 Canarina, Pierre Monteux, p. 89-90. 
109 Ibid., p. 87-88. De wereldpremière heeft plaatsgevonden op 28 oktober 1926 onder leiding van Monteux. 
110 Inv.nr. 55. 
111

 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 55, bijlage d.d. [16] april 1926. Aantal stemmen : 

Bach    27 

Beethoven  211  Vde 94; VIIde 41; IIIde 31 

Berlioz    21  Symphonie fantastique 15 

Brahms      55  IIde 23 

Bruckner   27  VIIIste 11; VIIde 9 

Diepenbrock     8 

Debussy     16 

Franck    48  Symfonie 44 

Haydn    12 

Mahler  186  IVde 49; Das Lied von der Erde 35; IXde 29; Iste 25 

Mozart    37 

Ravel    33  La valse 30 

Schubert   40  Onvoltooide symfonie 31 

Strauss, Rich.   65  Ein Heldenleben 23 

Stravinsky   46  Le sacre du printemps 22 

Tsjaikovski 145  VIde 66; Vde 52 

Wagner      40 

Zweers    13  Aan mijn Vaderland 12 

Het grootste aantal stemmen had dus Beethovens muziek gekregen, op de tweede plaats kwam Mahler, op de 

derde Tsjaikovski, daarna volgden op vrij grote afstand Richard Strauss en Johannes Brahms. De meest 

gevraagde symfonie was Beethovens Vijfde, vervolgens de Pathétique van Tsjaikovski en diens Vijfde. Het 

programma van het concert van 24 april omvatte daarom de Vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven en de 

Zesde, de Pathétique van Tsjaikovski. 
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 Behalve als concertdirigent trad Monteux met het Concertgebouworkest op in 

uitvoeringen vanwege de Wagnervereeniging.
112

 

 

Tabel 6.2 Uitvoeringen van Monteux en het Concertgebouworkest vanwege de 

Wagnervereeniging  

 
1927 Debussy Pelléas et Mélisande  

1928 Bizet Carmen 

1930 Gluck Iphigénie en Tauride 

1932 Offenbach Les contes d’Hoffmann 

1932 Verdi Falstaff 

1933  Lully Acis et Galatée 

1933 Ravel L’heure espagnole 

1935 Debussy Pelléas et Mélisande 

1936 Bizet Carmen 

1937  Debussy Pelléas et Mélisande 

 

De opvoering van Pelléas et Mélisande in 1927 in Amsterdam vond de Franse regering zo 

belangrijk dat het wilde dat daarvoor zangers van de Opéra Comique zouden worden 

uitgenodigd, waar het in 1902 in première was gegaan. Monteux had echter een kleine groep 

zangers samengesteld, waarmee hij maandenlang had gewerkt. Twee van hen hadden nog niet 

eerder voor een betalend publiek op de planken hadden gestaan: Charles Panzéra, die de rol 

van Pelléas zou vertolken, en Yvonne Brothier, die als Mélisande zou optreden. De 

tegenstand was dusdanig dat de Franse overheid de uitgever Durand verbood om 

orkestmateriaal ter beschikking te stellen. Na tussenkomst van de Franse gezant in Den Haag 

werd deze beslissing weer ongedaan gemaakt. Later zou aan Pierre Monteux en twee 

bestuursleden van de Wagnervereeniging wegens deze belangrijke productie het Legioen van 

Eer worden toegekend.
113

 

Hij dirigeerde ook enkele concerten waaraan het koor of een deel van het koor van 

Toonkunst Amsterdam meewerkte, waarbij eveneens zijn veelzijdigheid tot uiting kwam. Tot 

de uitgevoerde werken behoren het Magnificat van Johann Sebastian Bach, Psaume 24 van 

Lili Boulanger, La damnation de Faust van Hector Berlioz, The planets van Gustav Holst, 

Psyché van César Frank en de Mis in Es van Schubert.
114

  

 Monteux fungeerde net zoals Karl Muck als een volwaardig vervanger van 

Mengelberg. Dat hield in dat hij beslissingen moest nemen ten aanzien van specifieke 

orkestaangelegenheden.
115

 In 1927 bijvoorbeeld was hij betrokken bij de invulling van de 

orkestplaatsen.
116

 In 1930/31 wenste hij een algemeen proefspel voor het orkest, zodat een 

nieuwe plaatsering mogelijk zou worden en bepaalde orkestleden zouden kunnen worden 

ontslagen.
117

 Dit verlangen heeft zonder twijfel in het orkest kwaad bloed gezet. Het was 

eveneens onverstandig van hem om op zekere dag tegen de administrateur te zeggen dat het 

                                                 
112 Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 264-273. 
113 Ibid., p. 139; Canarina, Pierre Monteux, p. 90. 
114 Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin, p. 566-568. 
115 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 54, verslag spreekuur d.d. 4 december 1924: 

‘Van gedachten gewisseld wordt over de altistenkwestie. 

De heer Mengelberg heeft een Franschen altist op het oog, aanbevolen door den heer Monteux. Deze altist zou 

eventueel voor het volgend seizoen in aanmerking komen.’ SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 53, verslag spreekuur 

d.d. 3 april 1924: enkele orkestaangelegenheden ‘meer van individueelen aard’ zullen met dr. Muck worden 

besproken. 
116 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 57, verslag spreekuur d.d. 17 november 1927. 
117 Ibid., inv.nr. 25, verslag spreekuur d.d. 8 januari 1931. 
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orkest tijdens de repetities zoveel praatte. Wat dat betreft was Bruno Walter wijzer. Het 

verslag van het spreekuur van 16 januari 1930 meldt weliswaar dat de verhouding tussen het 

orkest en Walter op dat ogenblik niet geheel naar wens was, voornamelijk vanwege het praten 

tijdens repetities, doch dat de dirigent erop gesteld bleek te zijn dat er op dat moment niet 

door het bestuur over deze aangelegenheid zou worden gesproken.
118

 

 

6.6 Bruno Walter 

Na het vertrek van Pierre Monteux bleek Bruno Walter bereid om grote delen van het 

concertseizoen op zich te nemen. Hij was in de achterliggende jaren een graag geziene gast 

geworden, geliefd bij publiek én orkest.  

 Het heeft lang geduurd voordat Walter voor het Concertgebouworkest kwam te staan. 

Zijn eerste optreden met het orkest was te danken aan indispositie van Willem Mengelberg en 

vond plaats op 10 oktober 1923 in Utrecht. De volgende dag zag het Amsterdamse publiek 

hem op de bok. Bijna vanzelfsprekend dirigeerde hij in de Grote Zaal als Mahleriaan van het 

eerste uur een van Mahlers werken, in dit geval de Eerste symfonie.
119

 Na de Ouverture Ein 

Sommernachtstraum van Felix Mendelssohn Bartholdy en het Pianoconcert in Es, op. 31, van 

Hans Pfitzner met Walter Gieseking als solist (eerste uitvoering
120

).  

 Bruno Walter was vanaf 1901 tot aan Mahlers vertrek in 1907 naar Amerika aan de 

Weense Hofopera diens assistent geweest. Tussen beiden had zich net als tussen Mahler en 

Mengelberg een warme vriendschap ontwikkeld. Na Mahlers dood heeft Walter zich 

gedurende zijn verdere leven voor diens muziek ingezet. Hij onderscheidde zich daarin van 

Mengelberg die Mahler na het aan de macht komen van de nazi’s zou verloochenen. 

Mengelberg weigerde stelling te nemen tegen het nationaal-socialisme, ging in 1936 weer als 

gastdirigent optreden in Duitsland, waar muziek van joodse componisten verboden was en 

deed in nationaal-socialistische landen nauwelijks iets voor de muziek van zijn voormalige 

vriend.
121

 

 Walter is de eerste dirigent van wereldformaat geweest die op grote schaal in staat 

werd gesteld om met het Concertgebouworkest Mahler uit te voeren, Mengelberg en de 

componist zelf buiten beschouwing gelaten, en van meet af aan is Walter in Amsterdam als 

Mahler-dirigent gepresenteerd. ‘Wij begroeten den leerling en trouwen vriend van Gustav 

Mahler in de Mahler-stad Amsterdam met een hartelijk welkom’, staat in het 

programmaboekje van zijn eerste concert in de Grote Zaal te lezen. Het leidde tot ‘een 

enthousiasme waartoe de Nederlander zich niet gemakkelijk laat opzweepen. Het was een 

ware orkaan van uitbundigheid, die de dirigent heeft ontketend.’
122

 De verslaggever van het 

Algemeen Handelsblad schreef ook over een geniale, aangrijpende Mahler-interpretatie. ‘Zijn 

eerste optreden als dirigent is trouwens een verrassende, om niet te zeggen overrompelende 

ervaring geweest.’
123

 Ook bij Mendelssohns Ouverture Ein Sommernachtstraum en het 

Pianoconcert van Hans Pfitzner was dit het geval. Aan het einde van het concert in Den Haag 

op 13 oktober werd de dirigent opnieuw het middelpunt van een ‘geweldig huldebetoon; men 

jubelde en wist maar niet hoe men den kunstenaar toonen zou welk een indruk hij op zijn 

gehoor gemaakt had’.
124

 Het is opmerkelijk dat het publiek zich direct voor een andere 

Mahler-interpretatie gewonnen gaf. 

                                                 
118 Ibid., verslag spreekuur d.d. 16 januari 1930. 
119 Ibid., inv.nr. 53, verslag spreekuur d.d. 4 oktober 1923. 
120 Steffen, ‘Kroniek’. 
121 J. Giskes, ‘Van triomf naar tragedie (1920-1942)’, in: J. Giskes (red.), E.L. Wouthuysen (beeldred.), Mahler 

in Amsterdam. Van Mengelberg tot Chailly (Bussum, Amsterdam 1995), p. 57-72: 59. 
122 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 12 oktober 1923. 
123 Ibid. 
124 Nieuwe Rotterdamsche Courant (o) d.d. 14 oktober 1923. 
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 Op 14 oktober leidde Walter in het Concertgebouw de matinee en ’s avonds het 

volksconcert. De zondagmiddaguitvoering omvatte Mozarts Symfonie nr. 35 in D, KV 385, 

Schuberts ‘Entre-acte’ en ‘Balletmuziek’ uit Rosamunde, het Vioolconcert op. 25 van Cecil 

Burleigh (eerste uitvoering, soliste Amy Neill) en de Ouverture-Fantasie Romeo en Julia van 

Pjotr Tsjaikovski. Het volksconcert met onder andere Mahlers Eerste symfonie werd een 

nieuwe triomf voor de gastdirigent. Onder de toehoorders van de symfonie bevond zich 

Willem Mengelberg, die die avond uit Zwitserland was teruggekeerd. Mengelberg kon in die 

tijd zijn rechterarm niet goed gebruiken en dus niet dirigeren. De ontmoeting tussen de beide 

kunstenaars was volgens de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 oktober meer dan 

hartelijk. De verslaggever van dit dagblad berichtte over het volksconcert bovendien: ‘Na 

Mahler heeft de uitverkochte zaal den leider een hulde bereid, zooals wij ons van geen 

enkelen gast-dirigent – wijlen Nikisch incluis – herinneren. Een jubel, die maar niet scheen te 

kunnen eindigen en eerst ophield, nadat de dirigent [...] was verdwenen’. Ook de 

muziekrecensent van Het Volk toonde zich diep getroffen. ‘Zo grote ontroering, dat men na ’n 

koncert niets liever zou doen dan zwijgen, lopen onder God’s wijde hemel en de wind en de 

lucht om je gezicht voelen, zo grote ontroering geeft de koncertzaal slechts zelden. Deze 

avond gaf zulk ’n emotie.’
125

 Geen wonder dat het bestuur Walter al voor een langer tijdvak 

had willen engageren, wat onmogelijk was omdat hij elders verplichtingen had.
126

 Maar de 

succesvolle concerten vormden wel het begin van een lang tijdvak, waarin Bruno Walter 

regelmatig voor het Concertgebouworkest zou staan en met het orkest regelmatig composities 

van Mahler zou uitvoeren. Slechts incidenteel heeft vóór de Tweede Wereldoorlog een andere 

dirigent Mahler-uitvoeringen van het Concertgebouworkest geleid. 

 Door zijn drukke werkzaamheden
127

 duurde het tot juni 1924, voordat Walter opnieuw 

met het orkest optrad. Vanuit het Concertgebouw was hem te kennen gegeven dat men veel 

waarde hechtte aan de uitvoering van een Mahler-symfonie, waarop de dirigent de Vijfde 

suggereerde. Het werd echter weer de Eerste symfonie, die op voorstel van de dirigent werd 

voorafgegaan door Mozarts negenendertigste symfonie in Es, KV 543: ‘Diese beiden 

Symphonien zusammen geben ein “ausgewachsenes” Programm.’
128

 Later in het jaar, toen 

Mengelberg weer eens door ziekte was geveld, kreeg Walter opnieuw het verzoek te komen 

en de Eerste en de Tweede symfonie te dirigeren om een Mahler-cyclus mogelijk te maken. 

Walter was echter weer niet beschikbaar.
129

 Hij had intussen een dermate positieve indruk 

gemaakt dat het Concertgebouwbestuur hem eind 1924, zoals al eerder is aangegeven, bij het 

mislukken van de contractonderhandelingen met Mengelberg als eerste dirigent zou willen 

hebben.
130

 Maar in januari 1925 was Walter weer terug. Verder leidde hij in 1928, 1930, 

1931, 1933 en begin 1934 concerten met het Concertgebouworkest. 

 Hoezeer Amsterdam in hem geïnteresseerd bleef, bleek spoedig na het aan de macht 

komen van de nazi’s in 1933, toen het de Joodse Bruno Walter het werken in Leipzig 

onmogelijk was gemaakt. Omdat Willem Mengelberg ziek was geworden, stuurde dr. Rudolf 

Mengelberg een telegram naar Oostenrijk waarin hij Walter verzocht enkele concerten over te 

nemen. Deze accepteerde en reisde om Duitsland heen naar Amsterdam. Bij zijn aankomst 

stond Rudolf Mengelberg hem op te wachten. Buiten het station zag het zwart van de mensen. 

Deze gebeurtenis zette zich vast in Walters geheugen. ‘Zij waren gekomen om hun sympathie 

                                                 
125 Zie voor de recensies SAA toegangsnr. 1089, plakboek met krantenknipsels 1923-1924.  
126 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 53, aanvullende nota bij het verslag van 25 oktober 1923. 
127 Ibid., inv.nr. 1532, concept telegram en telegram, d.d. 19 oktober 1923, respectievelijk 22 oktober [1923]. 
128 Ibid., doorslag van de brief aan Bruno Walter d.d. 13 mei 1924 en brieven van Bruno Walter aan dr. P. 

Cronheim d.d. 27 en 28 mei 1924; plakboek met krantenknipsels 1923-1924.  
129 Ibid., concept telegram aan Bruno Walter d.d. [26 september 1924] en telegram van Bruno Walter d.d. 27 

september 1924. 
130 Ibid., inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 1 december 1924. 
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te betuigen aan een musicus, wiens naam en werk in Holland bekend waren en die een zwaar 

onrecht had geleden; zij wilden op deze wijze tegen het onrecht en tegen de gezindheid, die 

het begaan had, demonstreren. En plotseling begonnen zij te zingen: het was een oud 

Nederlands vrijheidslied, dat zij aanhieven, en de mooie plechtige tonen die in de 

avondschemer over het grote plein en het water klonken, verhieven de anti-nazi-demonstratie 

van de Amsterdamse sociaal-democraten – zij waren het, naar ik later vernam – tot een uiting 

van menselijke verbondenheid.’
131

 

 Toen de samenwerking tussen Monteux en het orkest niet meer optimaal verliep en 

het bestuur van Het Concertgebouw vond dat Mengelberg niet meer die uitstraling had van 

vroeger, kwam opnieuw Bruno Walter in beeld als potentiële vervanger. Bij het bespreken 

van het volgende seizoen in de bestuursbijeenkomst van 25 januari 1934 meende het 

merendeel van de aanwezigen dat het in het belang van de abonnementenverkoop uitgesloten 

was dit seizoen opnieuw met Willem Mengelberg te beginnen.
132

 De artistieke leiding, lees 

Rudolf Mengelberg, gaf daarop in overweging het seizoen als volgt in te delen: eerste helft 

Bruno Walter en Otto Klemperer, januari tot omstreeks half februari Eduard van Beinum en 

eind februari tot het eind van het seizoen Willem Mengelberg. Mengelberg zou in dat gedeelte 

de Matthäus-Passion en de Beethoven-cyclus voor zijn rekening kunnen nemen, samen met 

vier concerten die in het seizoen 1933/34 de Opera-serie vormden, doch die zouden kunnen 

worden omgewerkt tot een serie van vier feestconcerten vanwege het feit dat het seizoen 

1934/35 Mengelbergs veertigste in Amsterdam zou zijn. 

 Al op 22 februari 1934 werd gemeld dat Bruno Walter naar alle waarschijnlijkheid het 

eerste gedeelte van het volgende seizoen kon dirigeren. Is Monteux daarvan op de hoogte 

gekomen, waarna hij zijn ontslag indiende? Op 15 maart 1934 kreeg de artistieke leider 

volmacht om Walter desgewenst voor drie jaar te engageren, wat ook zo gebeurde. Deze had 

namelijk laten weten, dat hij, als hij voor 1934/35 een engagement bij Het Concertgebouw 

zou accepteren, de bruggen tussen hem en Amerika afbrak en daarom werd de voorwaarde 

van een driejarige verbintenis gesteld.
133

 Als honorarium werd een bedrag afgesproken van  

f 800 per concert, met uitzondering van de volksconcerten op zondagavond die hij, evenals 

Mengelberg, zonder honorarium zou leiden.
134

 

 Opmerkelijk is dat in de afspraken met Bruno Walter die per brief werden gemaakt, 

nergens de term ‘ständiger Dirigent’ voorkomt,
135

 terwijl hij in Historie en kroniek van het 

Concertgebouw en Concertgebouworkest voor de periode 1 september 1934 – 31 augustus 

1939 vermeld staat als vaste dirigent. In een brief van 15 mei 1934 waarin wordt gevraagd of 

Walter belastingplichtig wordt, staat bovendien: ‘De Heer Walter komt hier een reeks 

concerten dirigeeren in de maanden October tot half November en verder in de tweede helft 

van Februari. Hij staat in geenerlei dienstverhouding tot het Concertgebouw; zijn positie is 

juridisch te vergelijken met die van den Heer Monteux.’
136

 De aanduiding vaste dirigent blijkt 

dus een aanduiding achteraf te zijn.  

  Het orkest bleef composities uitvoeren die in Duitsland en later in Oostenrijk werden 

verboden, zoals van Mahler en Mendelssohn. (Zie voor het repertoire dat Walter met het 

Concertgebouworkest uitvoerde, de bijlage 6.2.) Het is verder van niet te onderschatten 

                                                 
131 B. Walter, Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken (Stockholm 1947), p. 445-446. Een 

Nederlandse vertaling verscheen onder de titel Thema en variaties. Autobiografie. Herinneringen en gedachten 

(Amsterdam, Antwerpen s.a.). Zie voor dit fragment p. 343-344. 
132 Ibid., inv.nr. 26, zie verder de verslagen spreekuren d.d. 22 februari en 15 maart 1934. 
133 Ibid., verslag spreekuur d.d. 15 maart 1934. 
134 Ibid., inv.nr. 1533, doorslag van de brief aan Bruno Walter d.d. 5 maart 1934. 
135 Ibid., inv.nr. 1533, doorslag van de brief aan Bruno Walter d.d. 5 maart 1934, brief van Bruno Walter d.d. 8 

maart 1934, kopie brief aan Bruno Walter d.d. 24 maart 1934, brief van Bruno Walter d.d.13 april 1934.  
136 Ibid., inv.nr. 1533.  
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belang geweest dat Het Concertgebouw Walter gelegenheid gaf zich een nieuwe gedeeltelijke 

bestaansmogelijkheid te creëren naast Willem Mengelberg. Voor Walter zelf, voor het orkest 

en voor andere ‘Exil’-musici die als dirigent of als solist konden optreden. De uitstekende 

violist Lion Rudelsheim kreeg in 1934 een plaats in het orkest. Van de componisten moeten 

Kurt Weill, Egon Wellesz en Ernst Křenek worden vermeld. Op 11 oktober 1934 gaf het 

Concertgebouworkest onder leiding van Walter en in aanwezigheid van Weill de 

wereldpremière van diens Tweede symfonie. De twee anderen zijn in het voorjaar van 1938 

tijdelijk in Nederland geweest, toen het orkest onder leiding van Bruno Walter Wellesz’ 

Prosperos Beschwörungen uitvoerde in aanwezigheid van de componist en het de 

wereldpremière van het Tweede pianoconcert van Křenek gaf met Křenek als solist. (Dit 

pianoconcert is aan het orkest opgedragen.) Een andere belangrijke ‘Exil’-musicus was Paul 

Hindemith.
137

  

 In tegenstelling tot zijn voorganger leidde Bruno Walter in zijn periode als vaste 

gastdirigent slechts een beperkt aantal nieuwe composities: dertien in vijf jaar tijd, waaronder 

twee wereldpremières.
138

 Walter heeft echter een opmerkelijk aantal keren Mahler 

gedirigeerd.
139

 Vanaf 1934 beschikte Het Concertgebouw over twee formidabele 

Mahlerianen, met ieder een eigen opvatting. Al moet worden gezegd dat Willem Mengelberg 

de meeste keren muziek van Mahler uitvoerde. Walter had ook een eigen visie op de 

programmering van Mahlers muziek. De correspondentie van Bruno Walter en Rudolf 

Mengelberg, tussen wie een zeer vriendschappelijke verhouding bestond, getuigt ervan.
140

 

Doch niet Mahler, maar Mozart was tijdens zijn vaste-gastdirigentschap in zijn concerten 

veruit de meest geprogrammeerde componist.
141

 Walter werd door het publiek op handen 

gedragen. 

                                                 
137 Steffen, ‘Kroniek’. 
138 Zie Steffen, ‘Kroniek’ en bijlage VI.2: 

Luigi Boccherini   Sinfonia divina in d  

Georg Friedrich Händel  Acis und Galatea in de bewerking van W.A. Mozart  

(m.m.v. het Toonkunstkoor) 

Ernst Křenek   Tweede pianoconcert, solist de componist (wereldpremière) 

Wolfgang Amadeus Mozart Mis in C, KV 317, Krönungsmesse 

Sergej Prokofjev   ‘Vier portretten’, suite uit De Speler 

Maurice Ravel    Pianoconcert voor de linkerhand 

Ottorino Respighi  Vetrate di chiesa 

Jean Roger-Ducasse  Le joli jeu de Furet 

Miklós Rósza   Thema, variaties en finale op. 13 

Jean Sibelius   Zevende symfonie 

Carl Maria von Weber  Euryanthe, concertante uitvoering (m.m.v. het Toonkunstkoor) 

Kurt Weill   Tweede symfonie (wereldpremière) 

Egon Wellesz   Prosperos Beschwörungen, op. 53 
139 Eerste symfonie 1923, 1924, 1928, 1934, 1935, 1936, 1939, Derde symfonie 1930, 1934, 1937, Vijfde symfonie 

1925, 1933, 1934, 1936, 1939, Negende symfonie 1938, Das Lied von der Erde 1925. Dr. Wolfgang Stresemann, 

voormalig intendant van de Berliner Philharmoniker, schrijft dus foutief in Große deutsche Dirigenten (Berlin 

1981), p. 133: ‘Die Dritte dirigierte Walter in New York nicht; er erinnerte an eine Aufführung in Berlin während 

der zwanziger Jahre, die ihn so stark mitnahm, daß er das ungeheuere Werk seither nicht mehr ansetzte.’ 
140 SAA toegangsnr. 1089 (CG) , inv.nr. 1533 en 1534. Opmerkelijk is dat S.A.M. Bottenheim in Geschiedenis van 

het Concertgebouw weinig gewag maakt van de Mahler-uitvoeringen onder leiding van Bruno Walter. Zie ook 

Giskes, ‘Van triomf naar tragedie (1920-1942)’, p. 64-65, en K. Kropfinger, ‘Gerettete Herausforderung. Mahlers 

4. Symphonie  –  Mengelbergs Interpretation’, in: R. Stephan (red.), Mahler-Interpretation. Aspekte zum Werk und 

Wirken von Gustav Mahler (Mainz enz. 1985), p. 111-175.  
141 Zie cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959, in: T. 

de Leur, Eduard van Beinum 1900-1959. Musicus tussen musici. Biografie (Bussum, Amsterdam 

2004). 
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  Alleen al aan hun gestiek was te zien, dat Mengelberg en Walter totaal verschillende 

persoonlijkheden waren. Mengelberg leidde het orkest op een uiterst actieve manier. Bij 

Bruno Walter kon men soms matenlang amper of geen beweging waarnemen. ‘De violen 

zingen – schijnbaar zonder hem –, celli, alten voegen zich in het klankweefsel. Dreigend gaat 

plotseling de linkerhand omhoog, stroomen brandend geluid worden door de bazuinen over de 

razende klankenzee gegoten.’
142

 De realisaties van Walters interpretaties zullen soms niet 

gemakkelijk zijn gegaan. Zoals iedere gastdirigent, had hij de moeilijke taak om het orkest 

volgens zijn opvattingen te laten spelen. Mengelbergs opvattingen stonden echter perfect in 

het geheugen van het ensemble gegraveerd.   

 Ook Walter trad voor de Wagnervereeniging op. Hij leidde daar eveneens een 

beperkter en minder modern repertoire dan Monteux: Die Zauberflöte, Die Entführung aus 

dem Serail en Le nozze di Figaro van Mozart en Die Fledermaus van Johann Strauss, naast 

twee concertuitvoeringen.
143

 Het Toonkunstkoor of een deel ervan zong eveneens enkele 

keren onder zijn directie. Onder de uitgevoerde werken bevinden zich Acis and Galathea van 

Georg Friedrich Händel in de bewerking van Mozart en de opera Euryanthe van Carl Maria 

van Weber.
144

    

  Een van de cd’s in het eerste deel van de serie Anthology of the Royal Concertgebouw 

Orchestra bevat radio-opnamen van Walter en het Concertgebouworkest. De eerste track laat 

de Ouverture Der fliegende Holländer horen, waarmee op 15 maart 1936 een concert van de 

Wagnervereeniging werd geopend. Dit concert had het epitheton Wagner-festival gekregen en 

was geheel aan Wagner gewijd. ‘AVOND VAN GEESTDRIFTIGE SUCCESSEN’ was een 

van de koppen boven de recensie in de avondeditie van De Telegraaf, daags na de uitvoering. 

Het tweede werk op de cd is het Vioolconcert in D, op. 35a, van Ferruccio Busoni. Walter, de 

violist Adolf Busch – volgens De Telegraaf ‘twee meesterlijke musici’
145

– en het orkest 

hebben dit op 12 maart 1936 uitgevoerd. De derde opname betreft de eerste uitvoering door 

het Concertgebouworkest van het Concert voor de linkerhand van Maurice Ravel, met als 

solist Paul Wittgenstein, op 28 februari 1937. Zij leverde de pianist een geweldig succes 

op.
146

 Deze opnamen uit 1936 en 1937 onder Bruno Walter zijn de oudste in de cd-box en 

alleen al daarom bijzonder, omdat de eerste grammofoonopnamen van het 

Concertgebouworkest onder leiding van een gastdirigent pas in mei 1943 zouden worden 

gemaakt. 

 Even liep de verhouding tussen Walter en Het Concertgebouw ernstige averij op. In 

januari 1938 dreigde de veelbelovende en door het orkest geliefde tweede dirigent Eduard van 

Beinum door het Residentie Orkest als eerste dirigent te worden geëngageerd. Een snelle 

benoeming van hem tot eerste dirigent in Amsterdam zorgde ervoor dat hij voor het 

Concertgebouworkest behouden bleef. Het Concertgebouwbestuur heeft bij zijn beslissing 

ingecalculeerd dat Walter er wel eens zeer onaangenaam door getroffen zou kunnen worden. 

Rudolf Mengelberg kreeg namelijk de opdracht om Bruno Walter in te lichten en een breuk te 

voorkomen. Walter toonde echter geen begrip voor de beslissing en vroeg om ontheffing van 

zijn verplichtingen in 1938 en 1939. Overigens was ook Willem Mengelberg onaangenaam 

getroffen dat het besluit buiten hem om was genomen.  

 Het verzoek van Bruno Walter om ‘vrijstelling’ van zijn concerten had het bestuur 

niet voorzien, en zorgde voor een groot probleem. Walter was een publiekstrekker en hij zou 

een behoorlijk aantal concerten in het jubileumseizoen 1938/39 leiden. De abonnementen 

                                                 
142 Haagsche Post d.d. 25 januari 1930. 
143 Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 265, 266, 269, 271, 274-275. 
144 Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin, p. 334, 343, 565-575. 
145 De Telegraaf (o) d.d. 13 maart 1936. 
146 Ibid., (a) d.d. 1 maart 1937. 
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waren al nagenoeg uitverkocht. In het seizoen 1939/40 zou hij onder meer het benefietgala 

leiden ten bate van het pensioenfonds voor de orkestleden. Het bestuur ging daarom niet op 

zijn verzoek in en het is aan Rudolf Mengelberg te danken dat de band werd hersteld.
147

 

 In maart 1938 vond in Oostenrijk de ‘Anschluss ’plaats. Walter en zijn vrouw waren 

op dat moment in Amsterdam, hun dochter Lotte was er achtergebleven. Toen in de pauze van 

een van zijn concerten de dirigent verteld werd dat via de radio was meegedeeld dat zij 

gearresteerd was, wist hij met bewonderenswaardige zelfbeheersing het concert tot een einde 

te brengen. Tot opluchting van de ouders werd Lotte nog diezelfde maand vrijgelaten.
148

 Maar 

met de intocht van de Duitsers in Oostenrijk hadden Walter en zijn vrouw opnieuw een land 

verloren, waarin zij zich thuis hadden gevoeld.  

 Het noodlot zou nog harder toeslaan en het concert in Amsterdam van 9 februari 1939 

zou dan ook voorlopig zijn laatste in het Concertgebouw zijn. Het programma omvatte de 

Ouverture Der fliegende Holländer en de Siegfried-Idyll van Richard Wagner en de Vijfde 

symfonie van Gustav Mahler. Walters laatste concert met het Concertgebouworkest vóór het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vond op 11 februari 1939 in Den Haag plaats. Daar 

leidde hij de uitvoering van Trois nocturnes van Claude Debussy en de Eerste symfonieën van  

Robert Schumann en Mahler.  

 In augustus 1939 werd Walters dochter Gretel door haar echtgenoot doodgeschoten, 

waarna deze de hand aan zichzelf sloeg.
149

 Op 1 september vielen de Duitsers Polen binnen. 

Op 25 oktober werd het Concertgebouwbestuur in kennis gesteld van de afzegging van Bruno 

Walter van de in het seizoen 1939/40 aangekondigde concerten. Zijn gezondheidstoestand 

was dusdanig dat hij zijn werkzaamheden voorlopig niet zou kunnen hervatten. Bovendien 

stond hij op het punt Europa verlaten. Namens het bestuur telegrafeerde Rudolf Mengelberg 

hem: ‘Bedauern ausserordentlich auf Ihre Wirksamkeit in diesem Winter verzichten zu 

müssen. Betrachten Ihre Konzerte als in nächster Saison verlegt. Wünschen Ihnen und Ihrer 

Frau Gemahlin gute Reise und Genesung in friedlicheren Zonen. Vorstand Concertgebouw’, 

waarop de dirigent antwoordde met ‘Wärmsten Dank auch im Namen Meiner Frau für Ihre 

Güte und Ihr Verständnis. Auf wiedersehen in der nächsten Saison. In treuer Ergebenheit 

Bruno Walter’.
150

 Op 31 oktober vertrok hij met zijn vrouw en dochter vanuit Genua naar 

New York.
151

 De concerten die voor Walter waren gereserveerd, werden overgenomen door 

Paul Paray, Eduard van Beinum en Peter van Anrooij.
152

 In verband met de afzegging van 

Walter en technische moeilijkheden kon de voorgenomen uitvoering van de Gurrelieder van 

Arnold Schönberg met medewerking van het Toonkunstkoor in januari 1940 geen doorgang 

vinden. Op voorstel van Rudolf Mengelberg kwam daarvoor in de plaats Der Barbier von 

Bagdad van Peter Cornelius onder leiding van Peter van Anrooij, mede ter gelegenheid van 

diens zestigste verjaardag.
153

 

 Door het nazi-regime getroffen, uit Oostenrijk gevlucht en vervolgens Frans 

staatsburger geworden,
154

 zocht Walter zoals zovele andere kunstenaars vanwege de 

oorlogsdreiging toevlucht in de Verenigde Staten. Deze eminente musicus, die zich niet te 

goed voelde om naast volksconcerten ook jeugdconcerten te leiden, was uit Nederland 

vertrokken, zoals hij gekomen was: met muziek van Mahler.  

                                                 
147 De Leur, Eduard van Beinum, p. 160-167.  

148 Walter, Thema und Variationen, p. 476-479. 
149 E. Ryding & R. Pechefsky, Bruno Walter. A world elsewhere (New Haven, London 2001), p. 267. 
150 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergaderingen d.d. 25 oktober en 1 november 1939. 
151 Walter, Thema und Variationen, p. 497. 
152 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering d.d. 13 december 1939.  
153 Ibid., d.d. 1 november 1939; Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin, p. 352-353. 
154 Walter, Thema und Variationen, p. 487. 
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In 1936 is hij geëerd met de zilveren medaille van Het Concertgebouw en werd hij 

benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Grootofficier in de Orde van 

Oranje-Nassau is de op een na hoogste onderscheiding in deze orde en een uitzonderlijk hoge 

onderscheiding. Bruno Walter is de enige dirigent in de periode Mengelberg geweest, die 

deze heeft ontvangen, naast Mengelberg zelf.
155

 

 

6.7 Walter beoordeelt het orkest (1925) 

De verantwoording van de dirigenten naast Mengelberg strekte zich ook uit tot specifieke 

orkestaangelegenheden. Dit zijn uiteenlopende zaken, zoals de orkestopstelling (welke 

instrumentalisten zitten waar), de orkestbezetting (hoeveel strijkers en welke blazers zijn bij 

bepaalde stukken gewenst), het instrumentarium, de aanschaf van muziekmateriaal, indeling 

van de repetities en groepsrepetities. Verder moeten het technische en artistieke peil en de 

mentaliteit van het hele orkest en die van de individuele orkestleden afzonderlijk in het oog 

worden gehouden en dient zo nodig te worden aangegeven wat moet verbeteren en welke 

maatregelen daarvoor nodig zijn.
156

 Ook zijn er proefspelen die dienen te worden bijgewoond.  

In de overgangstijd tussen Muck en Monteux vroeg het bestuur met betrekking tot een 

aantal van deze aangelegenheden raad aan Bruno Walter. Dat was verstandig, niet alleen 

omdat Walter een wat langere ervaring als dirigent had, maar ook om Monteux buiten een 

eventuele voor het orkest vervelende discussie te houden. Nu laat een dirigent, als hij 

verstandig is, in de regel zijn kritiek over de orkesten waarmee hij werkt, nooit verder komen 

dan een vertrouwde besloten kring, laat staan dat hij goedvindt dat deze uitvoerig schriftelijk 

wordt vastgelegd. In dit geval is dit echter niet zo. 

 

Walter was begin 1925 enkele weken als gastdirigent aan het werk, toen hij door het 

Concertgebouwbestuur werd uitgenodigd voor een gesprek over orkestaangelegenheden. Op 

donderdag 5 februari 1925 vond dit gesprek plaats. Van deze gedachtewisseling is een 

beredeneerd verslag opgemaakt. Er zijn twee versies: een ‘ontwerp-exposé’ en een tweede 

met daarin enkele amendementen.
157 

De beslissing om Walter te raadplegen is ongetwijfeld 

genomen, omdat het bestuur sterker wilde komen te staan ten opzichte van Willem 

Mengelberg, die de leiding van Het Concertgebouw in de achterliggende tijd voor 

onaangename situaties had geplaatst. Men kon van Walter met zijn grote ervaring en 

persoonlijkheid niet alleen een eerlijk en evenwichtig oordeel verwachten, maar ook uiterst 

waardevolle adviezen. Hij kende ondertussen de sterke en zwakke kanten van het orkest goed: 

in bijna vier weken tijd leidde hij achttien concerten met muzikaal en technisch moeilijke 

                                                 
155 N.P.H. Steffen, ‘Koninklijke waardering voor het Koninklijk Concertgebouworkest’, in: Decorare. Orgaan 

van de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, nr. 10 (2003), p. 8-16; e-mail van N.P.H. Steffen d.d. 4 

maart 2010. Muck was al in 1899 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau bij het staatsiebezoek van 

de jonge koningin Wilhelmina aan Berlijn. Monteux werd in 1928 benoemd tot Officier en in 1950 tot 

Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. N.B. De toekenning van een onderscheiding aan buitenlandse 

gastdirigenten van het Concertgebouworkest is willekeurig en merkwaardig geweest: George Szell werd in 1963 

Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, toen hij geen vaste gastdirigent meer was. Rafael Kubelík, Eugen 

Jochum en Kirill Kondrasjin daarentegen ontvingen nooit een koninklijke onderscheiding.    
156 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 53, verslag spreekuur d.d. 3 april 1924. Besloten werd toen om enkele 

orkestaangelegenheden, meer van individuele aard, met Muck te bespreken. Op 13 april 1924 kwamen Muck, 

Dopper en Rudolf Mengelberg ter vergadering om met het bestuur te overleggen over technische kwesties. 

Onder meer was geconstateerd dat de derde en de vierde trombonist niet meer ten volle voor hun taak berekend 

waren. 
157 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 54, doorslag van het verslag van de bespreking met Bruno Walter; 

doorslag andere versie in inv.nr. 558C; voorts inv.nr. 54, verslagen spreekuren d.d. 5 februari, 26 februari en 5 

maart 1925. Zie verder ook Giskes, ‘Een uniek oordeel over het Concertgebouworkest (1925)’. N.B. In de citaten 

zijn kennelijke fouten stilzwijgend verbeterd.  
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werken. Ieder abonnementsconcert in Amsterdam had een ander programma. Zes composities, 

moderne en klassieke, werden door het orkest voor het eerst uitgevoerd.
158

 Er vonden 

eveneens optredens buiten Amsterdam plaats. 

 De hoofdoorzaak van het feit dat het Concertgebouwbestuur met een gastdirigent over 

interne aangelegenheden in gesprek ging, was een eis van Mengelberg ten aanzien van zijn 

nieuwe contract en betrof de discipline in het orkest.
159

 Volgens hem mankeerde daaraan het 

nodige en hij schreef dit voor een belangrijk deel toe aan ontoereikende bepalingen in het 

reglement voor de orkestleden.
160

 Bij een wijziging in 1922 waren de sancties op 

wanordelijkheden komen te vervallen. Zijn de orkestleden daarna werkelijk 

ongedisciplineerder geworden of wilde de dirigent het verloren deel van zijn macht terug?
161

 

Een ander probleem was het uitlopen van de repetities van Mengelberg na half één. Hij vond 

dat hij het recht had om na dit tijdstip door te gaan, omdat een deel van de geplande 

repetitietijd verloren ging door het niet op tijd gestemd zijn van het orkest, onrust en het te 

laat komen van orkestleden. Het voortzetten van de repetities na half één had echter een 

tegenreactie opgeleverd: er waren orkestleden die na half één eigenmachtig vertrokken.    

 Tijdens het overleg met Bruno Walter kwamen technische kwesties aan de orde, de 

mentaliteit in het orkest en individuele prestaties. Het werken met het orkest bleek Walter 

goed te bevallen. Hij vond de mentaliteit voortreffelijk en gaf aan dat hij hier nog de 

‘Spielfreudigkeit’ had gevonden, het enthousiasme voor de kunst, 

verantwoordelijkheidsgevoel en het besef mee te werken aan de vervulling van een 

belangrijke taak. Het Concertgebouworkest onderscheidde zich daardoor van vele andere 

orkesten. Vooral in Duitsland verrichtten de orkestleden vaak verbitterd en 

‘handwerksmäszig’ hun werk. Walter prees zijn Amsterdamse collega, die dit had bereikt 

door zichzelf en het orkest voortdurend hoge eisen te stellen. Gebrek aan discipline was hem 

niet opgevallen, hoewel orkestleden die tijdelijk niet te spelen hadden, af en toe gingen 

praten. Hij vond dit een gewoon verschijnsel en niet erger dan in alle andere orkesten. Als het 

hem hinderde, was een korte opmerking voldoende om de rust onmiddellijk te doen 

terugkeren. (Als betrokkene kon hij moeilijk iets anders zeggen.) 

 Het vertrek op eigen gezag van orkestleden na half één vond hij ontoelaatbaar, maar 

repeteren na dat tijdstip zou alleen bij hoge uitzondering moeten plaatsvinden. De 

moeilijkheden daarover zouden volgens hem kunnen worden ondervangen door tijdige 

afspraken tussen dirigent en orkest. Bepaald opmerkelijk is zijn opvatting over 

correctiemaatregelen. Hij toonde zich geen voorstander van boetes en gaf aan het Duitse 

systeem van straffen de voorkeur: berisping, waarschuwing en ontslag – dit laatste alleen bij 

ernstige feiten. Het constateren van overtredingen kon naar zijn mening alleen gebeuren door 

de dirigent in samenwerking met een commissie uit het orkest, ‘der Orchestervorstand’. De 

aanstelling van een inspecteur – ‘Feldwebel’ – daarvoor vond hij uit den boze en fnuikend 

voor de geest van het orkest. Het zou volgens hem bijna niet uitvoerbaar zijn om 

onregelmatigheden tijdens de repetitie door zo’n functionaris buiten het orkest te laten 

constateren. Een orkestinspecteur was wél heel gewenst voor het toezicht op bijvoorbeeld de 

presentielijsten, het komen en gaan van de orkestleden en de pauze. Kortom, op de ‘uiterlyke 

discipline’. In één versie van het verslag staat nog de aanbeveling om, als een 

orkestinspecteur zou moeten worden benoemd, dit in overleg met het orkestbestuur te doen. 

                                                 
158 Giskes, ‘Een uniek oordeel over het Concertgebouworkest (1925)’. 
159 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 1 december 1924. De bestuursleden 

Ch.E.H. Boissevain en J.C. Bunge waren tegen continuering van de relatie met Mengelberg.  
160 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1706, doorslag van de brief d.d. 2 december 1924 aan het bestuur van de 

Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’. 
161 Vgl. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1646, contracten. 
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(Bedoeld zal zijn het bestuur van de vereniging van orkestleden.) Met nadruk werd 

gewaarschuwd iemand van buiten aan het orkest op te leggen. Walter zag verder weinig heil 

in reglementeren als een basis van wederzijds vertrouwen tussen de dirigent en het orkest 

ontbrak. Gezag diende een dirigent in de eerste plaats te ontlenen aan zijn overwicht. 

 Interessant is ook de momentopname van de technische kant van het orkest. Uiteraard 

heeft ieder ensemble zwakke plekken, maar die zijn bij een toporkest altijd van ondergeschikt 

belang. Bovendien kan bij het beoordelen de persoonlijke smaak een rol spelen. Als 

voorbeeld de kritiek op de trombonesectie volgens de versie van het verslag met de meeste 

informatie daarover.
162

 ‘Volstrekt onvoldoende wordt de groep trombones geacht. De heer 

Walter wyt dit in de eerste plaats aan de soort der instrumenten (Fransche), met als gevolg een 

geforceerde manier van blazen. Er ontbreekt soepelheid, warmte en volheid van toon, hoe 

zeer de eerste Trombonist ook een goed executant kan worden geacht. (De tweede trombonist, 

eveneens een goed musicus, studeert volgens Walter te weinig).  

 Rekening houdende met onze contractueele verhoudingen, zou men er mede kunnen 

beginnen een andere kracht voor Grebe te engageeren. [P.W. Grebe was de derde trombonist. 

Hij maakte sinds 1890 van het orkest deel uit en zat tegen zijn pensioen aan.
163

] Nadat 

eveneens besloten zou zyn Duitsche instrumenten met hierop geroutineerde spelers in te 

voeren, zou men den heer Haagman kunnen vragen of hy bereid en in staat is Duitsche 

trombone te blazen. Zoo neen dan zou de nieuwe trombonist afwisselend met den heer 

Haagman de eerste party kunnen vervullen.’
164

 

 Met Haagman zal Simon Haagman zijn bedoeld. Tot eind 1925 komt zijn naam als 

eerste bij de trombonisten voor op lijsten met de namen van de orkestleden; zijn jongere broer 

Emanuel staat daar als tweede op genoemd. Vanaf eind 1925 zijn de rollen omgekeerd.
165

 

 Een deel van bovenstaande kritiek was het gevolg van smaakverschil. Er zijn buiten 

Nederland, met uitzondering van Frankrijk, weinig orkesten geweest, waar op Franse 

trombones werd geblazen. De smal geboorde Courtois-trombones van het 

Concertgebouworkest hadden een slanke, heldere klank, die zich onderscheidde van het vette, 

grove geluid van de veel bredere Duitse instrumenten. Spottend werden de Courtois door 

Engelse collega’s – die op Amerikaanse instrumenten speelden – wel Kinderposaunen 

genoemd. Het is een feit dat vooral in het fortissimo niet iedere trombonist op een Courtois 

(model) Conservatoire een rond en gaaf geluid kan voortbrengen. Alleen zij die over een grote 

toon beschikken, zijn daartoe in staat, zoals Emanuel Haagman. Is dat niet het geval, dan 

ontstaat een geforceerd scherp geluid in het fortissimo en een weinig volle en welluidende 

klank in het piano. De dirigent had met zijn opvatting dus niet helemaal ongelijk.
166

 

 Er is ook gesproken over de orkestopstelling. Deze hangt onder meer af van de 

voorkeur van een dirigent en is in de historie van het Concertgebouworkest nogal eens aan 

wisselingen onder hevig geweest. Een gastdirigent is namelijk gewend om bepaalde 

                                                 
162 In inv.nr. 54. 
163 ‘Bijlage 2 De leden van het Concertgebouworkest 3.11.1888-3.11.1988’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie 

en kroniek, II, p. 241-248; inv.nr. 828; Giskes, ‘Een uniek oordeel over het Concertgebouworkest (1925). 
164 De andere versie luidt als volgt: ‘Volstrekt onvoldoende wordt de groep trombones geacht; de Heer Walter 

wydt dit in de eerste plaats aan de ondeugdelyke instrumenten, in de tweede plaats aan een geforceerde manier 

van blazen. Er ontbreekt soepelheid, warmte en volheid van toon. 

Rekening houdende met onze contractueele verhoudingen zou men ermede kunnen beginnen een andere kracht 

voor Grebe te engageeren, die dan afwisselend met Haagman eerste trombone op een Duitsch instrument zou 

moeten blazen. Tegenover Haagman ware dit te motiveeren door de invoering van Duitsche instrumenten met 

een hierop geroutineerd speler.’ 
165 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 828 en 829. 
166 De informatie uit het vak is afkomstig van Hans Maassen, voormalig solotrombonist van het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Brief d.d. 10 december 1991 aan de auteur. 
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instrumenten op een bepaalde plaats te zien en te horen. Als dit niet het geval is, dan kan er 

iets van zijn concentratie-energie verloren gaan. Aan de andere kant kan een gewijzigde 

opstelling het samenspel bemoeilijken, omdat de orkestleden een ander klankbeeld 

waarnemen. Bruno Walter vond de opstelling van het orkest ongunstig, met name de plaatsing 

van de contrabassen, het koper en de cello’s. De laatste groep zat niet aan de buitenkant van 

de strijkers, vanuit de zaal gezien rechts, maar daarin. Vooral bij een leeg podium kon volgens 

Walter het klankvolume van de strijkers zich niet in de juiste verhouding tot dat van het koper 

ontwikkelen. Een verhoging van het platform waarop de cellisten zaten, zou volgens hem 

uitkomst kunnen bieden. De lege zaal kon overigens altijd al voor problemen zorgen. Op 

foto’s is te zien dat er dan dirigenten gebruikmaakten van een soort scherm dat achter en 

enigszins om hen was geplaatst.
167

 In de periode Chailly en daarna zou soms gebruik worden 

gemaakt van een in de zaal aangebracht gordijn.
168

    

 Het totale aantal orkestleden en de kwantitatieve bezetting van de groepen werden 

voldoende geacht. Kwalitatief zwakke plekken waren, aldus de dirigent, verder de soloaltist 

en de eerste hoboïst. Als eerste altviolist en eerste hoboïst diende men een echte leider aan te 

stellen, zoals de aanvoerders van de violisten en de cellisten dat waren. De contrabasgroep 

vond hij geen zwakke schakel in het orkest, maar wel voor verbetering vatbaar. Hij gaf het 

Concertgebouwbestuur verder in overweging de trompettisten de hoge partijen op C-

trompetten en de lage op Bes-instrumenten te laten spelen. 

 Het stemmen voor de aanvang van de repetities, waarover Willem Mengelberg eerder 

had geklaagd, bleek bij Bruno Walter geen probleem te hebben opgeleverd. Op een enkele 

uitzondering na waren de orkestleden precies op tijd aanwezig geweest. Hij kon daardoor om 

klokslag negen uur zelf met het stemmen beginnen en, doordat hiermee niet meer dan hooguit 

drie minuten waren gemoeid, met repeteren om ongeveer vijf over negen. Daarentegen vond 

hij dat door de pauze veel repetitietijd verloren ging. Na tien minuten zou er moeten worden 

afgebeld. Men kon de orkestleden dan nog vijf minuten speling geven, waarna dezelfde 

maatregelen als bij de aanvang van de repetitie konden worden toegepast. 

 Een ernstiger en moeilijker te verhelpen probleem vormde de zeer slechte intonatie. 

De blazers waren onderling onzuiver en in het algemeen te laag. Een pasklare oplossing 

daarvoor wist Bruno Walter niet. ‘Een incidenteele opmerking dienaangaande helpt niet. Dit 

moet door den “ständigen” dirigent gedurende een geheel seizoen systematisch worden 

voorbereid en ter hand genomen.’ Hij achtte overleg gewenst tussen de dirigenten, alle 

houtblazers en groepsleiders en er zou met de orgelstemmer moeten worden gesproken, 

omdat het orgel te laag was gestemd. De instrumenten van de houtblazers zouden 

waarschijnlijk een verandering moeten ondergaan. [Wellicht zouden er nieuwe moeten 

                                                 
167 O.a. [F. Zwart (& C. Romijn)], Willem Mengelberg (1871-1951) dirigent / conductor (Den Haag 1995), nr. 

85, 106; E. Bysterus Heemskerk, Over Willem Mengelberg. Illustraties en documentatie uit het archief van 

Willem Mengelberg en persoonlijke herinneringen. 1871-1951 (Amsterdam 1971), p. 64, 84; H. Nolthenius, 

Concertgebouw spelenderwijs. Vijf beeldvariaties op het thema Concertgebouw. Met een zesde variatie ‘ad 

libitum’ door Paul Cronheim (Amsterdam 1969), p. 102-103. Volgens Niels Le Large wist Chailly op een 

gegeven moment dat Mengelberg een gordijn gebruikte en heeft hij het weer geïntroduceerd. De lap stof heeft 

het orkest een aanzienlijk bedrag gekost. E-mail van Niels Le Large d.d. 19 juni 2010. Zie ook N. Le Large, ‘De 

akoestische beschermengel’, http://www.sympag.nl/archief/beschermengel.html d.d. 19 juni 2010. Frits Zwart 

weet alleen dat bij opnamen in de Grote Zaal een gordijn werd gebruikt. Mengelberg was slechts in de weer met 

kamerscherm. E-mail van Frits Zwart d.d. 27 juni 2010.   
168 In het Artistiek Beraad van 5 oktober 1993 meldt Riccardo Chailly dat het ‘Mengelberg-gordijn’ uitstekend 

voldoet. Het maakt het gemakkelijker een goede balans in het orkest te bereiken. Uitsluitend voor de eerste twee 

repetities is het een grote vooruitgang. De Artistieke Commissie van het orkest sluit zich hierbij aan. Op 11 

november 1993 blijkt de Artistieke Commissie het gordijn uitermate functioneel te vinden. De commissie zou 

het ook graag gebruiken bij repetities met gastdirigenten. Getracht zal worden het standaard in te voeren voor 

steeds de eerste twee repetities. 
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worden aangeschaft.] Walter dacht ter verbetering van het euvel aan het inschakelen van 

Pierre Monteux – die per 1 oktober 1925 zou aantreden als vaste gastdirigent –, ‘den 

Spezialist der Stimmung, den man die de beste ooren heeft’. Hij had kennelijk onvoldoende 

vertrouwen in het gehoor van Willem Mengelberg. Slechts enkele jaren later zou er binnen de 

muren van het Concertgebouw grote ontevredenheid heersen over de zuiverheid in het orkest 

als de Franse dirigent ervoor stond, zoals hiervoor duidelijk is geworden.  

 Een ander gesprekspunt was de continuïteit binnen het orkest. Was ervoor gezorgd, 

dat een jongere generatie het hoge peil van het orkest kon voortzetten? Hier lag namelijk de 

belangrijkste culturele taak voor dirigent en bestuur. Het streven om de oudere musici door 

jonge, veelbelovende aspiranten te vervangen, voor zover het geen groepsaanvoerders betrof, 

noemde Bruno Walter het enig juiste. Via overleg met vooraanstaande pedagogen over de 

mogelijkheden hun leerlingen op te leiden voor een plaats in het Concertgebouworkest en 

door het verkrijgen van invloed op de belangrijkste muziekscholen, zou de kwaliteit van het 

ensemble voor de toekomst moeten worden gewaarborgd.
169

 

 Ten aanzien van de samenstelling van het seizoen gaf Walter aan dat er op één zondag 

niet én een matinee én een volksconcert zouden moeten plaatsvinden, uitzonderingen 

daargelaten. Hij raadde verder aan het aantal concerten te verminderen, vooral het aantal 

zondagse matinees. 

 Het Concertgebouwbestuur wist hem ook een oordeel te ontlokken over enkele 

collega’s. Op de vraag wie de beste dirigenten van Europa en Amerika waren, Walter en 

Mengelberg buiten beschouwing gelaten, werden Karl Muck en Arturo Toscanini genoemd. 

De jonge Fritz Busch en de wat oudere Hermann Abendroth werden ‘in een andere klasse 

gerangschikt.’ Bruno Walter zag voor Erich Kleiber een grote toekomst weggelegd. Een 

veelbelovende kracht noemde hij de correpetitor van de Opera te Leipzig, Georges Sébastian, 

die hij goed kende, onder meer door diens deelname aan de in 1922 door hem gehouden 

dirigentencursus te München.
170

 Desgevraagd vond hij onder de jongeren Sieben te 

Dortmund, alsmede Otto Klemperer te Wiesbaden bekwame dirigenten. Het bestuur kreeg 

bovendien te horen, dat er op dat moment aan eerste dirigenten op topposities in Duitsland 

50.000 G(old)M(ark) werd betaald. Dat was bijna dertigduizend gulden.
171

 

 De verslagen eindigen met het antwoord van de dirigent op een vraag over de 

toenmalige moderne muziek en haar duurzaamheid, in het bijzonder met betrekking tot de 

werken van Gustav Mahler. Walters reactie was dat de Vierde symfonie, Das Lied von der 

Erde en het eerste gedeelte van de Negende symfonie van deze componist ‘onvergankelyk 

bezit onzer beschaving’ zouden blijken te zijn. Op het eerste gezicht een merkwaardige 

uitspraak van iemand die zich zijn gehele leven heeft ingezet voor Mahlers oeuvre. Doch het 

bestuur vroeg Walter in feite, wat hij diens beste composities vond. 

 

De gevolgen van het overleg en Mengelbergs kritiek bleven beperkt. Het 

Concertgebouwbestuur liet het reglement in de contracten van de orkestleden ongewijzigd en 

kwam zijn eerste dirigent dus in die zin niet tegemoet.
172

 Dit is opmerkelijk, omdat hij bij de 

ondertekening van de overeenkomst d.d. 30 december 1924 boven zijn handtekening 

geschreven had: ‘Accoord, onder voorbehoud dat de aanvulling van het reglement 

                                                 
169 In de korte versie ontbreekt de volgende zinsnede: ‘meer bepaaldelyk wordt de vraag gesteld of het niet 

mogelyk zou zyn met het Amsterdamsch Conservatorium een belangengemeenschap aan te gaan op den voet van 

de regeling, die met het Toonkunstkoor is getroffen.’ 
170 C. Spieth-Weissenbacher, ‘Sébastian, Georges [Sebestyen, György]’, in: Sadie (red.), The new Grove 

dictionary of music and musicians, XXIII (herdruk 2002), p. 24. 
171 Vlg. koersen mark in Algemeen Handelsblad (a) d.d. 5 februari 1925, o.a. Berlijn per 100 RM 59,05-59,10. 
172 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1646 (contracten orkestleden). 
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overeenkomstig mijne bedoeling wordt ingevoerd en zoodanig toe gepast, dat de uitkomst aan 

mijne verwachtingen beantwoordt’.
173

 In de samenstelling van het orkest vonden wel enkele 

wijzigingen plaats, maar op beperkte schaal.
174

 Op de door Walter gewenste trombones is 

nooit gespeeld. Op 28 mei 1925 bepaalde het bestuur, na overleg met Willem Mengelberg en 

Pierre Monteux, die per 1 oktober van dat jaar Karl Muck als vaste gastdirigent van het 

Concertgebouworkest zou opvolgen, dat de invoering voorlopig een jaar zou worden 

uitgesteld.
175

 Monteux heeft stellig de voorkeur gegeven aan Franse instrumenten. Bovendien 

waren de Haagmannen tegen het spelen op Duitse instrumenten en hadden zij erop gewezen 

dat bij invoering van Duitse trombones deze gecombineerd zouden worden met Franse 

trompetten.
176

 De trompettisten speelden namelijk op instrumenten van het merk Besson. De 

Franse combinatie leverde een opmerkelijke heldere koperklank op. Later zou de 

trombonegroep via Courtois met een bredere boring uiteindelijk overgaan op Amerikaanse 

instrumenten.
177

 

 Hoewel het Concertgebouwbestuur de adviezen nooit geheel heeft kunnen en willen(?) 

opvolgen, hebben deze toch belangrijke positieve resultaten opgeleverd. De orkestleden 

kwamen niet verder onder de dictatuur van Willem Mengelberg te zitten, nog slechts 

incidenteel vond overschrijding van de repetitietijd plaats,
178

 de bepalingen van het reglement 

werden niet aangescherpt,
179

 er kwam een Commissie van Beroep,
180

 en de zwakke plekken in 

het orkest werden met zo min mogelijk pijn voor de betrokkenen verbeterd. De continuïteit in 

de artistieke leiding, een onderwerp dat weliswaar niet besproken was met Bruno Walter, 

werd gewaarborgd door de promotie per 1 september 1925 van dr. Rudolf Mengelberg tot 

artistiek leider (onderdirecteur voor de artistieke leiding).
181

 

 

De bespreking met Walter is door de bestuursleden van Het Concertgebouw als positief 

ervaren, want al in december 1925 vond een soortgelijk bijeenkomst plaats met Pierre 

Monteux.
182

 Een verslag van deze vergadering is tot nu toe niet gevonden. Begin 1930 heeft 

Bruno Walter opnieuw geadviseerd.
183

 Centraal stond toen de bezetting van de verschillende 

secties van het orkest. Naar aanleiding van de gedachtewisseling en ‘andere gegevens’ besloot 

het bestuur om uit te zien naar een nieuwe eerste trompettist, een tweede klarinettist en 

iemand die de piccolopartijen beter zou kunnen spelen. Uit de kritiek van Walter op, 

merendeels, de blazers, blijkt, hoe weinig keuze er in Nederland was ten aanzien van goede 

                                                 
173 Ibid., inv.nr. 1466. Enkele leden van het Concertgebouwbestuur waren gekant tegen het boetestelsel. Een van 

hen vond, dat dirigenten die tot handhaving van de discipline een boetestelsel nodig hebben, geen bewondering 

verdienen. Zie Ibid., inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 1 december 1924. 
174 Zie voor gedetailleerde informatie Giskes, ‘Een uniek oordeel over het Concertgebouworkest (1925)’.  
175 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 54, verslag spreekuur d.d. 28 mei 1925. 
176 Ibid., inv.nr. 1622, ongedateerde notitie. 
177 Brief d.d. 10 december 1991 van Hans Maassen aan de auteur. 
178 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1702, notulen gecombineerde vergadering d.d. 1 april 1927. 
179 Van wijzigingen in het orkestreglement is pas weer sprake in 1929. Zie inv.nr. 1702, notulen gecombineerde 

vergadering d.d. 14 maar 1929. Op 6 februari 1930 gaat het Concertgebouwbestuur akkoord met wijzigingen 

daarin. Zie SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 25, verslag spreekuur d.d. 6 februari 1930. 
180 Vgl. ibid., verslag spreekuur d.d. 18 juni 1931. 
181 Ibid., inv.nr. 23, notulen bestuursvergadering d.d. 16 april 1925. Voorts brief d.d. 27 april 1925 van Rudolf 

Mengelberg. 
182 Ibid., inv.nr. 55, verslagen spreekuren d.d. 5 november en 3 december 1925. 
183 Ibid., inv.nr. 1566. Zie voor gedetailleerde informatie Giskes, ‘Een uniek oordeel over het 

Concertgebouworkest (1925)’.  
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hout- en koperblazers. Violisten waren er genoeg, voor een goede blazersbezetting had men 

buitenlanders nodig.
184

 

                                                 
184 Brief d.d. 10 december 1991 van Hans Maassen aan de auteur. Voorbeelden zijn de fluitist H. Barwahser, de 

klarinettisten K.R.Gall en W.H. Helmke, de hoornist R.Th.W. Sell. 
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Bijlage 6.1 Wereldpremières en eerste uitvoeringen door het Concertgebouworkest onder 

leiding van Pierre Monteux tot en met 1938/39. Solisten zijn alleen vermeld als het de 

componist betreft
185

 
 

Bartók   Rapsodie voor piano en orkest, solist de componist 

   Danssuite 

   Eerste pianoconcert, solist de componist 

   Tweede rapsodie voor viool en orkest 

Berlioz   ‘La fuite en Egypte’ uit L’enfance du Christ 

Bliss   Hymn to Apollo, wereldpremière 

Boccherini  Vioolconcert in D 

Borodin   Derde symfonie 

   Aria van Jaroslavna, uit Vorst Igor 

Henriëtte Bosmans Poème voor cello en orkest 

   Concertino voor piano en orkest, solist de componiste, wereldpremière 

Lili Boulanger   Psaume 24 

   Psaume 129 

Bruni   Concert voor quinton en orkest 

Caplet   Les prières 

Carpenter  Concertino voor piano en orkest 

H. Casadesus 

[Händel=H. Casadesus] Concert voor altviool in b 

M. Casadesus  Deux exquisses pastorales 

[Asioli=M. Casadesus]  Concert voor viola d’amore en orkest 

[Borghi= M. Casadesus] Concert voor klavecimbel en orkest 

[Lorenziti=M. Casadesus] Suite voor viola d’amore en orkest 

Casella   Partita voor piano en orkest, solist de componist 

   Scarlattiana, solist de componist 

Coppola   Symfonie in a 

Debussy   Gedeelten uit Pelléas et Mélisande 

Devreese  Poème héroïque 

Dvořák   Symfonie in d (Zevende symfonie) 

Enthoven  Scherzo uit de Tweede symfonie 

De Falla   Noches en los jardinos de España 

Ferroud   Chirurgie 

Fock   Ein hohes Lied, wereldpremière 

Emmy Frensel Wegener Suite, wereldpremière 

Frid   Suite 

Glazoenov  Stenka Razin 

Gretsjaninov  Over de steppe 

Händel   Klavecimbelconcert in Bes, op. 4 nr. 6 HWV 294 

Hanson   Symfonisch gedicht Lux aeterna 

J. Haydn  Symfonie nr. 85  

   Symfonie nr. 101 

   Celloconcert in D, Hob. VIIb:2  

   Celloconcert in C 

   Symfonie nr. 31 

Hindemith  Konzert für Orchester 

   Kammermusik Nr. 4 

   Kammermusik Nr. 5, solist de componist, altviool 

   Ouverture Neues vom Tage 

   Konzertmusik voor koperblazers en strijkorkest 

Holst   The planets 

Honegger  Pacific 231 

   Concertino voor piano en orkest 

   Celloconcert 

                                                 
185 Op basis van N. Steffen, ‘Kroniek’. 
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Janáček   Sinfonietta 

Jongen   Symphonie concertante voor orgel en orkest, solist de componist 

G. Landré  Vioolconcert   

Liszt/Du Chastain Variaties, interlude en koraal op een thema van J.S. Bach 

Ljadov   Het betoverde meer 

   Kikimora 

Lorenzi   Symphonie vénetienne voor viola d’amore, quinton, klavecimbel en orkest 

Křenek   Vioolconcert 

Malipiero  Per una favola cavalleresca 

   Concerti per orchestra 

   Vioolconcert, wereldpremière 

R. Mengelberg   Scherzo sinfonico, wereldpremière 

   Symfonische variaties voor cello en orkest, wereldpremière 

   Vioolconcert, wereldpremière 

Migot   Les Agrestides   

Milhaud   Altvioolconcert 

   Chants populaires hebraïques 

Moesorgski   Tableaux d’une exposition, instrumentatie Ravel 

   Wiegelied van de dood 

   ‘Droomdans’ uit De jaarmarkt van Sorotsjintsy 

W.A. Mozart  Symfonie KV 200 

   Rondo voor piano en orkest KV 382  

Nabakov  Symphonie lyrique  

Nielsen    Vioolconcert 

   Vijfde symfonie 

Pierné   Impressions de Music Hall 

Pijper    Derde symfonie, wereldpremière 

   Pianoconcert, solist de componist, wereldpremière 

Poulenc   Concert champêtre voor klavecimbel en orkest 

Powell   Negro-rhapsody, solist de componist, piano 

Prokofjev   Tweede pianoconcert, solist de componist 

   Scythische suite Ala en Lolly op. 20 

   Derde pianoconcert, solist de componist 

   Eerste symfonie 

   Eerste pianoconcert, solist de componist 

Rachmaninoff  Vierde pianoconcert, solist de componist 

Rameau   ‘Invocation et Hymne au soleil’ uit Les Indes galantes 

Ravel   Tzigane, wereldpremière 

Le tombeau de Couperin 

   Alborada del gracioso 

Respighi  Antiche danze ed aria, suite nr. 1 

Rimski-Korsakov ‘Nacht op de berg Triglav’ uit de derde akte van Mlada 

   Oosterse romance 

De Roos   Mouvements symphoniques 

Rossini   Ouverture L’italiana in Algeri 

Roussel    Tweede suite uit Padmavâti 

   Suite op. 33 

Schubert  Offertorium, op. 47 

Schulthess  Serenade op. 9 

Schumann  Fantasie voor viool en orkest op. 131 

Smit   Ballet Schemselnihar 

Stephan   Musik voor viool en orkest 

R. Strauss  Parergon zur Symphonia Domestica 

Stravinsky  Le sacre du printemps 

Szymanowski  Vioolconcert op. 35 

   Symphonie concertante voor piano en orkest, solist de componist   

Germaine Taillefaire Ouverture pour un opéra bouffe 

Tartini   Concert in D voor gamba en orkest 

Tansman  Deux mouvements symphoniques 
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Toch   Celloconcert 

   Pianoconcert, op. 38, solist de componist 

Vaughan Williams Fantasia op een thema van Thomas Tallis 

   A London symphony 

Vivaldi   Concerto grosso in d, op. 3 nr. 11 

Voormolen  Ouverture Baron Hop 

Webern   Fünf Orchesterstücke 
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Bijlage 6.2  Repertoire van alle uitvoeringen van Bruno Walter in de periode waarin hij als 

vaste gastdirigent van het Concertgebouworkest optrad (1 september 1934 tot 1 september 

1939) ** = wereldpremière. * = eerste uitvoering door het Concertgebouworkest
186

  
 

C.Ph.E. Bach  Celloconcert in A, Wq 172 

J.S. Bach   Vioolconcert in a, BWV 1041 

Beethoven  Ouverture Egmont, op. 84 

   Ouverture Leonore II, op. 72a 

   Pianoconcert nr. 3 in c, op. 37 

   Pianoconcert nr. 4 in G, op. 58 

   Pianoconcert nr. 5 in Es, op. 73 

   Symfonie nr. 7 in A, op. 92 

   Symfonie nr. 8 in F, op 93 

Bellini   uit Norma: aria ‘Casta diva’ 

Berlioz   Harold en Italie, op. 16 

   Ouverture Benvenuto Cellini, op. 23 

   Ouverture Le corsaire, op. 21 

   Symphonie fantastique, op. 14 

Boccherini  Celloconcert in Bes  

   Sinfonia divina in d* 

Brahms   Concert voor viool en violoncel in a, op. 102 

   Pianoconcert nr. 1 in d, op. 15 

   Psalm XIII, op. 27 

   Symfonie nr. 2 in D, op. 73 

   Symfonie nr. 3 in F, op. 90 

   Symfonie nr. 4 in e, op. 98 

   Vioolconcert in D, op 77 

Bruckner   Symfonie nr. 4 in Es  

   Symfonie nr. 5 in Bes  

   Symfonie nr. 8  in c  

Busoni   Vioolconcert in D, op. 35a 

Debussy   Deux danses 

   Fantaisie voor piano en orkest 

   La mer 

   Trois nocturnes 

Diepenbrock  Ouverture De vogels 

Dvořák   Celloconcert in b, op. 104 

Glazoenov  Vioolconcert in a, op. 82 

Händel   Acis and Galatea, HVW 49* 

   Concerto grosso in D, HWV 335a  

   Concerto grosso in g, op. 6. nr. 6, HWV 324 

   Concerto grosso in b, op. 6. nr. 12, HWV 330  

J. Haydn   Symfonie nr. 86 in D, Hob. I:86 

   Symfonie nr. 88 in G, Hob. I:88 

   Symfonie nr. 92 in G, Hob. I:92 

   Symfonie nr. 101 in D, Hob. I:101 

Janáček   Taras Bulba 

Křenek   Pianoconcert nr. 2, op. 81** 

Mahler   Symfonie nr. 1 in D  

   Symfonie nr. 3 in d  

   Symfonie nr. 5 in cis  

   Symfonie nr. 9 in D  

Mendelssohn  Ouverture Een midzomernachtsdroom, op. 21  

Moesorgski  Schilderijen van een tentoonstelling, op. 61, instrumentatie M. Ravel 

                                                 
186 Volgens de cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959, in: De 

Leur, Eduard van Beinum; Steffen, ‘Kroniek’. 
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W.A. Mozart   Ave verum corpus in D, KV 618 

   Concert voor fluit en harp in C, KV 297c 

   Divertimento in Bes, KV 287 

   Uit Don Giovanni, KV 527, aria ‘Dalla sua pace’ 

   Uit Don Giovanni, KV 527, recitatief ‘Crudele!’ en rondo ‘Non mir dir’ 

   Drie Duitse dansen 

   Graduale Sancta Maria, KV 273 

   Le nozze di Figaro, KV 492 

   Mis in C, KV 317* 

   Pianoconcert nr. 20 in d, KV 466 

   Pianoconcert nr. 21 in C, KV 467 

   Pianoconcert nr. 23 in A, KV 488 

   Requiem in d, KV 626 

   Serenade in G, KV 525 

   Symfonie nr. 35 in D, KV 385 

   Symfonie nr. 38 in D, KV 504  

   Symfonie nr. 39 in Es, KV 543 

   Symfonie nr. 40 in g, KV 550 

   Symfonie nr. 41 in C, KV 551 

   Twee menuetten 

   Vioolconcert nr. 3 in G, KV 216 

   Vioolconcert nr. 4 in D, KV 218 

Paganini   Vioolconcert nr. 1 in D, op. 6 

Prokofjev  ‘Vier portretten’, suite uit Le joueur* 

   Pianoconcert nr. 3 in C, op. 26 

Ravel   Pianoconcert voor de linkerhand in D* 

   Rapsodie espagnole 

   Suite Le tombeau de Couperin 

Respighi   Concerto gregoriano 

   Vetrate di chiesa* 

Roger-Ducasse  Uit Au jardin de Marguérite: Interlude 

   Le joli jeu de Furet* 

Rósza   Thema, variaties en finale, op. 13* 

Roussel   Psalm 80 

Saint-Saëns  Celloconcert nr. 1 in a, op. 33 

   Vioolconcert nr. 3 in b, op. 61 

Schubert   Psalm XXIII, D 706 

   Uit Rosamunde, op. 26, D 797, Entr’acte, Balletmuziek I en II 

   Symfonie in c, D 417 

   Symfonie in b, D 759* 

   Symfonie in C, D 944 

Schumann  Pianoconcert in a, op. 54 

   Symfonie nr. 1 in Bes, op. 38 

Sibelius   Symfonie nr. 7 in C, op. 105* 

Sjostakovitsj  Symfonie nr. 1 in f, op. 10 

Smetana   ‘De Moldau’, uit Má vlast 

Johann Strauss jr. An den schönen blauen Donau, op. 314 

   G’schichten aus dem Wienerwald, op. 325 

   Ouverture Die Fledermaus 

R. Strauss  Don Juan, op. 20 

   Tod und Verklärung, op. 24 

Suppé   Ouverture Die schöne Galathea 

Tsjaikovski  Ouverture Romeo en Julia 

   Pianoconcert nr. 1 in bes, op. 23 

   Rococovariaties, op. 33 

   Symfonie nr. 6 in b, op. 74 

   Vioolconcert in D, op. 35 

Wagner   Eine Faust-Ouvertüre 

   Ouverture Der fliegende Holländer 
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   Ouverture Lohengrin 

   Siegfried-Idyll 

   Uit Der fliegende Holländer: recitatief en aria ‘Der Frist ist um’ 

   Uit Tannhäuser: ‘Bacchanal’ 

   Uit Tannhäuser: Ouverture en ‘Bacchanal’ 

   Uit Die Walküre: ‘Wotans Abschied’ en ‘Feuerzauber’ 

   Uit Tristan und Isolde: ‘Voorspel 1e akte’ en ‘Slotscène’ 

   Voorspel Die Meistersinger von Nürnberg 

Weber   Concertstuk in f, op. 79 

   Euryanthe* 

   Ouverture Euryanthe 

   Ouverture Der Freischütz 

   Ouverture Oberon 

Weill   Symfonie nr. 2 (Symfonische fantasie)** 

Wellesz Prosperos Beschwörungen, op. 53* 
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VII Overige gastdirigenten in de periode 1920-1939 
 

7.1 Naar een nieuw gastdirigentenstelsel 

Het aantrekken van dirigenten die Mengelberg op niveau moesten vervangen, en de 

inschakeling van de tweede dirigent waren niet voldoende om in alle uitvoeringen te voorzien. 

Bovendien leefden er nog allerlei artistieke wensen betreffende componisten, dirigenten en 

composities. En last but not least moesten er regelmatig bij verhinderingen voorzieningen 

worden getroffen.  

Het winterseizoen 1920/1921 werd meteen gecompliceerd door ziekte van Mengelberg 

in de eerste helft ervan en als gevolg van zijn Amerikaanse verplichtingen in de tweede helft. 

Het zou dan ook het laatste jaar zijn waarin het bestaande dirigentenbeleid werd gevoerd. 

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, werd Mengelberg vervangen door Hermann 

Abendroth, Edward Elgar, Max Fiedler, Gabriel Pierné en Cornelis Dopper. Van de 

gastdirigenten waren Elgar, Fiedler en Pierné bekenden. Arnold Schönberg trad in 

Mengelbergs ziekteperiode op tijdens het abonnementsconcert van 21 oktober 1920. Vóór de 

pauze dirigeerde hij opnieuw zijn Verklärte Nacht in het arrangement voor strijkorkest en dit 

keer alle Fünf Orchesterstücke. Daarna nam Cornelis Dopper de leiding over. Het talrijke 

publiek toonde zich na Verklärte Nacht zeer tevreden en na de Vijf orkeststukken enigszins 

bevreemd, maar beleefd.
1
 Otto Klemperer reisde speciaal voor dit concert naar Amsterdam.

2
 

Ook tijdens een volksconcert en in Den Haag en Rotterdam werden deze werken door het 

orkest onder leiding van de componist ten gehore gebracht. 

Schönberg keerde spoedig terug: tijdens het abonnementsconcert van 6 januari 1921 

leidde hij de uitvoering van zijn Pelleas und Melisande en van Vier liederen voor zangstem 

en orkest uit op. 8.
3
 Op 19 maart en Palmzondag 20 maart 1921 trad de Oostenrijker vanwege 

Toonkunst Amsterdam op met zijn Gurrelieder, een evenement waarvoor al in 1914 plannen 

waren geweest. De gebruikelijke uitvoering van Bachs Matthäus-Passion op Palmzondag kon 

niet worden gehouden, omdat Mengelberg nog niet uit Amerika terug was.
4
 Aan de uitvoering 

van de Gurrelieder werkten ook twee mannenkoren mee, het orkest was voor de gelegenheid 

versterkt. De generale repetitie op zaterdagavond 18 maart, die voor publiek toegankelijk was, 

werd al een succes. De vrees dat de zaal niet vol zou zijn, omdat velen wat ‘Schönberg-

schuw’ zouden zijn geworden, bleek onterecht. De meeste bezoekers in de stampvolle zaal 

gaven overduidelijk blijk van hun waardering.
5
 De uitvoering op Palmzondag slaagde 

eveneens. De pers reageerde meestal ook positief, al was Schönberg geen ideale dirigent.
6
 

Met de komst van Elgar, Fiedler en Pierné werden oude banden hernieuwd. Elgar 

introduceerde zijn Concertouverture In the South en Fiedler zijn Lustspiel-ouverture. Op 4 

november 1920 leidde Pierné de uitvoering van een Frans programma (daarbij César Franck 

tot de Franse componisten gerekend), met als onbekend werk zijn Paysages franciscains. Het 

abonnementsconcert dat hij op 7 november dirigeerde, was voor het grootste deel gevuld met 

Franse muziek.  

                                                 
1 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 22 oktober 1920. 
2 P. Heyworth, Otto Klemperer. His life and times (2 dln., Cambridge 1996), I, 1885-1933, p. 154.  
3 ‘Natur’, ‘Das Wappenschild’, ‘Sehnsucht’ en ‘Wenn Vöglein klagen’. Het concert is op 8 januari in Den Haag 

herhaald. P. Op de Coul & R. Schoute, ‘Schoenberg in the Netherlands’, in: Journal of the Arnold Schoenberg 

Institute, VI nr. 2 (november 1982), p. 141-173: 160.  
4 Op de Passie moest het publiek wachten tot zaterdag 30 april en maandag 2 mei. G. Hofman-Allema, 

Geestdrift en muzikale zin. Geschiedenis van het Amsterdamse Toonkunstkoor 1828-2000 (Overveen, 

Amsterdam 2005), p. 280-281. 
5 Het Nieuws van den Dag (o en a) en De Telegraaf (a) d.d. 19 maart 1921. 
6 Op de Coul & Schoute, ‘Schoenberg in the Netherlands’, p. 162-163. Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale 

zin, p. 280-281.  
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Er reisden in het seizoen 1920/21 nog meer dirigenten naar Amsterdam. Op 19 

december 1920 vond een extra concert plaats onder leiding van Arthur Nikisch. Hij trad ook 

op 23 december op. In de periode januari-maart 1921 dirigeerde Karl Muck. Tijdens een van 

Mucks abonnementsconcerten leidde Julius Röntgen de eerste uitvoeringen van zijn eigen 

Ouverture voor een Oud-Hollandsch blijspel en Boertige suite en trad Röntgen als solist op in 

Schumanns Introductie en Allegro appassionato. Ook van dit werk was het de eerste 

uitvoering door het orkest. Max von Schillings nam eind maart een abonnementsconcert voor 

zijn rekening. Dit was tegelijkertijd een introductieconcert van de Nederlandse groep van de 

vereniging ‘Der Anbruch’. Het Concertgebouw steunde daarmee de oprichting die eind 

februari 1921 had plaatsgevonden. De vereniging ‘Der Anbruch einer besseren Zeit’ had als 

doel het aanknopen van de door de Eerste Wereldoorlog verbroken internationale banden en 

zo de mensheid voor te gaan op de weg naar verbroedering vanuit de idee van de verzoenende 

invloed van de kunst. De hoofdzetel bevond zich in Wenen,
7
 waar ook van 1919 tot 1937 Die 

Musikblätter des Anbruch verschenen. Dit tijdschrift was gewijd aan nieuwe muziek en 

bevatte berichten over en analyses van uiteenlopende muzikale onderwerpen. 

Verder nam van de Nederlandse dirigenten Richard Heuckeroth één 

abonnementsconcert voor zijn rekening en dirigeerden in 1920/21 Heuckeroth, Kor Kuiler, 

Nico Gerharz en Willem Harmans ieder twee zomerconcerten. Behalve voor Abendroth, 

wiens keuze in het Het Nieuws van den Dag in ‘alle opzichten gelukkig’ werd genoemd, was 

het ook voor Gerharz en Harmans hun debuut bij het orkest.
8
 

 Het concert van Richard Heuckeroth vond plaats op 3 april 1921 ter ere van de zeer 

ernstig zieke Alphons Diepenbrock. Het eerste deel van dit extra abonnementsconcert bestond 

uit de eerste uitvoering door het orkest van Diepenbrocks muziek bij Elektra van Sophocles. 

Na de pauze volgden de Hymne met de concertmeester Louis Zimmermann als solist en 

fragmenten uit de muziek bij Vondels Gijsbrecht van Aemstel. Heuckeroth leidde ook het 

concert ‘In Memoriam A. Diepenbrock’ op 8 juni, een volksconcert.
9
   

Dit laatste jaar met het traditionele gastdirigentenstelsel kenmerkt zich dus ten aanzien 

van het artistieke beleid door het noodgedwongen aantrekken van relatief veel vervanging op 

niveau en het zoeken naar nieuwe artistieke impulsen en onbekend talent. En voor onbekend 

talent waren de minder belangrijke volks- of zomerconcerten heel geschikt. Volgens recensent 

Herman Rutters van het Algemeen Handelsblad bestonden de voordelen van dit 

gastdirigentenbeleid echter alleen in theorie. De praktijk kende ‘vrijwel enkel nadeelen’, 

omdat een gastdirigent ‘in ten hoogste twee repetities met een hem totaal vreemd ensemble’ 

contact moest krijgen en dit vertrouwd diende te maken met zijn artistieke opvattingen. Een 

‘zuivere vertolking’ kreeg men, aldus Rutters in 1923, zelden. Er bleef altijd iets van een 

conflict tussen de traditionele manier van spelen en de intenties van de gastdirigent, of de 

uitvoering had ‘iets geforceerds. En op den gast krijgt men niet den waren kijk.’ Hét 

voorbeeld daarvan vond hij Karl Muck, tegen wiens leiderschap men door zijn langdurige 

werkperiodes in Amsterdam langzamerhand anders was gaan aankijken, dan bij zijn eerste 

optreden.
10

 

 

In 1921 kwam de leiding van Het Concertgebouw met een radicale verandering. Voor het 

winterseizoen 1921/22 werd aangekondigd dat van de 46 abonnementsconcerten er 30 door 

Mengelberg zouden worden geleid en 16 door Muck. Beoogd werd om het winterseizoen in 

                                                 
7 Programma d.d. 31 maart 1921, p. 330. 
8 (a) 4 oktober 1920. 
9 Het Volk d.d. 9 juni 1921. 
10 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 13 april 1923. 
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twee grote blokken te verdelen.
11

 De concerten van het eerste blok zouden voor rekening van 

Mengelberg komen, die van het tweede zouden door Muck worden gedirigeerd. Dit principe 

is echter niet in extremo doorgevoerd. Aanvankelijk beperkte de artistieke leiding zich 

weliswaar zeer in het aantrekken van andere dirigenten, doch het aantrekken van componisten 

als dirigent blijkt buiten de opzet te vallen. Zo leidde in het seizoen 1921/22 Ewald Straesser 

in een abonnementsconcert van Mengelberg zelf de wereldpremière van zijn Derde symfonie, 

‘een solide werk’, wat hem ‘vriendelijken bijval’ opleverde.
12

 Hubert Cuypers introduceerde, 

eveneens in een abonnementsconcert van Mengelberg, zijn oratorium Das klagende Lied en 

zijn Balletmuziek uit een komische opera en manifesteerde daarbij een aangeboren 

begaafdheid als dirigent.
13

 

Meer variatie laten de goedkope concerten zien. De volksconcerten van het seizoen 

1921/22 kwamen voor rekening van Mengelberg, Dopper, Muck, Max Fiedler, Hermann 

Abendroth, Johann Strauss III, Nico Gerharz en Hubert Cuypers. Van de Eén-

Guldensconcerten werden er drie door Muck gedirigeerd, één door Dopper en één door 

Fiedler.
14

 Het volksconcert onder leiding van Johann Strauss op 13 juli 1922 met uitsluitend 

Weense muziek werd een groot succes. Het publiek reageerde opgetogen, maar niet alle 

recensenten.
15

 Vanwege de toeloop en de beschikbaarheid van de Grote Zaal en de dirigent is 

het concert de volgende avond herhaald.
16

 

Oorspronkelijk was het Concertgebouwbestuur nog van plan om tussen het vertrek van 

Mengelberg en Mucks komst in februari 1922 twee concerten onder leiding van Arthur 

Nikisch te laten plaatsvinden, waarvan er één een Eén-gulden concert zou zijn.
17

 Het 

overlijden van Nikisch heeft dit verhinderd.  

Een bijzondere gebeurtenis vanwege een verhuring vond plaats op Goede Vrijdag 

1922 in de Grote Kerk te Naarden. Op 14 april dirigeerde Johan Schoonderbeek er een divisie 

van het orkest in de eerste uitvoering van Bachs Matthäus-Passion van de op dat moment nog 

niet als rechtspersoon erkende Nederlandsche Bachvereeniging.
18

 Vele uitvoeringen met de 

Bachvere(e)niging zouden volgden. 

 

Doordat het uitgangspunt, de seizoensverdeling tussen de eerste, de vaste gastdirigent en de 

tweede dirigent, niet star werd toegepast, kon in de loop der jaren een indrukwekkende rij 

gastdirigenten in de Van Baerlestraat zijn opwachting maken. Dirigenten van wereldfaam en 

dirigenten met een beperkte carrière, componerende dirigenten en dirigerende componisten, 

uiterst ervaren Pultvirtuosen en dirigenten aan het begin van hun loopbaan, dirigenten met een 

breed en dirigenten met een klein repertoire. De weinig of onbekenden werden vaak eerst 

voor minder belangrijke concerten aangetrokken. Met de crème de la crème trachtte Het 

Concertgebouw te scoren, artistieke hoogtepunten te bereiken die het in de schijnwerpers 

zette, naast de mijlpalen die Mengelberg en de vaste gastdirigenten dienden te vestigen. 

                                                 
11 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 73, brochure met abonnementsvoorwaarden winterseizoen 1921/22. 
12 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 21 november 1921. 
13 Ibid., (a) d.d. 12 december 1921. 
14 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298A, verslag over het maatschappelijk jaar 1921/22. 
15 Algemeen Handelsblad (o) en Het Volk d.d. 14 juli 1922. 
16 Het Vaderland (a) d.d. 15 juli 1922. 
17 Programma d.d. 12 januari 1922, p. 332.  
18 E. Wennekes, ‘Over traditie en vernieuwing, romantische vervalsing en liturgische soberheid. De Nederlandse 

Bachvereniging versus het Concertgebouworkest’, in: C.M. Schmidt, H. Ferwerda e.a. (red.), De Matthäus-

Passion. 100 jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1999), p. 100-

109: 102. 
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Voor het benaderen van vervanging bij ziekte van een dirigent of bij andere 

omstandigheden die de planning verstoorden, formuleerde het bestuur in 1923 de volgende 

uitgangspunten: 

1. zoveel mogelijk handhaven van de oorspronkelijk opzet, 

2. rekening houden met de wensen van de ‘buitensteden’, 

3. rekening houden met het doel van de volksconcerten (publieksopvoeding), 

4. kostenbeperking, voor zover toelaatbaar uit het oogpunt van artistiek beleid. 

Dit betekent dat Het Concertgebouw zo lang mogelijk vermeed een ‘dirigent zonder meer’, 

dat wil zeggen een dirigent met overbekende paradestukken, te vragen. Als dit onvermijdelijk 

zou zijn, dan wilde het bestuur dirigenten die in Amsterdam een reputatie, i.c. ‘drawing-

power’, hadden.
19

 (Buiten deze regeling viel opnieuw het optreden van componisten als 

dirigent in concerten van een van de eigen dirigenten.) 

 Al in het seizoen 1922/23 verschenen er ondanks de voorgenomen terughoudendheid 

weer incidenteel enkele gastdirigenten tijdens de abonnementsconcerten in de Grote Zaal. 

Onder hen bevond zich een van de meest besproken en zonder twijfel ook een van de 

talentvolste dirigenten van de jonge generatie:
20

 Wilhelm Furtwängler. Furtwängler, Nikisch’ 

opvolger in het Gewandhaus in Leipzig en bij het Berliner Philharmonische Orchester, leidde 

op 12 april 1923 een abonnements- en op de veertiende een volksconcert. Het 

abonnementsconcert omvatte de Ouverture Der Freischütz van Carl Maria von Weber, de 

Vierde symfonie van Robert Schumann en de Vijfde van Tsjaikovski. Tijdens het 

volksconcert werden Don Juan van Richard Strauss, Haydns Celloconcert in D met Marix 

Loevensohn als solist en de Vijfde symfonie van Tsjaikovski uitgevoerd.  

 Meesterlijk liet Furtwängler ‘het orkest flonkeren, stralen met een ongekende, 

verrassende weelde van kleur.’
21

 Hij maakte gebruik van uitersten in dynamiek,
22

 wat op 

                                                 
19 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 53, verslagen spreekuren d.d. 25 oktober en 1 november 1923 en 

aanvullende nota bij het overzicht d.d. 25 oktober 1923. In het begin van het seizoen 1923/24 vertaalde zich dit 

als volgt. Een hevige zenuwontsteking in zijn rechterarm, maakte Mengelberg het dirigeren onmogelijk. (S.A.M. 

Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw (3 dln., Amsterdam 1948-1950), III, p. 50.) Voor wat de 

Amsterdamse abonnementsconcerten betrof, verklaarde Muck zich bereid de eerste drie van het seizoen te 

dirigeren, ondanks verplichtingen elders. Max Fiedler nam het abonnementsconcert van 7 oktober voor zijn 

rekening. Vervolgens leidde Bruno Walter de concerten van 11 en 14 oktober 1923. Achtereenvolgens gevraagd, 

maar verhinderd voor de tweede serie waren onder anderen Muck, Koussevitzky, Paray, Pierné, Knappertsbusch, 

Abendroth, Fiedler en Coates (Londen). Ook Dopper was niet volledig beschikbaar. (Verslag spreekuur d.d. 8 

november 1923.) De vervanging voor de derde reeks gaf eveneens problemen. Koussevitzky, Paray, 

Weingartner, Furtwängler en Muck konden niet komen. Uiteindelijk kwam voor de Amsterdamse 

abonnementsconcerten deze oplossing uit de bus:  

25 oktober: Alfredo Casella en Cornelis Dopper 

28 oktober: Cornelis Dopper en Maurice Ravel 

1 en 4 november: Gabriel Pierné 

11 november: Cornelis Dopper 

15 november Max Fiedler. 

Peter van Anrooij werd in de gelegenheid gesteld om het abonnementsconcert van 22 november te dirigeren. 

Daartussendoor kwam nog Franz Schreker, aan wiens oeuvre het concert van 18 oktober 1923 was gewijd. 

Onder leiding van Willem Mengelberg, die ogenschijnlijk hersteld was teruggekeerd (Bottenheim, Geschiedenis 

van het Concertgebouw, III, p. 51), werd toen de aan Mengelberg en het orkest opgedragen Suite Der Geburtstag 

der Infantin voor de allereerste keer uitgevoerd. De componist dirigeerde zelf fragmenten uit zijn opera’s die hier 

nog onbekend waren. Ook in Den Haag trad Schreker op. Als componist en als dirigent werd hij na zijn 

Amsterdamse optreden uitbundig gehuldigd. Algemeen Handelsblad (a) d.d. 19 oktober 1923. Het Haagse 

publiek toonde zich eveneens enthousiast. Het Vaderland (o) d.d. 21 oktober 1923.  
20 Aankondiging in het programma d.d. 22 maart 1923. 
21 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 13 april 1923. 
22 De Tijd d.d. 13 april 1923. 
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sommigen overdreven overkwam. De tempi waren dikwijls opmerkelijk langzaam.
23

 Zijn 

persoonlijke wijze van dirigeren, wat nog goed bekend is van filmopnamen, baarde opzien. 

Het leek wel, alsof hij nooit de maat markeerde
24

 en bij ‘een forte-allegro’ was ‘het schudde-

bollen met het hoofd en het rondzwaaien van den linkerarm niet schoon’. Het 

abonnementsconcert dirigeerde hij geheel uit het hoofd.
25

 Opmerkelijk is dat hij met twee 

programma’s kwam die Mengelberg niet zouden misstaan, en ook dat hij een directe 

vergelijking met Mengelberg niet uit de weg ging. 

 Het bleef voorlopig bij deze concerten. De reden waarom hij zo weinig in Amsterdam 

kwam, is te vinden in het kort verslag van de bijeenkomst van het Concertgebouwbestuur van 

18 maart 1933.
26

 Artistiek leider dr. Rudolf Mengelberg gaf toen als zijn mening ‘dat de Heer 

Furtwängler in Amsterdam matig succes heeft. Zijn opvatting en wijze van dirigeeren vindt 

hier niet veel waardeering.’ Toch ontving de dirigent kort hierna een uitnodiging om in het 

volgende seizoen te komen dirigeren.
27

 Zijn werkzaamheden in Duitsland verhinderden hem 

echter gastoptredens in het buitenland af te spreken.
28

 

 Een andere uitzondering is het abonnementsconcert dat gewijd was aan werken van 

Johan Wagenaar en zijn leerlingen ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag. Behalve 

Willem Mengelberg traden Willem Pijper en Johan Wagenaar als dirigent op. Verder nam 

Max Fiedler één abonnementsconcert voor zijn rekening. De volksconcerten werden geleid 

door Mengelberg, Dopper, Muck en Furtwängler, Nico Gerharz, Fiedler, Johan Wagenaar en 

Peter van Anrooij. In één concert trad het Oekraïens Koor onder leiding van prof. 

Kiritschenko op.
29

 Theo van der Bijl leidde op 26 april 1923 het Concertgebouworkest in de 

wereldpremière
30

 van zijn Mattheus Passie op Latijnse tekst met medewerking van solisten en 

‘zijn’ koor van de Rooms-Katholieke Oratorium Vereeniging in een concert vanwege deze 

vereniging.
31

  

De volgende seizoenen zouden min of meer hetzelfde beeld vertonen. Dit wordt 

onderstreept door bijvoorbeeld de invulling van het maatschappelijke jaar 1929/30. Toen 

stonden de Amsterdamse abonnementsconcerten onder de directie van Mengelberg, Monteux, 

Bruno Walter (4), Dirk Fock (1) en Hermann Abendroth (2), de volksconcerten onder leiding 

van Mengelberg, Monteux, Dopper, Max Fiedler, Theo van der Bijl, L.M.G. (Louis) 

Arntzenius en Eduard van Beinum.
32

 Zeker in het nazien was het eerste optreden van de jonge 

Van Beinum met het orkest in het volksconcert van 30 juni 1929 belangrijk. Het programma 

ervan had hij met zorg samengesteld. Het bestond uit de Symfonie nr. 92, de Oxford, van 

Joseph Haydn, het Pianoconcert in cis van Rimski-Korsakov en de Derde symfonie, met 

orgel, van Saint-Saëns. Van Beinum nam geen onnodige risico’s: Haydn en Saint-Saëns had 

hij al met de Haarlemsche Orkest-Vereeniging uitgevoerd, waarvan hij de dirigent was. Zijn 

optreden kenmerkte zich door een kamermuzikale benadering, een sobere, boeiende 

                                                 
23 Het Nieuws van den Dag (a) d.d. 13 april 1923.  
24 De Telegraaf (o) d.d. 13 april 1923. 
25 De Tijd d.d. 13 april 1923. 
26 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 26. 
27 Ibid., inv.nr. 2795, doorslag van de brief aan W. Furtwängler d.d. 10 april 1933. 
28 Ibid., brief van de dirigent d.d. 18 april 1933. 
29 Ibid., inv.nr. 298A, verslag over het maatschappelijk jaar 1922/23. 
30 Vgl. bijv. De Tijd en het Algemeen Handelsblad (o) d.d. 27 april 1923. 
31 Van der Bijl heeft als dirigent van de R.K. Oratorium Vereeniging het orkest veel geleid. Op 14 februari 1932 

is onder zijn directie m.m.v. van dit koor de Mša glagolskaja van Leoš Janáček ten gehore gebracht.  
32 Ibid., inv.nr. 298A, verslag over het maatschappelijk jaar 1929/30; N. Steffen, ‘Kroniek’, in: H.J. van Royen 

e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988, I, 

Voorgeschiedenis/1988-1945 (Zutphen 21989). 

Giskes_PROEF (all).ps Front - 96     T1 -    Black



 

 192 

vertolking, precieze en soepele directie en aandacht voor klankkleur.
33

 Verder leidde op 20 

oktober 1929 de Amerikaans-Zwitserse componist Ernest Bloch met medewerking van het 

Toonkunstkoor de eerste Europese uitvoering van zijn epische rapsodie America. Bruno 

Walter introduceerde op 6 januari 1930 Blochs Concerto grosso voor strijkorkest met obligaat 

piano, waarbij de dirigent de solopartij voor zijn rekening nam. De pianiste Elly Ney speelde 

de solopartij van de Drie dansschetsen van Jan van Gilse met de componist op de bok (eerste 

uitvoering op 6 maart 1930).  

 Tijdens de volks- en zomerconcerten kregen, zoals al is aangegeven, jonge dirigenten 

een kans. De programma’s ervan waren hoofdzakelijk gewijd aan minder gespeelde werken 

uit het oude repertoire en aan nieuwe werken van jonge Nederlandse componisten: Henk 

Badings (Eerste symfonie), Theo van der Bijl (Vioolconcert, met Alexander Schmuller als 

solist), Henriëtte Bosmans, Johannes den Hertog en Alphons Vranken (Canzone voor 

strijkorkest). Gemakshalve werd ook de Belg Godefroid Devreese
 
bij de Nederlanders gezet.

34
 

Devreese was in de periode 1925-1930 tweede aanvoerder van de tweede violen. Zijn 

optreden als gastdirigent lijkt min of meer toevallig te zijn geweest. Toen Monteux voor de 

wereldpremière van Devreeses Tombelène op 18 december 1927 aandacht had gekregen, 

stapte hij achter de directielessenaar vandaan en overhandigde hij de componist het 

dirigeerstokje, waarna deze zelf de uitvoering van zijn compositie leidde.
35

 Onder de jongere 

dirigenten bevond zich verder Eduard van Beinum. Zijn eerste optreden is al vermeld. Op 10 

juli 1930 dirigeerde hij, opnieuw tijdens een volksconcert, de Ouverture Der Freischütz van 

Carl Maria von Weber, het Concertino voor piano en orkest van Henriëtte Bosmans met de 

componiste aan de vleugel, La mer van Claude Debussy en de Vierde symfonie van Johannes 

Brahms. Al deze werken had hij al in Haarlem uitgevoerd. Opnieuw maakte hij indruk.
36

 

Albert van Raalte en Nico Treep leidden een eerste serie concerten vanwege de 

omroepvereniging AVRO.
37

 

 Ten slotte als voorbeeld het seizoen 1938/39. Tijdens de Amsterdamse 

abonnementsconcerten traden toen naast Mengelberg, Van Beinum en de vaste gastdirigent 

Bruno Walter alleen Ernest Schelling en Igor Markevitch op. De Amerikaanse pianist, 

dirigent en componist Schelling leidde op 13 oktober de eerste uitvoering van zijn Suite 

variée tijdens een abonnementsconcert van Mengelberg.
38

 Markevitch, over wie later meer, 

dirigeerde op 23 februari 1939 een Russisch programma, bestaande uit muziek van Rimski-

Korsakov, Prokofjev, Moesorgski en zijn eigen Symphonie concertante Le nouvel âge. Dit 

werk en Prokofjevs Tweede vioolconcert waren voor het orkest nieuw. Tijdens de volks- en 

andere eigen Amsterdamse concerten zag het publiek als gastdirigenten – naast Willem 

Mengelberg, Eduard van Beinum, Bruno Walter en de in 1938/39 in dienst getreden tweede 

dirigent Johannes den Hertog –, de vaste dirigent van de Kurhaus-concerten Ignaz Neumark 

op de bok, Ernest Schelling, Karel Mengelberg, Theo van der Bijl, Jan van Epenhuijsen 

(eerste optreden) en Martin Spanjaard. Albert van Raalte had – opnieuw – de leiding van een 

concert in de AVRO-studio. Bertus van Lier dirigeerde er onder meer zijn compositie De dijk. 

Voor het eerst werd door de AVRO ook een serie van drie matinees in de Grote Zaal van het 

                                                 
33 T. de Leur, Eduard van Beinum 1900-1959. Musicus tussen musici. Biografie (Bussum, Amsterdam 2004), p. 

85-86. 
34 Verslag over het maatschappelijk jaar 1929/30. 
35 T. de Leur, ‘Componisten in het Concertgebouw’, in: Preludium 45 nr. 8 (april 1987), p. 6. 
36 De Leur, Eduard van Beinum, p. 87-88. 
37 Steffen, ‘Kroniek’. 
38 Schellings eerste optreden met het orkest heeft plaatsgevonden op 13 oktober 1927. Hij leidde toen aan het 

einde van een concert van Monteux zijn compositie A victory ball, nadat hij als solist was opgetreden in zijn 

Suite fantastique voor piano en orkest. Beide werken verwerkten een stormachtig applaus. De Maasbode (a) d.d. 

14 oktober 1927; Steffen, ‘Kroniek’. 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 96     T1 -    Black



 

 193 

Concertgebouw gegeven voor luisteraars van deze omroep. Eén daarvan stond onder leiding 

van Jan van Epenhuijsen.
39

  

 

7.2 Bestuurlijke en andere invloeden 

Noch het aanstellen van dr. Rudolf Mengelberg in 1920 als vervanger van Willem 

Mengelberg ten aanzien van artistieke zaken, noch zijn benoeming tot onderdirecteur voor de 

artistieke leiding in 1925 of zijn bevordering tot algemeen directeur in 1936 maakte een eind 

aan de directe bemoeienis van het Concertgebouwbestuur met artistieke aangelegenheden. Als 

eindverantwoordelijke beperkte het zich daarbij niet tot het vaststellen van het artistieke 

beleid en de uitvoering ervan op hoofdlijnen. De bestuursleden hielden zich soms ook bezig 

met het aantrekken van gastdirigenten voor een korte periode. Zo werd in de 

bestuursbijeenkomst van 17 juli 1925 de wens geuit een optreden van Arturo Toscanini en 

Erich Kleiber mogelijk te maken.
40

 Om in 1926 een ‘Stravinsky-tournee’ te realiseren, stelden 

drie bestuursleden Het Concertgebouw een aanzienlijk bedrag ter beschikking.
41

 Op 16 

november 1933 vroeg het bestuurslid G.H. de Marez Oyens of het met betrekking tot de 

concerten in januari niet gewenst zou zijn enkele daarvan onder leiding van een dirigent van 

internationale vermaardheid te stellen. Hij noemde Bruno Walter, Otto Klemperer, Erich 

Kleiber en Fritz Busch en deelde mee dat de dagelijkse leiding (naar we mogen aannemen 

Rudolf Mengelberg en de administrateur) deze aangelegenheid met hem zou komen 

bespreken.
42

 De wens bleek moeilijk te realiseren. Eerst werden door bemiddeling van De 

Marez Oyens via een impresario Busch en ook Paul Paray aangezocht. Geen van beiden bleek 

op de voorgestelde data beschikbaar te zijn. Hierop trachtte men Kleiber en Klemperer te 

engageren. Kleiber was eveneens bezet, terwijl er ultimo november nog geen antwoord van 

Klemperer was ontvangen. Mocht ook hij niet kunnen komen, dan zou het bestuur overwegen 

om achtereenvolgens Hermann Abendroth, Anton Webern en Eugen Szenkár te vragen. 

Inmiddels was Paray concerten op 3 en 4 maart aangeboden, op voorwaarde dat Monteux 

deze tegen een paar in januari zou willen ruilen.
43

 En in 1938 kwam een bestuurslid met de 

wens dat jonge Nederlandse dirigenten in de gelegenheid zouden worden gesteld om met het 

orkest in Amsterdam op te treden. Hij bleek daarin niet alleen te staan. Een probleem was dat 

Het Concertgebouw toen over drie dirigenten van formaat beschikte, Mengelberg, Walter en 

Van Beinum, wat het uitnodigen van andere dirigenten bemoeilijkte.
44

 

 De gedetailleerde inmenging van het bestuur met artistieke zaken kwam ten dele voort 

uit allerlei bestuurlijke verwevenheden en persoonlijke relaties. De connecties met Toonkunst 

en de Wagnervereeniging vergemakkelijkten het om dirigenten die vanwege deze instellingen 

optraden, tevens te engageren voor concerten. Het overzicht van het verhandelde tijdens de 

bestuurbijeenkomst van 5 februari 1925 bijvoorbeeld meldt dat het abonnementsconcert van 

19 februari ‘door een der dirigenten der uitvoeringen van de Wagnervereeniging 

(vermoedelijk den Heer Von Schillings)’ zou worden gedirigeerd.
45

 Wat gebeurde. (Zie voor 

uitvoeringen met het Toonkunstkoor ook bijlage 7.1.) 

  Verder ontving het bestuur verzoeken van musici om op te mogen treden en besliste 

het daarover. Op een verzoek van Theo van der Bijl dienaangaande besloot het op 2 oktober 

1924 om hem de leiding van een volksconcert in de zomer op te dragen, indien zich daartoe 

                                                 
39 O.m. cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959, in: De Leur, 

Eduard van Beinum. 
40 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 54, verslag spreekuur.  
41 Ibid., inv.nr. 55, verslag spreekuur d.d. 4 maart 1926. 
42 Ibid., inv.nr. 26, verslag spreekuur. 
43 Ibid., verslag spreekuur d.d. 30 november 1933. 
44 Ibid., inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering d.d. 12 oktober 1938. 
45 Ibid., inv.nr. 54, verslag spreekuur. 

Giskes_PROEF (all).ps Front - 97     T1 -    Black



 

 194 

een gelegenheid mocht voordoen. Dirk Fock kreeg echter als antwoord dat zíjn optreden op 

dat moment niet mogelijk was.
46

 Op 12 februari 1931 deelde De Marez Oyens mee dat Martin 

Spanjaard hem een bezoek had gebracht en dat deze graag de opvolger van Cornelis Dopper 

zou willen worden. Spanjaard wenste echter tien tot vijftien abonnementsconcerten te 

dirigeren, waarmee het bestuur niet akkoord wilde gaan.
47

 

  Invloeden of pogingen om het beleid te beïnvloeden vanuit de politiek of van 

overheden waren er ook. Deze kwamen allereerst voort uit het feit dat de gemeente 

Amsterdam en successievelijk ook het Rijk en de provincie Noord-Holland Het 

Concertgebouw subsidieerden. Was de salarisregeling van de orkestleden op zeker moment de 

aanleiding tot een ingrijpende verhoging van het gemeentelijk subsidie, die gepaard ging met 

de benoeming van een gemeentelijk commissaris in 1918, voorwaarde was het geven van een 

belangrijke reeks volksconcerten.
48

 Mede dankzij de inbreng van gemeentelijke zijde 

dirigeerden dan ook daarin internationaal gewaardeerde gastdirigenten. De bemoeienis van de 

gemeentelijk commissaris (dr. F.M. Wibaut) ging echter verder. Zo liet hij in 1921 schriftelijk 

de voorzitter van het Concertgebouwbestuur weten dat hij graag de muziek van Diepenbrock 

bij Sophokles’ Elektra nog eens in het Concertgebouw uitgevoerd zou zien en wel onder de 

directie van Richard Heuckeroth.
49

 Wat op 3 april gebeurde, zoals hiervoor is vermeld.  

Het Concertgebouw en zijn orkest werden dermate belangrijk gevonden, dat zonodig 

vanuit het buitenland geprobeerd werd om invloed op het beleid uit te oefenen. Hiervoor is al 

de aanvankelijke tegenwerking van de Franse regering bij de productie van Pelléas et 

Mélisande van Claude Debussy in 1927 vermeld. In 1928 richtte zij een verzoek tot haar 

vertegenwoordigers in verschillende landen, waarin deze werd gevraagd feestelijkheden te 

organiseren, waarvan de batige saldi zouden worden bestemd voor een standbeeld voor 

Debussy.
50

 Het bestuur van Het Concertgebouw is eveneens benaderd en organiseerde een 

(extra) concert op 28 januari 1929 onder leiding van Pierre Monteux ‘met welwillende 

medewerking van verschillende bekende solisten, die allen deze uitvoering tot een 

indrukwekkend Festival-Debussy hebben verheven.’
51

 Invloed van Duitse nationaal-

socialistische zijde manifesteerde zich in de jaren dertig, waarover later meer. 

 

7.3 Uitzonderlijke componisten-dirigenten 

Ieder seizoen kende meerdere hoogtepunten tussen de soms op zichzelf al bijzondere 

optredens en/of programmering. Zoals eerder vermeld, werd in 1924 aan de zestigste en in 

1934 aan de zeventigste verjaardag van Richard Strauss aandacht besteed. Beide keren leidde 

de componist een deel van de uitvoeringen. Strauss dirigeerde verder nog in november 1926 

Tristan und Isolde vanwege de Wagnervereeniging plus een concert. 

 Tot de belangrijke manifestaties behoort zeker ook de persoonlijke kennismaking met 

Igor Stravinsky in het seizoen 1924/25. Zijn komst stimuleerde tevens het al aanwezige 

gevoel over zijn belangrijkheid op het terrein van de contemporaine muziek. Het archief van 

de N.V. bevat een doorslag van een brief van de gedelegeerde van het bestuur, dr. Paul 

Cronheim, waaruit blijkt dat in de eerste plaats Willem Mengelberg erg gesteld was op de 

aanwezigheid van de Rus bij de introductie van een aantal van diens werken.
52

 

                                                 
46 Ibid., verslag spreekuur d.d. 9 oktober 1924. Naar verwachting zou namelijk Willem Mengelberg zijn 

werkzaamheden binnenkort hervatten. 
47 Ibid., inv.nr. 25, verslag spreekuur. 
48 R. Mengelberg, 50 jaar Concertgebouw. 1888-1938 (Amsterdam [1938]), p. 25-26. 
49 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 22, notulen bestuursvergadering d.d. 29 januari 1921. 
50 Ibid., inv.nr. 58, verslagen spreekuren d.d. 29 november en 13 december 1928. 
51 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 108. 
52 De brief aan Stravinsky is geschreven na een gesprek van de componist met S.A.M. Bottenheim te Parijs in 

november 1923. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2833, d.d. 20 november 1923. 
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De carrière van Stravinsky als dirigent was eind maart 1914 voorzichtig begonnen. In 

de Kursaal van Montreux dirigeerde hij tijdens een ochtendrepetitie onder leiding van Ernest 

Ansermet ten minste één deel van zijn Symfonie in Es. Dit is, voor zover bekend, de eerste 

keer dat hij een dirigeerstokje ter hand nam. Publiek optreden als dirigent volgde in april, toen 

het Scherzo van de symfonie op verzoek werd herhaald. Van een volledig engagement als 

dirigent is pas veel later sprake. Zijn concertoptreden in Antwerpen in januari 1924 (!) was 

het eerste waarin hij een geheel programma voor zijn rekening nam. Eveneens succesvolle 

concerten in Brussel en in Spanje volgden.
53

 

Voor zijn optreden met het Concertgebouworkest arriveerde de componist tijdig in 

Amsterdam, waar hij Paul Hindemith ontmoette die op 15 november in de Kleine Zaal als lid 

van het Amar-kwartet optrad. Een foto getuigt ervan. Een van de uitgevoerde werken was 

toen Stravinsky’s Concertino.
54

  

In drommen kwamen de toehoorders
55

 op 20 november 1924 naar het Concertgebouw, 

ruim een maand na de eerste uitvoering door het orkest van Le sacre om primair Stravinsky 

als solist in zijn kersverse Concert voor piano, blazers, pauken en contrabassen te beluisteren 

(dat op zijn verzoek vóór de pauze werd voorafgegaan door Schuberts Symfonie in C, de 

Grote) en hem een ovatie te geven die niet onderdeed voor het huldebetoon aan Claude 

Debussy ruim tien jaar eerder.
56

 Op de drieëntwintigste debuteerde hij als gastdirigent van het 

orkest en leidde hij achtereenvolgens de uitvoering van Chants des bateliers du Volga, 

Scherzo fantastique, ‘Prélude’, ‘Chant du pêcheur’ en ‘Air du rossignol’ uit Le rossignol en 

Pastorale en Tilimbom en tot besluit de Suite uit L’oiseau de feu. Al deze muziek was voor 

het orkest nieuw. Na de pauze dirigeerde Mengelberg nog Ravels Shéhérazade en La valse. 

Een omvangrijk programma. Vera Janacopoulos, een van de vooraanstaandste vertolkers van 

eigentijdse muziek, trad op als soliste. 

Volgens Herman Rutters van het Algemeen Handelsblad was het concert in sommige 

opzichten een wat wonderlijk einde van de Stravinsky-episode. Men hoorde een ‘relatief 

tammen’ Stravinsky, wat de progressieven min of meer ontgoochelde, ‘doch de gematigde 

meerderheid aangenaam verraste; zóó aangenaam, dat het zelfs tot een da capo (nu zeker wel 

“auf vielfachen Wunsch”!) kwam en de componist-dirigent ten slotte het voorwerp is 

geworden van een ovatie zóó stormachtig, zóó overweldigend, als men slechts zeer zelden in 

de kronieken van ons concertleven kan opteekenen. Als Strawinski nu niet overtuigd is, dat de 

Nederlander modern voelt en temperament heeft…’
57

  

De componist zelf moet meer dan tevreden zijn geweest. ‘L’orchestre, je l’admire’, 

had hij enkele dagen eerder gezegd, ‘en voor Mengelberg had ik al sinds lange jaren een 

veneratie’. De Telegraaf
58

 tekende verder uit zijn mond op: ‘En wàt een musici, hier…… Ze 

eischen, dat je hun alles geeft, wat je aan kracht bezit. Ils n’aiment pas qu’on leur prenne 

quelques pour-cents. Wanneer je alles geeft, dan krijg je alles van hen terug, enthousiast en 

overtuigd. Et avec ça on peut faire des merveilles……’ 

Al ruim een jaar later was hij in het Concertgebouw terug, waar Mengelberg op 

donderdagavond 25 februari 1926 het concert opende met de Suite uit L’oiseau de feu, de 

componist opnieuw in zijn Concert voor piano, blazers, pauken en contrabassen als solist 

optrad en vervolgens zijn plaats op de bok innam voor Huit pièces infantines, twee suites voor 

                                                 
53 S. Walsh, Stravinsky. A creative spring. Russia and France, 1882-1934 (London enz. 2000), p. 231, 233, 382-

385, 386; V. Stravinsky & R. Craft, Stravinsky in pictures and documents (New York 1978), p. 106. 
54 Stravinsky & Craft, Stravinsky in pictures and documents, p. 251; [L.M.G. Arntzenius, H. Rutters & B. van 

Lier], 40 jaar Concertgebouw Kamermuziek. Gedenkboek 1920-1960. Amsterdam [1960], p. 72. 
55 Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 21 november 1924. 
56 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 66. 
57 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 24 november 1924. 
58 (o) d.d. 23 november 1924.  
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klein orkest. Van één suite was de uitvoering in deze vorm de wereldpremière. Op 

zaterdagmiddag vond in de Stadsschouwburg onder auspiciën van de Kring “Kosmos” de 

eerste toneeluitvoering in de oorspronkelijke vorm in Nederland plaats van L’histoire du 

soldat in een vertaling van Martinus Nijhoff. Aan deze uitvoering werkten eveneens leden van 

het Concertgebouworkest mee onder leiding van de muziekrecensent van Het Volk Paul F. 

Sanders.
59

 ’s Avonds presenteerde Stravinsky zich aan de Van Baerlestraat op het podium van 

de Kleine Zaal. Hij verzorgde er een kamermuziekavond in de serie Concertgebouw-

Kamermuziek met medewerking van de in die tijd vermaarde violiste Alma Moodie en de 

tweede klarinettist van het orkest, Otto Stöckigt.
60

 Op zondag 28 februari dirigeerde de 

maestro ’s middags en ’s avonds zelf zijn Sacre, voor het eerst. Met luidruchtige, langdurige 

ovaties na afloop.
61

  

Het succes met de Sacre is opmerkelijk. De optredens als dirigent waren in feite te 

weinig geweest om de componist voldoende routine op dit gebied te laten verwerven. Zijn 

wijze van dirigeren in die tijd was dan ook beperkt, maar fascineerde tegelijkertijd.
62

 De 

ervaringen stemden Stravinsky dankbaar. Hij gaf daarvan vanuit het Doelenhotel blijk in een 

brief aan de voorzitter van het Concertgebouwbestuur.
63

 Zondagavond had hij al in het 

gastenboek van Het Concertgebouw geschreven: ‘J’ai dirigé mon “Sacre” aujourdhuis (deux 

fois) pour la première fois. Amsterdam le 28 Février 1926’ en er zijn handtekening onder 

gezet. Op 3 maart verscheen in de avondeditie van De Telegraaf een brief aan de chef-

redacteur van deze krant, waarin de Rus zich uitermate uitbundig toont. ‘Avant de quitter 

Amsterdam et la Hollande je tiens à exprimer par la voix de votre honorable journal mes 

sentiments de grande reconnaissance à cette brillante société de vrais amis de l’art musical qui 

s’appelle Concertgebouw, à son Président, à ses membres, au grand chef d’orchestre 

Mengelberg et à son magnifique orchestre grâce auxquels j’ai eu une énorme joie de travailler 

à mes compositions neuf jours de suite. Cette joie je la dois non seulement au niveau 

exceptionnel des musiciens formant ce magnifique orchestre mais aussi à celui qui a su forger 

son ensemble. Cet admirable musicien après des longues années de travail et d’expérience 

dans la musique des époques et de tendances bien différentes trouve toujours des forces 

nouvelles pour contaminer pas son enthousiasme le public pour les choses dans lesquelles il a 

la foi. Ces sentiments me consolent de quitter la Hollande et je suis heureux de pouvoir 

témoigner une fois en plus ma profonde satisfaction artistique que je remporte de votre pays.’ 

De volgende dag werd in de bestuursvergadering met genoegen geconstateerd dat de 

Stravinsky-week, ‘hoezeer er uiteraard bestryders waren, gebleken is een manifestatie van 

hooge artistieke orde te zyn en ook als zoodanig dient te worden aangemerkt.’ Tevens werd 

met erkentelijkheid melding gemaakt van de aanzienlijke som, die drie leden van het bestuur 

als bijdrage in de onkosten van de Stravinsky-tournee Het Concertgebouw ter beschikking 

hadden gesteld.
64

   

 Het seizoen 1925/26 bevatte nog meer interessante noviteiten. Zij hadden alles te 

maken met de opmerkelijke programmatische invulling van de abonnementsconcerten in de 

Grote Zaal. Er vonden toen twee wereldpremières plaats en meer dan eenvijfde van de 

composities was voor het orkest nieuw. Ongeveer eenderde van de werken die tijdens deze 

abonnementsconcerten zijn uitgevoerd, was van de hand van nog levende componisten. 

                                                 
59 Programma en Bussumsche Courant d.d. 27 februari 1926. Het was de première van dit werk in de originele 

vorm in Nederland. Een herhaling voor de ‘Kosmos’ vond plaats op 6 maart. 
60 O.a. Algemeen Handelsblad (o) d.d. 28 februari 1926. Het concert, dat een gevarieerd programma heeft, werd 

geopend met de uitvoering van Stravinsky’s Suite de ‘L’histoire du soldat’ voor klarinet, viool en piano. 
61 Ibid., (a), Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) en Het Centrum d.d. 1 maart 1926. 
62 Walsh, Stravinsky, p. 390, 401, 463. 
63 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1346, d.d. 29 februari 1926. 
64 Ibid., inv.nr. 55, verslag spreekuur d.d. 4 maart 1926. 
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Daarnaast bracht de serie Concertgebouw-Kamermuziek in de Kleine Zaal optredens van 

Korngold, Prokofjev, Stravinsky en Respighi. 

 Amper was de inkt van de berichten over Stravinsky opgedroogd of er presenteerde 

zich namelijk een nieuwe prominente bezoeker: Ottorino Respighi. Het 

Concertgebouwpubliek was toen al aardig met diens muziek vertrouwd. Nadat zijn 

landgenoot Alfredo Casella en het Concertgebouworkest op 22 en 23 oktober 1919 Fontane 

di Roma hadden uitgevoerd, was dit stuk verschillende keren onder leiding van Mengelberg 

en Monteux ten gehore gebracht. Andere composities van Respighi hadden eveneens de 

aandacht getrokken. In het programmaboekje voor het concert van 4 maart 1926 kwalificeerde 

Rudolf Mengelberg hem als volgt. ‘Een van de weinige groote componisten van dezen tijd, 

wier kunst zonder experimenten en problematisch zoeken een eigen volgroeiden stijl vertoont, 

is Respighi de meest representatieve figuur voor de moderne Italiaansche muziek en verdient 

[hij] als zoodanig den eeretitel “Maëstro” in de meest omvattende beteekenis van het woord.’ 

 In maart van het voorgaande jaar had Het Concertgebouw Respighi op de hoogte 

gebracht van het voornemen een aan hem gewijd, klein festival te organiseren en hem 

uitgenodigd daaraan mee te werken. En als er bij die gelegenheid een nieuw werk op het 

programma zou kunnen worden gezet, dan zou dat zeer welkom zijn.
65

 ‘Je suis très honoré de 

votre proposition d’ une fête Respighi […] et je suis très heureux de pouvoir entendre ma 

musique jouée par le plus grande orchestre d’ Europe dirigé par le grand Mengelberg’ schreef 

de componist op 23 april 1925 terug.
66

 Bijna een jaar later arriveerde de Italiaan in 

Amsterdam, waar hij in het Gebouw nog net Igor Stravinsky ontmoette, wat op foto’s is 

vastgelegd.
67

 

Het debuut van Respighi in het Concertgebouw vond plaats tijdens het 

abonnementsconcert van donderdagavond 4 maart 1926. Daarna volgden optredens op 6, 7, 9, 

11, 13, 15 en 17 maart: in Den Haag, opnieuw in het Concertgebouw (volksconcert), in de 

Amsterdamse Stadsschouwburg (donateursmatinee respectievelijk concert van de 

Maatschappij “Caecilia”), de Kleine Zaal, Arnhem en Rotterdam. De programma’s van deze 

concerten varieerden. Alleen het eerste concert was geheel aan de Italiaanse bezoeker gewijd. 

Achtereenvolgens klonken toen de Tweede suite Antiche danze ed arie, het Concerto in modo 

misolidio voor piano en orkest met de componist als solist, Fontane di Roma, Poema 

autunnale voor viool en orkest met Alexander Schmuller als solist en Pini di Roma, dat door 

de componist zelf werd gedirigeerd. De overige werken stonden onder leiding van Willem 

Mengelberg. Een bijzonderheid in het laatstgenoemde stuk was de zang van een nachtegaal, 

die met behulp van een grammofoon werd weergegeven.
68

 

Op Fontane di Roma na bracht het Concertgebouworkest die vierde maart alle werken 

voor het eerst ten gehore. Het publiek genoot van de componist en van zijn muziek. Het 

Algemeen Handelsblad
69

 liet weten dat het succes allerhartelijkst was; er waren twee kransen 

voor de ‘held van den avond’, die zichtbaar opgetogen was over de prestaties van 

Mengelberg, het orkest en Schmuller. De Tijd deelde mee dat de Italiaan na het pompeuze slot 

van zijn Pini buitengewoon hartelijk was toegejuicht, al had het na het pianoconcert nog niet 

erg willen vlotten.
70

 

                                                 
65 Ibid., inv.nr. 2833, doorslag van de brief aan Ottorino Respighi d.d. 16 maart 1925. 
66 Ibid., inv.nr. 2833. 
67 Eén staat afgedrukt op p. 22 van Preludium 58 nr. 8 (april 2000), de andere bij J. Giskes, ‘Ottorino Respighi 

als gast van het Concertgebouw (1926)’, in: Preludium 61 nr. 1 (augustus/september 2002), p. 28-29. 
68 De Telegraaf (o) d.d. 5 maart 1926, Amsterdamsche Dameskroniek d.d. 13 maart 1926. 
69 (o) d.d. 5 maart 1926. 
70 D.d. 5 maart 1926. 
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Zijn medewerking aan het volksconcert kwam onverwacht. Op 5 maart verscheen in 

de avondeditie van het Algemeen Handelsblad de aankondiging van een programmawijziging 

in het eerste deel van het concert: nu zouden de Antiche danze ed arie en de Fontane worden 

uitgevoerd en onder leiding van Respighi Pini di Roma. Bij de donateursmatinee en het 

concert van de Maatschappij “Caecilia” gebeurde iets dergelijks. Voor de geplande Vierde 

symfonie van Ludwig van Beethoven kwamen diens Ouverture Leonore III en Respighi’s 

Concerto gregoriano voor viool en orkest in de plaats. Opnieuw trad Schmuller als solist op. 

Na de pauze volgde de Vierde symfonie van Gustav Mahler. Beethoven en Mahler werden 

door Mengelberg gedirigeerd; het concerto leidde de componist zelf.
71

 In Den Haag, Arnhem 

en Rotterdam werden eveneens werken van Respighi met muziek uit het standaardrepertoire 

gecombineerd, terwijl hij in Den Haag als solist, in Arnhem als solist en dirigent, en in 

Rotterdam alleen als dirigent optrad. 

 De drukke dagen leverden hem naast publieke bijval en vele waarderende woorden 

ook kritiek op. De verslaggever van De Maasbode
72

 bijvoorbeeld schreef na de eerste avond: 

‘Voor Respighi’s talent hebben wij groote waardeering, doch om naar zijn vaak analoge 

producties twee en een half uur te luisteren is geen doorloopend en spannend genot.’ Paul 

Sanders gaf in Het Volk
73

 te kennen dat hij hem geenszins dé vertegenwoordiger van de 

moderne Italiaanse muziek vond: ‘In dat opzicht moet men verreweg de voorrang verlenen 

aan een Malipiero.’ Waarmee Sanders niet de enige was.
74

 Aan de directiecapaciteiten van 

Respighi zijn weinig woorden gewijd. De Maasbode meldt dat hij ‘met een week en 

sentimenteel gebaar’ zijn Pini di Roma leidde.  

Bij de componist hebben zijn optredens een onmiskenbare positieve indruk 

achtergelaten. In een brief van 5 mei 1926 aan Rudolf Mengelberg schreef hij over de mooie 

dagen ‘que nous avons passé en Hollande et en votre aimable compagnie’.
75

 In 1928 zou hij 

nogmaals van zijn herinneringen getuigen.
76

 

 

7.4 Bijzondere ‘mislukkingen’ 

Als eerste belangrijke echec moet de ernstige verkoeling van de relatie van Arnold Schönberg 

met Willem Mengelberg en Het Concertgebouw worden genoemd. In oktober 1920 was de 

Weense musicus nog hartelijk welkom geheten. Hij was naar Nederland teruggekeerd om er 

de winter door te brengen en met het orkest en het Toonkunstkoor zijn werken tot uitvoering 

te kunnen brengen. Verder dacht Schönberg te componeren en als leraar werkzaam te zijn. Hij 

ging met zijn gezin in Zandvoort wonen. 

De verwachtingen waren hooggespannen. Het programmaboekje van zijn concert op 

21 oktober noemt hem naast Richard Strauss de grootste, maar tegelijk ook de meest betwiste 

meester van die tijd. Doch weldra kwamen er teleurstellingen. Zijn analysecursus trok niet 

veel deelnemers. Interesse van jonge, progressieve componisten als Willem Pijper, Matthijs 

Vermeulen, Daniël Ruyneman en Sem Dresden bleef uit. Zij oriënteerden zich op de Franse 

muziekcultuur, wat over het algemeen na de Eerste Wereldoorlog in Nederland de tendens 

was. Verder had Schönberg verwacht dat hij in de periode januari-maart 1921 Willem 

Mengelberg tijdens diens afwezigheid zou mogen vervangen. Daarvoor werd echter Karl 

                                                 
71 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 12 maart 1926. 
72 (a) d.d. 5 maart 1926. 
73 D.d. 8 maart 1926. 
74 De Groene Amsterdammer d.d. 13 en 20 maart 1926. 
75 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2842. 
76 Programmaboekje ter gelegenheid van de herdenking van het veertigjarig bestaan van het Concertgebouw, p. 

35. 
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Muck aangetrokken.
77

 Hoezeer de verwachting irreëel is geweest, tonen reacties in de pers op 

zijn dirigeren.
78

  

Na enkele maanden hield Schönberg het in Nederland voor gezien. Op 4 maart 1921 

schreef hij aan zijn zwager Alexander Zemlinsky: ‘Meine schönen Pläne für Amsterdam 

haben sich nicht verwirklicht. Es ist hier vieles sehr schön, aber alles etwas engherzig, 

kleinlich. Das ist nicht der Ort, wo man grosse Sachen leicht zustande bringt.’
79

 Eind maart 

vertrok hij. Op 5 mei 1921 dirigeerde Willem Mengelberg voor de eerste en de laatste keer 

een werk van de Oostenrijkse componist: Verklärte Nacht.
80

  

Een andere ‘mislukking’ vond plaats in het gedenkwaardige seizoen 1925/26. Op 26 

november 1925 kon het abonnementspubliek kennismaken met het fenomeen Erich Wolfgang 

Korngold bij zijn optreden als dirigent, componist en pianist. In het programmaboekje werd 

hij ‘een van de sterkste talenten onder de jonge Weensche componisten’ genoemd, die al 

vijftien jaar eerder als kind de aandacht ‘van heel de muzikale wereld’ had getrokken en 

sindsdien door tal van werken voor orkest, en met toneel- en kamermuziek zijn reputatie had 

gevestigd. Tijdens het concert, dat vóór de pauze door Monteux werd geleid, dirigeerde 

Korngold zijn Schauspiel-Ouvertüre voor groot orkest, op. 4, de Suite uit de muziek voor 

Shakespeares Viel Lärm um nichts voor kamerorkest, op. 11, en ‘Voorspel’ en ‘Carnaval’ uit 

de opera Violanta, op. 8. De suite en de delen uit Violanta waren een eerste uitvoering door 

het Concertgebouworkest.
81

 Monteux introduceerde bij die gelegenheid Strauss’ Parergon zur 

Symphonia Domestica voor piano en orkest uit 1924 met Paul Wittgenstein als solist.
82

 De 

avond werd geopend met de Symfonie nr. 94 in G, mit dem Paukenschlag, van Joseph Haydn. 

 Korngold had graag zijn meer recente, voor Wittgenstein gecomponeerde 

Pianoconcert voor de linkerhand in Cis, op. 17, willen uitvoeren, zoals in de correspondentie 

tussen Het Concertgebouw en Korngold is te lezen.
83

 Zij is niet alleen interessant om het tot 

stand komen van zijn programma te volgen, maar deze brieven laten ook weer eens zien dat 

de definitieve invulling van de programma’s pas op een voor de huidige begrippen zeer laat 

tijdstip kon plaatsvinden. De eerste brief, met de uitnodiging aan Korngold, heeft namelijk 16 

maart 1925 als datum, terwijl pas eind oktober/begin november overeenstemming werd 

bereikt over het programma van het abonnementsconcert en duidelijk werd dat de componist 

niet kon ingaan op de uitnodiging om in Den Haag te dirigeren. De uiteindelijke vaststelling 

van het programma voor zijn optreden in de Kleine Zaal vond door ziekte van de cellist nog 

later plaats.
84

 

 Korngold is bij het publiek in de smaak gevallen. Dit moet hem voldoening hebben 

geschonken, zoals tussen de regels door in zijn brief van 1 december 1925 valt te lezen, 

waarin hij bedankt ‘für die schönen Amsterdamer Tage’. ‘Ich habe dank Ihrer lieben 

Einladung Gelegenheit gehabt, das herrliche Amsterdamer Orchester kennen zu lernen, um so 

meine Werke in vollendeter Weise interpretieren zu können.’ Toch zou hij het orkest nooit 

                                                 
77 Op de Coul & Schoute, ‘Schoenberg in the Netherlands’.  
78 De Nieuwe Courant (a) d.d. 21 maart 1921: ‘En Schönberg, die de uitvoering [van de Gurrelieder] leidde, is 

geen dirigent “first rate”; hij houdt zich te veel met zijn eigen muziek bezig en laat daardoor de uitvoerenden te 

veel aan zich zelf over.’ Het Algemeen Handelsblad (o) d.d. 20 maart 1921: ‘Wonderlijk, zooals hij, de 

componist, het hoofd in de partituur houdt.’ De Tijd d.d. 7 januari 1921: ‘Een geheele Schönberg-avond, onder 

leiding van den componist die helaas geen dirigent is!’ 
79 P. Op de Coul & R. Schoute, ‘Arnold Schönberg in Zandvoort’, in: Preludium 39 nr. 5 (januari 1981), p. 9-14. 
80 Op de Coul & Schoute, ‘Schoenberg in the Netherlands’, p. 170-171. 
81 Steffen, ‘Kroniek’. 
82 Ibid. 
83 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nrs. 2831 en 2839.  
84 Op 27 november trad Korngold in de Kleine Zaal op. [Arntzenius, Rutters & Van Lier], 40 jaar 

Concertgebouw Kamermuziek, p. 74. 
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meer dirigeren, en of hij het werken ermee werkelijk uitsluitend plezierig heeft gevonden, 

staat te bezien. Enkele recensenten vonden hem namelijk te weinig of geen dirigent.
85

 Er is 

dan ook alle reden om aan te nemen dat de orkestleden de uitvoering hebben gered. Sommige 

muziekcritici uitten zich over zijn compositorische kwaliteiten in het algemeen evenmin erg 

positief.
86

 

 

Er vonden meer optredens plaats die qua gerealiseerd niveau, technisch gezien, niet slaagden 

of ondanks de dirigent goed verliepen, maar die toch uitzonderlijk waren en sterk bijdroegen 

aan de verhoging van het artistieke prestige van het Concertgebouw. Zoals bij de eerdere 

optredens van Claude Debussy en ook bij Maurice Ravel.  

Ravel had op 28 oktober 1923 als gastdirigent van het Concertgebouworkest in de 

Grote Zaal zijn debuut gemaakt, tijdens een concert dat hij met Cornelis Dopper deelde. 

‘Natuurlijk werd hij bij zijn entrée als dirigent door het orkest met groot ontzag en door het 

publiek met applaus en gejuich begroet. De kleine, kwieke Franschman kroop als een muis in 

het dirigenten-gestoelte en hief onmiddellijk met zekere gedecideerdheid den staf op’
87

 voor 

de uitvoering van Ma mère l’oye. Ook leidde hij La valse. Zijn slag bleek hoekig, hij toonde 

onzekerheid, had krampachtige gebaren bij rubati en ontbeerde souplesse. Kortom, Ravel 

bleek als dirigent niet te voldoen. Volgens het Algemeen Handelsblad
88

 zou een en ander met 

een minder ‘vast’ ensemble niet zo goed zijn afgelopen; ‘nu miste men alleen maar het rustig 

musiceeren, en voor al in La Valse het zuiver klankevenwicht en het meeslepend élan. En al 

ervoer men nu weer, dat de leiding van den componist eo ipso nog niet steeds zekere 

waarborg geeft voor een ideale interpretatie – voor het publiek heeft zoo’n optreden altijd 

toch een onweerstaanbare bekoring’. Er kon overigens weinig misgaan want beide werken 

waren het orkest goed bekend. ’s Avonds, tijdens het volksconcert, dirigeerde Ravel ze na de 

pauze opnieuw. Alfredo Casella had toen het gedeelte ervoor voor zijn rekening genomen. 

Beiden werden uitbundig, met meer dan gewone geestdrift gehuldigd.
89

 

Maurice Ravel maakte in 1932 een betere indruk. Over zijn dirigeren van de Boléro 

tijdens het abonnementsconcert van Mengelberg op 7 april 1932, waarbij hij ook de 

uitvoering van zijn Pianoconcert in G leidde (soliste Marguérite Long), werd opgemerkt dat 

de componist heel anders dirigeerde dan anders: ‘droger, preciezer, zonder eenige versnelling 

van het eenmaal aangenomen tempo, alleen met enkele accentueeringen in de melodie, die in 

dit strakke rhyt[h]me tot een obsessie dreigt te worden.’
90

 En: ‘uiterst langzaam, uiterst 

metronomisch, scherp, en meer als hamerend dan wij het hier gewend zijn. Zonder 

Mengelberg’s suggestie van een wreede, lenige en katachtige beweging in het rhythme-zelf, 

zonder diens ternauwernood bespeurbare rubato en de daardoor hevige en vreeselijke 

spanning’.
91

 Herman Rutters was in de ochtendeditie van het Algemeen Handelsblad van 8 

april lovend over de introductie van het pianoconcert door de soliste en de componist: ‘een 

introductie zoo voorbeeldig als men zich nauwelijks kon wensen’. De finale werd vanwege 

uitbundig succes herhaald. Hierna is Ravel nog in 1933 in Nederland teruggeweest. Toen 

heeft hij ten minste de eerste van de twee voorstellingen van zijn L’heure espagnole 

bijgewoond. Het werk werd vanwege de Wagnervereeniging op 23 en 25 november in de 

                                                 
85 De Courant, Algemeen Handelsblad (o) d.d. 27 november 1925, De Groene Amsterdammer d.d. 5 december 

1925. 
86 Het Centrum d.d. 27 november 1925, De Telegraaf (o) d.d. 28 november 1925, De Groene Amsterdammer d.d. 

5 december 1925. 
87 Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 29 oktober 1923. 
88 (a) d.d. 29 oktober 1923. 
89 Nieuwe Rotterdamsche Courant (a), verder Het Volk d.d. 29 oktober 1923. 
90 Het Volk (o) d.d. 8 april 1932. 
91 De Telegraaf (o) d.d. 8 april 1932. 
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Stadsschouwburg opgevoerd tezamen met Acis et Galantée van Lully. Het 

Concertgebouworkest onder leiding van Pierre Monteux had plaatsgenomen in de orkestbak.
92

 

   

7.5 Het veertigjarig jubileum (1928) 

Het veertigjarig jubileum in 1928 was aanleiding om weer eens op grootschalige wijze 

internationaal de aandacht op Gebouw en Orkest te vestigen. De feestelijkheden vonden in 

april plaats en bestonden uit enkele concerten in de Grote en één in de Kleine Zaal. Het was, 

vergeleken met het Mahler Feest van 1920, een wat magere manifestatie, want van de 

concerten in de Grote Zaal waren er drie abonnementsconcerten. De andere, op 22, 24 en 28 

april, waren buitengewone concerten; verder vond er op 29 april ’s avonds een populair 

feestconcert plaats. Maar opnieuw was aan tal van componisten, dirigenten, solisten, oud-

orkestleden, muziekpedagogen, andere musici en andere belangrijke persoonlijkheden uit 

binnen- en buitenland een uitnodiging gestuurd om naar Amsterdam te komen. Onder hen die 

toezegden bij een of meerdere evenementen aanwezig te zijn, bevonden zich de dirigent van 

het Residentie Orkest Peter van Anrooij, Eduard van Beinum als dirigent van de Haarlemsche 

Orkest-Vereeniging, Willem Pijper, Catharina van Rennes, Julius Röntgen, de dirigent van 

‘Apollo’ Fred. J. Roeske, de dirigent van de Arnhemsche Orkest Vereeniging Martin 

Spanjaard, Johan Wagenaar en vanuit het buitenland Max Fiedler, Willem Kes, Igor 

Stravinsky en Albert Roussel. Van anderen kreeg Het Concertgebouw bericht dat ze niet 

kwamen, zoals van Hermann Abendroth, Adrian Boult, Fritz Busch, Jan van Gilse, Aleksandr 

Glazoenov, Pierre Monteux, Gabriel Pierné, Maurice Ravel en Max von Schillings. Er is 

daarnaast nog een grote categorie van musici die zijn aangeschreven, maar geen reactie 

hebben gegeven of ze zouden komen, of van wie de reactie niet is geadministreerd. Tot deze 

groep behoren Karl Muck, Richard Strauss, Sergej Koussevitsky, Arturo Toscanini en Bruno 

Walter.
93

 Van Strauss en Walter zijn wel bijdragen ontvangen voor het speciale 

programmaboekje. 

In tegenstelling tot de viering van het vijfentwintigjarige bestaan en het Mahler Feest 

dirigeerde Mengelberg in 1928 niet alles zelf. Het tweede feestconcert op 24 april werd 

geopend met de Nederlandse première van Oedipus rex van Igor Stravinsky onder leiding van 

de componist. Na de pauze verscheen Mengelberg voor het orkest voor de Suite uit L’oiseau 

de feu, waarna Stravinsky zijn Petroesjka leidde (zonder de inleidingsmuziek
94

). Het optreden 

met Oedipus rex in een concertuitvoering was Stravinsky’s eerste sinds de Parijse première.
95

 

Opmerkelijk is dat zijn biograaf Stephen Walsh het optreden vermeldt zonder aandacht te 

besteden aan het voor Het Concertgebouw en het orkest toch bijzondere van de gebeurtenis: 

de uitvoering van een recente, grote compositie van en onder leiding van een componist van 

betekenis tijdens een belangrijk evenement.
96

 Tijdens het derde feestconcert op zaterdag 28 

april en het populair feestconcert op zondag 29 april verscheen niet, zoals geprogrammeerd, 

Mengelberg voor de uitvoering van Schuberts Unvollendete op de bok, maar diens 

voorganger Willem Kes.
97

 

Willem Pijper vond Stravinsky’s optreden de belangrijkste gebeurtenis van het 

Amsterdamse Concertgebouwseizoen, en tevens een mislukking. Het directievermogen van 

de componist kwalificeerde hij als onvoldoende.
98

 Volgens Max Tak, die Stravinsky toen nog 

                                                 
92 T. de Leur, ‘Ravels laatste bezoek aan Amsterdam’, in: Preludium 41 nr. 3 (november 1982), p. 7. 
93 O.m. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 331, lijsten. 
94 De Tijd d.d. 25 april 1928. 
95 Walsh, Stravinsky, p. 470.  
96 Het kan natuurlijk zijn dat Walsh het evenement vanuit het gezichtspunt van Stravinsky niet bijzonder genoeg 

vond. 
97 Het Volk (a), d.d. 30 april 1928. 
98 De Muziek 2 (1927-1928), p. 422-423. 
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als dirigent een stuk beneden de middelmaat vond, heeft de dirigent van de Koninklijke 

Mannenzangvereniging ‘Apollo’, Fred. J. Roeske, tijdens de uitvoering van Oedipus rex 

Stravinsky voor een debacle behoed.
99

 

Over het opzienbarende dirigeren van Igor Stravinsky informeert een krantenbericht 

uit 1937. Het beschrijft zijn repeteren van Jeux de cartes, nadat het werk al door Eduard van 

Beinum was ingestudeerd.
100

 ‘Een korte begroeting, de componist slaat een aantal bladzijden 

om in zijn partituur, noemt een getal, de maat aanduidend waar hij de repetitie wil aanvangen, 

ontdoet zich van zijn colbertje, trekt zijn wollen vest uit, maakt zijn das los, heft de stok (een 

merkwaardige dirigeerstok: heel kort en dun en met een knop) op en begint. Met de 

nauwkeurigheid van een metronoom slaat de rechterhand de maat; eigenlijk beweegt de 

dirigent alleen de pols, de stok beschrijft slechts korte bewegingen. Maar het lichaam schokt 

mee. Naar rechts en links buigt Strawinsky met plotselinge schokken over; soms echter is het 

alsof hij op een en dezelfde plaats een dans uitvoert; scherpe rukken markeren het rhythme. 

Uiterst expressief kan de linkerhand worden, een wonderlijk grote hand, veel te groot in 

verhouding tot het tengere lichaam en de kleine kop. Ze kan streng gebiedend gebaren naar 

een bepaald instrument of een groep uit het orkest; ze wordt in de grootste verwondering 

omhoog geheven met de uitdrukking van “waar blijft dat motief nou?”; ze veegt met een 

nonchalante geste een forto-klank weg; ze trekt zich langzamerhand tot aan de schouder terug, 

als om een klank te doen versterven; ze grijpt verlegen, naar de das, die er niet meer is; ze 

zoekt in de ruimte naar een gebaar, dat zijn meester echter, door een volgende gedachte, al 

weer vergeten schijnt te hebben… 

Strawinsky tikt zelden af. Hij onderbreekt de repetitie door beide handen op te heffen. 

Dan zegt hij zijn opmerkingen, gewoonlijk in het Duits; soms in het Frans; ook wel in beide 

talen door elkaar. 

Een muziekterm verheldert mogelijke misverstanden. Telkens klinkt een goedkeuring, 

als na een enkele opmerking, het gewenste effect bereikt is. Waar het woord niet voldoende 

uitdrukt, zingt hij een motief voor of tracht hij de rhythmische bedoeling te verduidelijken 

door met een geluid, dat het midden houdt tussen de klank van een fagot en van een saxofoon, 

te neuriën: “tok- tok”: “Kürzer! Tok-tok! Plus sec! Tok-tok! Ganz leicht und kurz! Tok-tok! 

Un peu plus tok-tok! Verstanden? tok-tok…” 

                                                 
99 M. Tak, Onder de bomen van het plein (Amsterdam, Brussel 1962), p. 69-70. 

Stravinsky zou in november 1931 opnieuw voor het Concertgebouworkest komen te staan, met drie werken, 

waaronder de allereerste uitvoering van zijn vioolconcert. Voor de wereldpremière vroeg hij een bedrag van  

f 500,-, zijn honorarium als dirigent zou f 1.500,- per concert bedragen. Als hem drie concerten zouden worden 

aangeboden, dan was hij bereid om extra een volksconcert voor niets te leiden, anders zou hij voor het 

volksconcert f 500,- in rekening brengen, zodat er met zijn optreden dan in totaal f 4.000,- gemoeid zou zijn. Er 

zou worden getracht om Stravinsky ook in Rotterdam te laten optreden, waardoor Het Concertgebouw f 1.500,- 

gerestitueerd zou krijgen. Dit Stravinsky-festival is niet doorgegaan. De uitgever had namelijk de 

wereldpremière naar elders verkocht. Daarbij kwam dat de pers bij Stravinsky’s laatste optreden verre van 

gunstig was geweest en anderen in het voorbije jaar in Amsterdam al een Stravinsky-festival hadden opgezet. 

SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 25, verslagen spreekuren d.d. 18 december 1930, 8 januari en 26 maart 

1931. 

Dit was het ‘Festival Strawinsky’ onder leiding van de componist vanwege de Amsterdamsche 

Studentenorganisatie voor Moderne Kunst in de Stadsschouwburg op 28 mei 1930. Veertig leden van het 

Concertgebouworkest waren ervoor geëngageerd. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 25, verslagen spreekuren 

d.d. 15 en 22 mei 1930. Uit de bespreking in het Algemeen Handelsblad ((o) d.d. 29 mei 1930) blijkt dat het 

succesvolle concert zeer veel van de musici individueel en samen had gevergd, omdat Stravinsky geen autoritair 

dirigent was. Het enige spoor dat het vioolconcert naliet, was een schets ervan op de rekening van de componist 

van Brack’s Doelen Hotel. Walsh, Stravinsky, p. 501-502. Het vioolconcert is voor het eerst op de programma’s 

van het Concertgebouworkest verschenen op 30 maart 1933. De dirigent was toen Bruno Walter, de solist 

Samuel Dushkin. Steffen, ‘Kroniek’.  
100 Het Volk (a) d.d. 27 oktober 1937. 
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Niets is conventioneel aan dezen man. Zijn uiterlijk, zijn gebaar, zijn toelichtingen, 

alles heeft iets hoogst persoonlijks en fascinerends. 

Wanneer hij een kwartier pauze aankondigt, klinkt spontaan applaus uit het orkest. 

Strawinsky dankt, betuigt zijn grote tevredenheid over de wijze waarop zijn werk is 

voorbereid.’  

De componist zelf schreef over het optreden: ‘Le bel orchestre du Concertgebouw, 

toujours à la même hauteur, les magnifiques chœurs d’hommes de la Société royale Apollo, 

des solistes de premier ordre, parmi lesquels Mme Hélène Sadoven – Jocaste, et Louis van 

Tulder – Œdipe, un excellent lecteur, Paul Huf, et l’accueil que mon œuvre trouva auprès du 

public, tout cela m’a laissé un souvenir précieux que j’ai plaisir à évoquer.’
101

 

Heel anders oordeelde Pijper over Kes, die het orkest op 28 en 29 april in de 

uitvoering van Schuberts Unvollendete leidde: superieur, met een beheerste directie, geheel 

gericht op een uitermate heldere klankvoorstelling, tot in details verzorgd en volkomen 

overtuigend. Alleen waren de langzame tempi in Pijpers opvatting soms te gedragen.
102

 Het 

zijn Kes’ laatste optredens met het Concertgebouworkest geweest. 

 Voor de buitengewone concerten werd een speciaal programmaboekje uitgegeven. 

Vooraanstaande personen uit het internationale muziekleven die op de een of andere manier 

een band met de jubilerende instelling en zijn orkest hadden, waren daarvoor benaderd.
103

 Een 

behoorlijk aantal van hen had zelf het Concertgebouworkest gedirigeerd. Er waren 

uiteenlopende reacties binnengekomen, voor Mengelberg en het orkest en voor de instelling 

als geheel en haar beleid. Schönberg schreef een vierstemmige canon boven een instrumentale 

baspartij op de tekst ‘Arnold Schönberg beglückwünscht herzlichst Concert Gebouw: es lebe 

hoch und lang; hoch und lang!’ Hij gaf de gelegenheidscompositie de opdracht mee ‘Für echt 

niederländische Künste kann dem Concertgebouw nur mit nachgeahmten danken Arnold 

Schönberg’.  

Richard Strauss had op 11 maart 1928 vanuit Milaan laten weten: ‘Unter den 

Gratulanten zum vierzigjährigen Jubiläum des Concertgebouw möchte ich gerne als einer der 

Ersten meine herzlichen Glückwünsche darbringen. War ich doch nicht lange nach der 

Gründung dieses schönen Kunstinstituts auch einer der Ersten, der die Freude hatte, das 

herrliche Orchester als Gast dirigieren zu dürfen. Darum erübrigt es sich gerade für mich, 

heute noch das Lob dieses erstrangigen Kunstkörpers und seines genialen Dirigenten, meines 

lieben Freundes Willem Mengelberg zu singen. Ihre Verdienste um das Musikleben Hollands 

gehören der Musikgeschichte an.  

Aber danken für Alles, was das Concertgebouw für mich und meine Werke getan, 

möchte ich heute ganz besonders herzlich und den Wunsch bei zu fügen, dass das 

Concertgebouw stets blühen und gedeihen möge, wie bis heute.’  

Ottorino Respighi schreef op 13 maart 1928 vanuit Rome dat hij de feestelijkheden 

niet kon bijwonen. ‘J’assiste en esprit à la fête de l’institution qui est la gloire de l’Hollande. 

Parmi les souvenirs les plus chères de ma vie d’artiste, sont les jours où j’eu la joie d’écouter 

ou de diriger mes oeuvres au Concertgebouw, exécutés par l’orchestre que Wi1lem 

Mengelberg, admirable et puissant animateur, a rendu une des plus parfaites du monde.’ 

                                                 
101 I. Stravinsky, Chroniques de ma vie. Suivi d’une discographie critique (Paris 2000), p. 169. 
102 De Muziek 2 nr. 9, juni 1928, p. 422. 
103 Guido Adler, Peter van Anrooij, Béla Bartók, Alfredo Casella, Ernst von Dohnányi, Cornelis Dopper, Sem 

Dresden, Edward Elgar, Max Fiedler, Aleksandr Glazoenov, Willem Kes, Darius Milhaud, Carl Nielsen, Gabriel 

Pierné, Willem Pijper, Sergej Prokofjev, Ottorino Respighi, Julius Röntgen, Albert Roussel, Ernst Schelling, 

Max von Schillings, Florent Schmitt, Arnold Schönberg, Franz Schreker, Richard Strauss, Igor Stravinsky, 

Johan Wagenaar en Bruno Walter. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 335; programmaboek. 
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 Max Fiedler noteerde als zijn gelukwens zes maten uit de finale van Beethovens 

Eroica en vier maten uit het begin van de Achtste symfonie van Gustav Mahler met 

daaronder: ‘Herzlich gratuliert dem Concertgebouw und dem Willem, Willem 

Mengelberg.’
104

 

De Telegraaf kwam op 8 april 1928 in zijn kolommen van de ochtendeditie nog met 

lofprijzingen en gelukwensen van Manuel de Falla bijvoorbeeld, van Schönberg, Stravinsky, 

Darius Milhaud, Franz Schreker en de weduwe Mahler. Gabriel Pierné die meerdere malen 

voor het orkest had gestaan, bleek het niet alleen te bewonderen, maar ook te benijden. Alban 

Berg accentueerde de vooruitstrevendheid van Het Concertgebouw op het gebied van de 

programmering. 

Op zondag 22 april werd met de matinee het hoogtepunt van de jubileumviering 

bereikt. Vele genodigden waren aanwezig. Vier orkestleden, die veertig jaar deel van het 

orkest uitmaakten, werden bij de aanvang van het concert gehuldigd. Na afloop ervan riep het 

publiek luid om Willem Kes, die daarop op het podium verscheen, Mengelberg omhelsde en 

ovationeel werd gehuldigd. Door de bestuursvoorzitter werd hij geprezen voor zijn werk. Als 

teken van erkentelijkheid werd hem bovendien een lauwerkrans overhandigd. Tal van 

feestelijkheden volgden die dag nog, waaronder in de Kleine Zaal de speciaal voor de 

gelegenheid geschreven revue Hallo, Hallo Concertgebouw met episodes uit zijn 

geschiedenis. Aan de totstandkoming ervan heeft de voormalige violist van het orkest en 

componist, Max Tak, een belangrijke bijdrage geleverd.
105

 

Het zal duidelijk zijn dat de instelling, lees dr. Rudolf Mengelberg, in 1928 Gebouw 

en Orkest samen weer als middelpunt van het internationale, moderne muziekleven heeft 

willen presenteren. Daarop wijst zowel de grote diversiteit van de uitgenodigde musici, hun 

herkomst en de compositiestijlen die de aangeschreven componisten(-dirigenten) 

vertegenwoordigden. Opmerkelijk is dat de dirigent van het Berliner Philharmonische 

Orchester en het Leipzigse Gewandhaus Orchester, Wilhelm Furtwänger, niet is benaderd. 

Maar hoewel het Gebouw minder coryfeeën binnen zijn muren heeft ontvangen dan waarop 

stellig was gehoopt, tonen de felicitaties en lofprijzingen toch wel duidelijk hoezeer op dat 

moment de instelling en zijn medewerkers internationale betekenis hadden. 

 

7.6 Arturo Toscanini 

Er is een vooraanstaande dirigent die vele jaren lang op het verlanglijstje van het 

Concertgebouwbestuur heeft gestaan: Arturo Toscanini. Hij had toegezegd om in oktober 

1919 te komen dirigeren, maar bedacht zich en werd door Karl Muck vervangen.
106

 In 1923 

en 1925 ondernam Het Concertgebouw opnieuw acties om de maestro naar Amsterdam te 

krijgen.
107

 Beide keren weer tevergeefs. Het verhaal gaat dat Toscanini vanwege een 

persoonlijke controverse met Willem Mengelberg nooit met het Concertgebouworkest is 

opgetreden, maar pas in de periode 1927/28-1930 zijn ze elkaars directe concurrenten 

                                                 
104 Ibid. Omdat een reactie van Stravinsky is uitgebleven, werd een inschrijving uit het gastenboek van het 

Concertgebouw gereproduceerd, waarbij de plaats en de datum werden verwijderd! De afgedrukte bijdragen van 

Peter van Anrooij, Cornelis Dopper, Willem Pijper en Ernest Schelling ontbreken op de desbetreffende plaats in 

inv.nr. 335, terwijl de brief van Florent Schmitt niet is gebruikt. 
105 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 98-100; SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 340, 

doorslag van de brief d.d. 28 april 1928 aan Max Tak. 
106 Zwart, Willem Mengelberg, p. 453, noot 423. Bottenheim noemt in Geschiedenis van het Concertgebouw, II, 

op p. 246 Alfredo Casella als vervanger. 
107 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 53, verslag spreekuur d.d. 20 september 1923, en inv.nr. 54 d.d. 9 juli 

1925. 
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geworden, toen ze afwisselend het New York Philharmonic Orchestra dirigeerden.
108

 

(Mengelberg, die daar al optrad, had het bestuur van het New Yorkse orkest gesuggereerd om 

zijn Italiaanse collega te engageren.
109

) Hoewel er foto’s van beide dirigenten bestaan die een 

vriendschappelijke sfeer uitstralen,
110

 schijnt er in New York toch van grote animositeit 

tussen hen sprake te zijn geweest. Mengelberg placht daar, wat hij in Amsterdam ook deed, 

op de eerste repetitie na zijn periode van afwezigheid na een paar maten af te tikken en met 

veel vertoon van zelfbeklag tegen de orkestleden te zeggen: ‘Wie heeft er in hemelsnaam mijn 

mooie orkest bedorven – nou kan ik weer helemaal opnieuw beginnen.’
111

 

 De Wagnervereeniging ondernam eveneens een poging om Toscanini naar Amsterdam 

te krijgen. Zij wilde hem Verdi’s opera Falstaff laten leiden. Als dit was gelukt, dan zou de 

Italiaanse dirigent via deze weg voor het Concertgebouworkest zijn komen te staan. Paul 

Cronheim, een van de drijvende krachten achter de vereniging, gaf er jaren later de volgende 

informatie over. ‘Door bemiddeling van diens oude vriend Stabile werd in Salzburg het 

contact tot stand gebracht met de furieuze maestro, een nachtelijk avontuur dat zich in het 

aloude “Oesterreichischer Hof” afspeelde. Toscanini die, hoe begrijpelijk, Falstaff als een 

kostbaar kleinood koesterde en bovendien het Concertgebouworkest als klankbord van Verdi 

een verleidelijk aanbod vond, had aanvankelijk wel oren naar ons voorstel, maar zijn 

pathologische afkeer van Mengelberg, daterende uit hun “samenwerking” in New York, bleek 

te sterk. “Il me fera des cabales,” schreeuwde hij. Toen wij in ’t midden brachten dat 

Mengelberg ten tijde der voorstellingen niet in ’t land zou zijn en in het Concertgebouw door 

Monteux vervangen werd, riep hij enthousiast: maar dan hebt ge toch de beste Falstaff-

dirigent en mijn dierbaarste collega!’ Zo kwam het dat Pierre Monteux, als eerder vermeld, op 

24 en 26 november 1932 in de Stadsschouwburg de opvoeringen van Falstaff leidde.
112

 

 Bij het Concertgebouwbestuur bleef de wens levend om Toscanini voor het 

Concertgebouworkest te krijgen.
113

 In 1933 werd opnieuw actie ondernomen om haar 

gerealiseerd te krijgen.
114

 Een bestuurslid reisde er zelfs voor naar Parijs om met de dirigent 

over de concertdata te spreken.
115

 Weer was de poging tevergeefs. Ook een voorstel in 

1935
116

 om hem met de Wiener Philharmoniker uit te nodigen twee concerten in het 

Concertgebouw te geven, het ene onder auspiciën van de Wagnervereeniging en het andere 

vanwege Het Concertgebouw, bleef zonder positieve gevolgen. Het bestuur wilde de 

concerten om verschillende redenen niet in een van de eigen concertseries laten plaatsvinden. 

Rudolf Mengelberg heeft nog in Salzburg getracht om, nadat hij door Bruno Walter bij de 

maestro was geïntroduceerd, persoonlijk Toscanini over te halen naar Amsterdam te komen. 

Diens niet gemotiveerd overgeleverde weigering was pertinent, ondanks het feit dat Walter 

                                                 
108 M. Flothuis, ‘Tussen twee wereldoorlogen (1920-1940)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, p. 

167-210: p. 172. 
109 E. Bysterus Heemskerk, Over Willem Mengelberg. Illustraties en documentatie uit het archief van Willem 

Mengelberg en persoonlijke herinneringen. 1871-1951 (Amsterdam 1971), p. 69. 
110 O. Glastra van Loon, Onder de stenen lier. Het Concertgebouworkest. Lief, leed en luim in tachtig jaar 

samenspel van wereldberoemde muziekmakers (Amsterdam 1969), p. 86; Bysterus Heemskerk, Over Willem 

Mengelberg, p. 68; H. Nolthenius, Concertgebouw spelenderwijs. Vijf beeldvariaties op het thema 

Concertgebouw. Met een zesde variatie ‘ad libitum’ door Paul Cronheim (Amsterdam 1969), p. 83. 
111 Glastra van Loon, Onder de stenen lier, p. 102. 
112 H. Suèr & J. Meurs, Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereeniging in Nederland 1883-1959 

(Amsterdam 1997), p. 163, 268. 
113 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 57, verslag spreekuur d.d. 22 december 1927. 
114 Ibid., inv.nr. 26, verslagen spreekuren d.d. 28 september en 5 oktober 1933. 
115 Ibid., d.d. 12 oktober 1933. 
116 Ibid., inv.nr. 27, verslag vergadering Financieele Commissie d.d. 12 juni 1935. 
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het verzoek ten zeerste had gesteund.
117

 Een volgende poging om de Italiaan voor een concert 

te engageren, werd ondernomen in 1936.
118

  

 Wat Het Concertgebouw niet lukte, wist het Residentie Orkest wel voor elkaar te 

krijgen. Tegen de verwachting in arriveerde de dirigent in maart 1937 in Nederland om één 

concert in Rotterdam en één in Den Haag te leiden. De toegangskaartjes à raison van tien 

harde vooroorlogse guldens vlogen weg.
119

 Sommige kranten lieten niet na zout in de 

Amsterdamse wonde te strooien. Zo kopte de Haagsche Post ‘Toscanini niet naar 

Amsterdam’ waaronder de muziekmedewerker schreef: ‘Wij beschouwen Toscanini niet 

alleen als den grootsten dirigent van dezen tijd, maar van alle tijden.’
120

 Hoe pijnlijk het 

succes van het Residentie Orkest in Amsterdam werd ervaren, tonen de verslagen van 

bestuursbijeenkomsten. Tijdens een gecombineerde vergadering van de besturen van Het 

Concertgebouw en de Wagnervereeniging op 17 februari 1937 viel het besluit om een 

gemeenschappelijke gedragslijn te volgen. Een eventuele aanbieding om Falstaff met het 

Residentie Orkest onder Toscanini’s leiding te geven, zou door het bestuur van de 

Wagnervereeniging niet worden geaccepteerd. In een bijeenkomst van het 

Concertgebouwbestuur een week later rekende de voorzitter erop dat geen der bestuursleden 

het Toscanini-concert in Den Haag zou bijwonen. Verder hoopte men dat de opkomst van het 

publiek bij de uitvoering van Euryanthe van Carl Maria von Weber (door solisten, het 

Toonkunstkoor en het Concertgebouworkest onder leiding van Bruno Walter) op dezelfde 

avond er niet te veel onder zou lijden: ‘alle pogingen zullen in het werk gesteld worden om 

deze uitermate belangrijke concertavond [op 4 maart] zoo goed mogelijk te doen slagen.’ Tot 

verbijstering van het Concertgebouwbestuur zond Willem Mengelberg echter vanuit Rome 

zijn collega een telegram, dat ook nog eens in de pers werd gepubliceerd.
121

 ‘Bij uw eerste 

optreden in mijn vaderland’, zo liet Mengelberg weten, ‘heet ik u van harte welkom. Moge dit 

optreden ertoe bijdragen, de daadwerkelijke belangstelling in de toonkunst bij al mijn 

landgenooten te steunen en te verlevendigen. Vast overtuigd, u overweldigend succes zult 

hebben. Met vriendelijke groeten Willem Mengelberg.’
122

 Bovendien liet Mengelberg 

Toscanini in Rotterdam een krans bezorgen.
123

  

 Een jaar later was de Italiaanse maestro in Den Haag terug om er opnieuw met het 

Residentie Orkest furore te maken. En weer poogde Het Concertgebouw, dit keer via de 

gemeente Amsterdam, hem naar de hoofdstad te krijgen. Burgemeester en Wethouders 

konden er echter niet toe besluiten om de dirigent voor de aanstaande zomer uit te nodigen. 

‘Evenwel zouden B. en W. eventueel bereid zijn, een uitnoodiging aan Toscanini door een 

ander lichaam hunnerzijds te steunen.’ Doch het Concertgebouwbestuur stelde zich op het 

standpunt dat Het Concertgebouw dit niet meer kon doen ‘in verband met de volstrekt 

afwijzende houding, die deze sedert jaren aangenomen heeft.’
124

 Direct na de Tweede 

Wereldoorlog heeft Het Concertgebouw nogmaals een uitnodiging doen uitgaan, waarop 

Toscanini’s zoon geantwoord heeft dat zijn 79-jarige vader geen nieuwe verplichtingen op 

zich kon nemen.
125

 

                                                 
117 Het Volk (a) d.d. 9 maart 1937. 
118 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 27, verslag spreekuur d.d. 9 september 1936.  
119 P. Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk. De Nederlandse symfonie-orkesten 1933-1945 

(Proefschrift UvA, [Zutphen] 1993), p. 26-27. 
120 D.d. 27 februari 1937.  
121 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 27, verslagen bestuursvergaderingen d.d. 17 en 24 februari en 10 maart 

1937.  
122 De Standaard d.d. 5 maart 1937. 
123 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 27, verslag bestuursvergadering d.d. 10 maart 1937.  
124 Ibid., d.d. 2 maart 1938. 
125 Ibid., inv.nr. 29, notulen vergadering Raad van Bestuur d.d. 19 en 20 februari 1946. 
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7.7 Wisselende belangrijkheid  

In de periode 1920-1939 traden tijdens de concerten van Het Concertgebouw nog tal van 

andere gastdirigenten op dan de al genoemden. Er waren onder hen geroutineerde 

componisten en musici die niet of nauwelijks gecomponeerd hebben of die met het orkest 

nooit een eigen compositie hebben uitgevoerd. In beide gevallen is het opmerkelijk dat het 

toch vaak bij een enkel optreden of bij enkele optredens achtereen is gebleven. Bovendien 

leidden sommige componisten slechts éénmalig de uitvoering van één eigen werk. Anderzijds 

is het zo dat van de niet-componisten er een aantal dirigenten gedurende langere tijd 

terugkeerde en voor Gebouw en Orkest van majeure betekenis is geweest. Verder zijn er 

dirigenten die vóór de Tweede Wereldoorlog slechts in zeer beperkte mate zijn opgetreden, 

maar die na de oorlog (soms vaak) terugkeerden. Al eerder is aangegeven dat de minder 

belangrijke concerten, zoals de volksconcerten of de zomerconcerten, bij uitstek een geschikte 

gelegenheid werden gevonden om onbekenden ‘uit te proberen’. Het kwam ook voor dat een 

dirigent alleen buiten Amsterdam een concert dirigeerde. Bij concerten met derden 

verschenen eveneens uiteenlopende dirigenten voor het orkest. Onder hen waren soms niet de 

minste persoonlijkheden, zoals Zoltán Kodály bij de uitvoering van zijn Psalmus hungaricus 

vanwege de Koninklijke Oratorium-Vereeniging op 20 april 1927. 

 Ten aanzien van de Amsterdamse abonnementsconcerten is het opmerkelijk dat er 

vaak slechts sprake was van een optreden van een gastdirigent in een concert van een andere 

dirigent of dat één dirigent het gedeelte vóór en een andere het gedeelte na de pauze voor zijn 

rekening nam. Behalve de eigen dirigenten en de vaste gastdirigenten traden tijdens deze 

abonnementsconcerten maar weinig gastdirigenten in meerdere seizoenen op. Een ander 

treffend aspect is dat er in de jaarverslagen nogal wat namen ontbreken van musici die slechts 

in een gedeelte van een concert of gedeelten van concerten als dirigent optraden.   

 Tot de componisten die eenmalig als gastdirigent zijn opgetreden, behoren Aleksandr 

Glazoenov en Sergej Prokofjev. Het is de artistiek leider dr. Rudolf Mengelberg geweest die 

zich voor een optreden van Aleksandr Glazoenov in het Concertgebouw heeft ingezet. Hij 

hechtte er groot belang aan vanuit het streven van het Gebouw ‘met de vooraanstaande 

persoonlijkheden der toonkunst uit alle landen contact te houden en vooral de componisten als 

vertolkers van eigen kunst in Nederland te ontvangen.’ De komst van Glazoenov betekende 

de komst van ‘de laatste groote vertegenwoordiger van het oudere Russische 

componistengeslacht, dat ons reeds lang vertrouwd en dierbaar is.’ Gememoreerd werd dat 

vele van diens composities zich wereldwijd een plaats in de concertzalen hadden verworven, 

ook in Nederlandse, ‘waar o.a. zijn heden uit te voeren vierde symphonie en het vioolconcert 

sedert lang tot de standaardwerken van het repertoire behooren.’
126

 

Glazoenov trad in 1931/32 op in een concert met Willem Mengelberg. Hij was een 

leerling van Rimski-Korsakov en had gedurende lange tijd als directeur het conservatorium 

van Leningrad geleid. In 1928 had hij Rusland verlaten.
127

 Mengelberg had al vroeg 

composities van hem in zijn repertoire opgenomen.
128

 De componist op zijn beurt was een 

groot bewonderaar van de Amsterdamse dirigent. In 1913 had hij in de partituur van de 

Vierde symfonie als opdracht geschreven: ‘Dem feinsten Orchesterkenner, grossartigen 

Dirigenten Willem Mengelberg zum Andenken an die vollkommenste Aufführung dieses 

Werkes unter seiner Leitung in S
t
Petersburg am 30 Januar/12 Februar 1913.  

 

                                                 
126 Programmaboekje d.d. 8 november 1931. 
127 B. Schwarz, ‘Glazunov, Aleksandr Konstantinovich’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music 

and musicians (London, New York 22001), IX, p. 938-941. 
128 F.W. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951). Een biografie 1871-1920 (proefschrift UU, Amsterdam 1999), 

p. 394. 
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Mit herzlichstem Gruss ergebenst  

Alexander Glazunow.’
129

 

Al voor het seizoen 1907/1908 was zijn naam als potentieel gastdirigent gevallen.
130

 

Toch duurde het tot 1931, eer hij het Concertgebouworkest kon dirigeren. Op 5 november 

arriveerde Glazoenov met zijn echtgenote op het Centraal Station, waar zij door onder 

anderen Rudolf Mengelberg werden opgewacht.
131

 Zijn optreden vond plaats op 

zondagmiddag 8 november. Verschillende kranten wijdden ruim aandacht aan de Russische 

componist. In het Amsterdamsch Conservatorium werd zaterdags een receptie gehouden en 

vond een concert door leraren plaats dat geheel aan de muziek van de bezoeker was gewijd.
132

 

Ook het programma van het abonnementsconcert omvatte uitsluitend composities van 

Glazoenov. Het werd geopend met de Vierde symfonie onder leiding van Willem 

Mengelberg, die deze al in zijn tweede Amsterdamse seizoen voor het eerst had uitgevoerd.
133

 

Vervolgens dirigeerde Glazoenov, ‘een langzaam bewegende, zwaar en forsche’ kunstenaar, 

Le printemps.
134

 Het Algemeen Handelsblad typeerde hem als een bejaarde, corpulente man 

die, zittend achter de directielessenaar, met afgemeten, wat moeizame bewegingen de maat 

sloeg en meer dan aan iets anders deed denken aan een vriendelijke bankdirecteur, die een 

cliënt bezadigd adviseert over een belegging, of aan een goedige ‘bovenmeester, die kalmweg 

het proefwerk van de hoogste klas naziet.’
135

 Zijn gebaren waren minimaal, maar 

buitengewoon precies.
136

 Na Le printemps volgde de uitvoering van het Vioolconcert in a met 

Caecilia Hansen als soliste. ‘Zij speelde voortreffelijk’, maar verschilde in opvatting van de 

componist over de tempi. En even ging het mis.
137

 Tot besluit werd onder Glazoenovs leiding 

de Marche sur un thème russe ten gehore gebracht. In het Algemeen Handelsblad schreef 

Herman Rutters over het bijzondere optreden: ‘Wij hebben den Russischen meester met 

eerbiedig en geestdriftig huldebetoon van applaus, gejuich, kransen en opstaan bij zijn 

verschijning waardig ontvangen en zijn er hoogst erkentelijk voor, dat wij hem die eer hebben 

mogen bewijzen en hij ons in de gelegenheid heeft gesteld, deze gedenkwaardige gebeurtenis 

in het geschiedboek van ons concertleven te mogen aanteekenen’.
138

 Onverdeeld enthousiast 

over zijn muziek toonden de recensenten zich niet.
139

  

Sergej Prokofjev moet in dit verband eveneens worden genoemd. Hij dirigeerde het 

Concertgebouworkest op 28 januari 1932 tijdens een concert van Pierre Monteux. Eerder was 

hij al als pianosolist met het orkest opgetreden.
140

 Bij zijn optreden als dirigent had het 

abonnementsconcert de veel suggererende benaming Russisch Muziekfeest gekregen. Na 

Rimski-Korsakovs bewerking van Une nuit sur le mont chauve van Moesorgski onder 

Monteux’ leiding, volgde de eerste uitvoering van Prokofjevs Eerste pianoconcert, met de 

componist aan de vleugel. Vervolgens dirigeerde hij zelf de eerste uitvoering van zijn 

symfonische suite Pas d’Acier. De avond werd besloten met Stravinsky’s suite uit Petroesjka 

onder leiding van Monteux. ‘Prokofieff had èn als solist – in zijn concert – èn als dirigent van 

                                                 
129 Afgebeeld in het programmaboekje d.d. 8 november 1931. 
130 Zie hoofdstuk IV. 
131 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 6 november 1931. 
132 Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 6 en (o) d.d. 8 november 1931. 
133 Zwart, Willem Mengelberg, p. 64. 
134 De Courant Het Nieuws van den Dag (o) d.d. 9 november 1931. 
135 (a) d.d. 6 november 1931. 
136 De Tijd (a) 10 november 1931. Volgens de verslaggever van De Maasbode was Glazoenovs directie veel 

strakker en objectiever dan die van Mengelberg. De Maasbode (o) d.d. 10 november 1931. 
137 De Courant Het Nieuws van den Dag (o) d.d. 9 november 1931. 
138 (a) d.d. 9 november 1931. 
139

 Het Volk (o) d.d. 9 november 1931, De Maasbode (o) d.d. 10 november 1931. 
140 Steffen, ‘Kroniek’. 
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zijn Suite feestelijke ovaties te incasseeren. Maar de grootste hulde ontving Monteux, na zijn 

meesterlijke prestatie: het uit het hoofd dirigeeren – en hoe! – van “Petroesjka”’, aldus het 

Algemeen Handelsblad. Volgens De Telegraaf daarentegen waren de huldebetuigingen na 

Pas d’Acier uiterst sober.
141

 Het bleef de enige keer waarbij Prokofjev als dirigent met het 

orkest is opgetreden. 

Een van de dirigenten die vóór de Tweede Wereldoorlog slechts eenmalig een heel 

concert– een volksconcert – van het Concertgebouworkest heeft geleid, is Herbert von 

Karajan. Dit concert vond plaats op 23 januari 1938. Het programma bestond uit het 

Vioolconcert van Beethoven met Andries Roodenburg als solist en Brahms’ Eerste 

symfonie.
142

 Hoewel dit een groot succes werd,
143

 zou Karajan alleen nog tijdens de Tweede 

Wereldoorlog terugkeren om met het orkest grammofoonopnamen te maken. Ze zijn onder 

verschillende labels uitgebracht.
144

  

 

Belangrijke buitenlandse dirigenten voor Gebouw en Orkest waren Carl Schuricht en Erich 

Kleiber. Schuricht was lange tijd werkzaam te Wiesbaden. Zijn repertoire omvatte muziek 

van modernen als Debussy, Delius, Ravel, Schönberg en Stravinsky.
145

 Hij debuteerde als 

gastdirigent van het Concertgebouworkest tijdens het volksconcert van 8 juli 1928. In 1931 

keerde hij voor enkele concerten terug. Inmiddels was hij bij het Residentie Orkest benoemd 

tot dirigent van de Kurhausconcerten. In februari 1931 leidde Carl Schuricht op memorabele 

wijze de enige uitvoeringen van de Zesde symfonie van Gustav Mahler die er tussen 1920 en 

1940 hebben plaatsgevonden. Hij zette tevens Bruckners Vijfde symfonie op het programma.  

Schurichts keuzes zijn opmerkelijk. Beide symfonieën waren lang niet gespeeld en bij 

het publiek niet populair. Desondanks wist de dirigent het publiek te overtuigen.
146

 ‘In 

Begeisterung und Dankbarkeit für die herrlichen Eindrücke vom Concertgebouw’ schreef hij 

op 22 februari in het gastenboek van het Concertgebouw. In 1934 voerden Schuricht en het 

orkest onder meer Bruckners Negende symfonie uit. In het begin van het seizoen 1939/40 zou 

hij wegens ziekte van Mengelberg tien concerten leiden. Daarover meer in het volgende 

hoofdstuk.
147 

 

De relatie van Erich Kleiber met het Concertgebouworkest begon met uitvoeringen in 

het kader van de Wagner-herdenking van 1933. Hij leidde het orkest in de Stadsschouwburg 

tijdens drie opvoeringen van Parsifal vanwege de Wagnervereeniging, en in het 

Concertgebouw tijdens een herdenkingsconcert vanwege deze vereniging en twee 

herdenkings-abonnementsconcerten en een dito volksconcert. Bovendien dirigeerde hij het 

orkest in Den Haag en Arnhem, waar de programma’s eveneens aan Wagner waren gewijd. 

Zijn optreden was in eerste instantie te danken aan het feit dat Willem Mengelberg had 

afgezegd, omdat die ‘zenuwziek’ was geworden.
148

 Op 13 februari, Wagners sterfdag, werd 

                                                 
141 Algemeen Handelsblad (o), De Telegraaf (o) d.d. 29 januari 1932. 
142 Zie cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959, in: De 

Leur, Eduard van Beinum. 
143 De Tijd (a) d.d. 24 januari 1938.  
144 J. van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest (Zutphen 1989), p.45-46.  
145 J. Bowen, ‘Schuricht, Carl’, in: Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians, XXII 

(herdruk 2002), p. 820.  
146 O.a. De Telegraaf (o) d.d. 20, (a) d.d. 23 februari, Algemeen Handelsblad (a) d.d. 20, (a) d.d. 23 februari en 

De Tijd (a) d.d. 20, (a) d.d. 23 februari; N. Steffen, ‘De periode 1888 tot 1931’, in: T. de Leur, H. Ferwerda & J. 

Giskes (eindred.), Bruckner en het Koninklijk Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1997), p. 33-51: 50-

51.  
147 Schuricht leidde voorts een benefietconcert op 4 oktober 1933. Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk 

Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
148 Suér & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 171; zie ook Bottenheim, Geschiedenis van het 

Concertgebouw, III, p. 138. 
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deze in het Concertgebouw met een concert herdacht, waarbij Thomas Mann een rede 

hield.
149

 Op 19 februari dirigeerde Kleiber de eerste uitvoering door het orkest van Wagners 

Symfonie in C. Hij maakte grote indruk, zowel op het publiek als op de muziekrecensenten. 

Kleiber deed aan Bruno Walter denken, maar was volgens een recensent minder ‘zoet’ en 

vaak wat sneller in zijn tempi met een andere opvatting over het rubato.
150

  

Hij had al een indrukwekkende loopbaan achter de rug. In 1923 was hij 

Generalmusikdirektor van de Berlijnse Staatsopera geworden, waar hij regelmatig de 

aandacht op zich vestigde met buitengewone prestaties. Daarnaast trad hij wereldwijd op als 

gastdirigent. Belangrijk waren verder zijn optredens met het Concertgebouworkest in de 

producties van de Wagnervereeniging van Tannhäuser (1934), Die Walküre (1935), 

Lohengrin (1936), Götterdämmerung (1937), Siegfried (1938), en van Der Rosenkavalier 

(1937) van Richard Strauss.
151

 Het Algemeen Handelsblad schreef naar aanleiding van de 

opvoering van Siegfried als intro boven de bespreking: ‘Kleiber is er volmaakt in geslaagd het 

kunstwerk naar den geest te herscheppen, de realiseering er van op het niveau der genialiteit 

te plaatsen en te houden, en het allerbeste van de medewerkenden actief te maken.’
152

 Begin 

1935 trad hij voor de laatste maal in het nationaal-socialistische Duitsland op, met 

Tannhäuser.
153

 Toen in 1939 de Wagnervereeniging door de Duitsers voor de keus werd 

gesteld om of voor Duitse zangers te kiezen of voor Kleiber, betekende dit dat de vereniging 

pragmatisch hem niet engageerde.
154

 

De qua postuur kleine Kleiber was een perfectionist. ‘Ingewortelde fouten werden 

opgespoord en verwijderd. Routinespel vond in hem een vijand; hij eiste exactheid en trouw 

aan het notenbeeld als absolute voorwaarde. Het studeren was zeer verstandelijk en 

intelligent, het gevoel liet hij tijdens de studie geen rol spelen. Het beheersen van de techniek 

achtte hij een taak van de ratio. Als hij twijfelde aan de juistheid van de partituur, trachtte hij 

het manuscript te bestuderen om zich zekerheid te verschaffen.’
155

 

Hij heeft het orkest niet alleen vóór de Tweede Wereldoorlog gedirigeerd, waarbij het 

accent van zijn optredens vooral op muziek van Wagner lag, maar ook grote indruk gemaakt 

in tal van optredens daarna. 

Tot de dirigenten die in de periode 1920-1939 zeer weinig zijn opgetreden, doch later 

voor het orkest van majeure betekenis zijn geweest, behoren Otto Klemperer en George Szell. 

Klemperer, de dirigent van de Kroll-opera in Berlijn en een van de leidende Duitse dirigenten, 

debuteerde als gastdirigent van het Concertgebouworkest op 19 januari 1929 in Den Haag. 

Een dag later trad hij tijdens de zondagse matinee in het Concertgebouw op. Ook op 24 

januari dirigeerde hij.  

Hij kende het orkest al. In 1917 had hij ermee in Den Haag vanwege de Duitsche 

Opera Der fliegende Holländer van Richard Wagner uitgevoerd (zie hoofdstuk V). Het 

programma van zijn eerste concert in de Grote Zaal op 20 januari 1929 omvatte de Ouverture 

Egmont van Ludwig van Beethoven en de Achtste symfonie van Anton Bruckner. Tijdens het 

abonnementsconcert van 24 januari dirigeerde hij achtereenvolgens de Chaconne van 

Christoph Willibald von Gluck, het Pianoconcert in a van Robert Schumann, de Pulcinella-

suite van Igor Stravinsky (eerste uitvoering) en Beethovens Zevende symfonie. Leonid 

Kreutzer trad als solist op.  

                                                 
149 Suér & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 173. 
150 De Courant Het Nieuws van den Dag d.d. 17 februari 1933. 
151 Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 268-274.  
152 (o) d.d. 17 juni 1938. 
153 W. Schreiber, Grosse Dirigenten (München, Zurich 2005), p. 136; zie ook E. Klee, Das Kulturlexikon zum 

Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945 (Frankfurt am Main 2007), p. 309.  
154 Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 205-207. 
155 L. Metz, Over dirigeren, dirigenten en orkesten (Lochem 21968), p. 218-220. 
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 De optredens van Klemperer vielen in het seizoen 1928/29 in de periode tussen die 

van Pierre Monteux en Willem Mengelberg. Fritz Busch, de dirigent van de Sächsiche 

Staatsoper te Dresden en ook een van de belangrijke dirigenten van die dagen, was hem met 

succes voorgegaan. Busch had al in de zomer van 1927 het orkest gedirigeerd vanwege de 

Wagnervereeniging in Beethovens Fidelio en daarna een volksconcert van Het 

Concertgebouw.
156

 Na Busch volgde Ernst von Dohnányi. Maar die viel tegen.
157

  

 Klemperer maakte indruk. Alleen al door zijn verschijning. ‘Reusachtige figuur, die 

zonder eenige verhooging dwingend en domineerend voor zijn spelers staat, geweldig en van 

muzikaliteit geladen wezen, dat straks geluidsorkanen zal bezweren met de kolossale zwaaien 

van enorme armen’.
158

 Herman Rutters kwalificeerde de uitvoering van Bruckners Achtste als 

indrukwekkend schoon. Klemperer dirigeerde het werk uit het hoofd, wat ongebruikelijk was, 

en gaf er blijk van het soeverein te beheersen. Hij eerbiedigde volgens deze muziekrecensent 

de partituur tot in de details en bezielde het orkest tot een onvergetelijke prestatie.
159

 Zijn 

tweede optreden in de Grote Zaal leidde eveneens tot lovende woorden in de pers. Opnieuw 

wekte het dirigeren zonder partituur verbazing. En het publiek? Na Bruckner stond de zaal op 

‘en brulde’. Aan het eind van het tweede concert bracht het ovaties, zoals men in Amsterdam 

slechts zelden had beleefd.
160

 Klemperer vond het orkest grandioos, het beste dat hij had 

gedirigeerd.
161

 Later in het seizoen werd hij teruggevraagd om de door ziekte uitgeschakelde 

Mengelberg te vervangen.
162

 Opmerkelijk is dat hij toen uitgebreid Mahler dirigeerde: de 

Tweede symfonie tijdens het abonnementsconcert van 14 april en Das Lied von der Erde op 

18 april 1929. De uitvoering van de Tweede symfonie slaagde na slechts één repetitie. 

Klemperers uitgangspunt was de grote lijn. Als gevolg daarvan waren zijn tempi opvallend 

snel: Mengelberg 1 uur 50', Klemperer 1 uur 27'!
163

 Vooral de orkestrale delen duurden bij 

hem aanzienlijk korter dan men gewend was. Zijn expressie, zijn furieuze dramatiek lieten 

niet na grote indruk te maken.
164

 Das Lied von der Erde werd voorafgegaan door Apollon 

musagète van Igor Stravinsky. 

 George Szell trad op 6 februari 1936 voor het eerst met het orkest op. Hij was toen in 

Praag werkzaam als Generalmusikdirektor van de Duitse Opera en de Philharmonie en had al 

het Residentie Orkest gedirigeerd.
165

 Het programmaboekje meldt dat hij ‘als een kunstenaar 

en vertolker van universeele begaafdheid’ in verschillende landen, maar voornamelijk in 

Engeland, zeer gevierd was. Om twee redenen is de komst van George Szell belangrijk. Ten 

eerste vanwege de kennismaking met een fenomenaal dirigent. Ten tweede vanwege de 

uitvoering van de Symphonische Stücke aus der Oper ‘Lulu’ van Alban Berg. Al tijdens de 

repetities liet Szell blijken dat hij het orkest prachtig vond.
166

 Met de introductie van de 

Symphonische Stücke bij het Concertgebouworkest werd tevens Alban Berg herdacht, die op 

24 december 1935 was overleden. Opmerkelijk is dat het in memoriam in het 

                                                 
156 Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 264; De Telegraaf (o) en Algemeen Handelsblad (o) d.d. 18 

januari 1929. 
157 De Telegraaf (o) d.d. 1 februari 1929; zie ook De Tijd. 
158 De Telegraaf (a) d.d. 21 januari 1929. 
159 Algemeen Handelsblad (a), De Telegraaf (a) d.d. 21 januari 1929. 
160 Het Volk (o), Algemeen Handelsblad (o) d.d. 25 januari 1929. 
161 Heyworth, Otto Klemperer, I, p. 307 en noot. 
162 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 58, verslag spreekuur d.d. 11 april 1929. 
163 De Courant Het Nieuws van den Dag d.d. 15 april 1929. 
164 Ibid., Algemeen Handelsblad (a), De Telegraaf (a) d.d. 15 april, Algemeen Handelsblad (o), De Telegraaf (o) 

d.d. 19 april.  
165 De Maasbode (a) d.d. 4 februari 1936. 
166 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 3 februari 1936. 
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programmaboekje niet door Rudolf Mengelberg, maar door de componist Piet Ketting is 

geschreven.  

 Daags na het concert loofde de Nieuwe Rotterdamsche Courant de voortreffelijke 

uitvoering van Bergs muziek en meldde het dagblad dat het publiek haar met grote 

uitbundigheid had ontvangen.
167

 Volgens De Courant Het Nieuws van den Dag daarentegen 

was het succes erg matig.
168

 Voorlopig zou de muziek van dodecafonisten als Berg bij Het 

Concertgebouw weinig in tel blijven. Szells concert werd geopend met de uitvoering van de 

Vierde symfonie van Robert Schumann, na de pauze volgde de Zevende symfonie van 

Ludwig van Beethoven. Over Szells directie werd in De Nederlander
169

 geschreven dat deze 

beweeglijk was, ‘sterk afwisselend van gebaar, rijk aan plastiek, dóch beheerscht en uitgaande 

van een muzikale stuwkracht.’ Szell bleek geen ‘Pultvirtuos’ die op het succes van het 

publiek werkte. ‘Wat hij allereerst doet, is musiceeren; de muziek bloeit op onder zijn handen. 

Hij detailleert een werk én bindt het! Alles houdt hij vast, niets ontgaat hem. Temperamentvol 

als hij is, geeft hij hevige expansie om daarnaast in fijn coloriet een pianissimo te plaatsen. 

Verrassend is zijn opvatting van Beethoven, ánders dan wij van dit concertpodium met de 

befaamde Beethoven-cycli gewend zijn. Hij gaat uit van de compositie zelf en musiceert, met 

genoegzame aanwending van de dramatische elementen, welke de romantiek van deze 

symphonieën van Beethoven en Schumann verlangt.’ Szell trad ook nog op 8 februari met het 

orkest op in Den Haag en op zondag 9 februari opnieuw in de Grote Zaal. Tijdens dit concert 

stonden werken van Haydn, Sibelius en Richard Strauss op het programma.  

Hoe de dirigent zijn eerste concert met het Concertgebouworkest heeft ervaren, blijkt 

uit het gastenboek van het Concertgebouw. Daarin schreef hij op 6 februari 1936: ‘Mit diesem 

Orchester musizieren zu können ist das gewaltigste, rührendste und erschütterndste Erlebnis!’ 

 Adrian Boult ten slotte behoort tot de tamelijk zeldzame musici uit de Angelsaksische 

landen die met het orkest optraden. Hij was in 1924 benoemd tot dirigent van het City of 

Birmingham Symphony Orchestra. In 1930 aanvaardde hij de uitnodiging bij de vorming van 

het BBC Symphony Orchestra om ook dit orkest te leiden. Behalve een volksconcert in 1925 

dirigeerde hij bij het Concertgebouworkest het abonnementsconcert van 29 februari 1940. Het 

programma van 1925 omvatte uitsluitend muziek van Engels componisten (Vaughan 

Williams, Elgar, Holst en Parry). In 1940 zou Boult werken dirigeren van Arthur Bliss en 

Elgar, alsmede de Ouverture Oberon van Carl Maria von Weber en de Derde symfonie, de 

Schotse, van Mendelssohn, twee werken die in relatie tot Groot-Brittannië staan. (De première 

van de ouverture had in 1826 te Londen plaatsgevonden).
170

 Ook Boult zou na de Tweede 

Wereldoorlog terugkeren. 

 

7.8 De gevolgen van de beurskrach 

Op donderdag 24 oktober 1929 stortte in New York de effectenmarkt ineen, met een 

wereldwijde economische depressie als gevolg. In Nederland werd zij in de loop van 1930 

voelbaar. Een beurscrisis als in de Verenigde Staten bleef er uit, maar dalende prijzen, terwijl 

de productiekosten geen overeenkomstige daling ondergingen, stagnatie van de 

goederenafzet, gevolgd door productiebeperking, daling van het volume van de in- en uitvoer, 

achterwege blijven van investeringen, sterke toename van werkeloosheid en andere 

rampspoeden hadden grote gevolgen voor de samenleving.
171

 Het Concertgebouw vormde 

                                                 
167 (a) d.d. 7 februari 1936. 
168 (o) d.d. 7 februari 1936. 
169 Ibid. 
170 Flothuis, ‘Tussen twee wereldoorlogen (1920-1940)’, p. 189-190.  
171 I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 

(’s-Gravenhage 1961), p. 514 e.v. 
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daarop geen uitzondering. Zo meldt het verslag over het maatschappelijk jaar 1931/32 dat de 

inkomsten uit de abonnementenverkoop en de verkoop van losse kaarten daalden. Rigoureuze 

bezuinigingen moesten worden doorgevoerd, onder andere op de honoraria van de dirigenten. 

In het verslag over 1932/33 deelt het bestuur mee dat er sprake is van dubbele moeilijkheden, 

‘omdat in het kunstbedrijf de algemeene crisis niet slechts op economisch gebied tot uiting 

komt, maar zich tevens ook als cultureel probleem voordoet en oplossing eischt. Gewijzigde 

maatschappelijke verhoudingen gaan gepaard met een psychische overprikkeling en een 

algemeene gisting der geesten, die het oude vaak miskent en verwerpt zonder nochtans het 

nieuwe te aanvaarden. Intusschen is juist in zulk een tijd van overgang meer dan ooit de kunst 

als behoudende en tegelijk opbouwende factor een constructief element in onze samenleving.’ 

Daarom werden op administratief en op artistiek gebied vergaande maatregelen genomen. De 

traditionele series B en C van elk twaalf donderdagavondconcerten werden samengevoegd tot 

één serie van vijftien donderdagavondconcerten. Naast deze reeks werd een serie van vijf 

Kleinorkest-concerten georganiseerd. De programma’s hiervan werden samengesteld uit 

werken die niet tot de symfonische muziek voor groot orkest en evenmin tot de kamermuziek 

behoorden. Zelden gespeelde werken van oude meesters en in Amsterdam nog onbekende 

nieuwe composities werden in deze serie ten gehore gebracht. Optredens van gastdirigenten 

naast Mengelberg, Monteux of Walter als vaste gastdirigent en Van Beinum werden zoveel 

mogelijk beperkt. Dit laat zich goed aflezen in de volgende tabellen op basis van de gegevens 

op de cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-

1959. 
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Tabel 7.1  Verdeling van de Amsterdamse abonnementsconcerten in de periode 1931/32-

1938/39 

 

seizoen aantal 

aantal o.l.v. 

1e diri-

gent(en) 

aantal 

o.l.v. 2e 

dirigenten 

aantal o.l.v. 

vaste gastdi-

rigenten 

aantal 

o.l.v. 

overigen 

% o.l.v. 

eigen 

dirigenten 

% o.l.v. vaste 

gastdiri-

genten 

% o.l.v. 

overigen 

1931/32 40 23 3 14 0 65,00 35,00 0,00 

1932/33 40 16 8 11 5 60,00 27,50 12,50 

1933/34 40 1 16 9 14 42,50 22,50 35,00 

1934/35 36 15 7 13 1 61,11 36,11 2,78 

1935/36 28 11 6 8 3 60,71 28,57 10,71 

1936/37 28 12 7 9 0 67,86 32,14 0,00 

1937/38 27 19 2 4 2 77,78 14,81 7,41 

1938/39 28 23 0 4 1 82,14 14,29 3,57 

N.B. Het afscheidsconcert van Cornelis Dopper op 17 december 1931 waarin Willem Mengelberg, Eduard van 

Beinum en Dopper optraden, is als concert van Willem Mengelberg gerekend. Gastdirigenten die optraden in een 

concert van een andere dirigent zijn niet meegeteld. 

 

Wel kwamen er meer gastdirigenten voor het orkest (ook al vanwege derden) bij alle 

optredens van het orkest tezamen dan bij de abonnementsconcerten.  

 

Tabel 7.2  Verdeling van alle concerten in de periode 1931/32-1938/39 

  
 

 

 

seizoen 

 

 

 

aantal 

 

aantal o.l.v. 

1e diri-

gent(en) 

 

aantal 

o.l.v. 2e 

dirigenten 

 

aantal o.l.v. 

vaste gastdi-

rigenten 

 

aantal 

o.l.v. 

overigen 

 

% o.l.v. 

eigen 

dirigenten 

 

% o.l.v. vaste 

gastdiri-

genten 

 

 

% o.l.v. 

overigen 

1931/32 156 73 21 42 20 60,26 26,92 12,82 

1932/33 157 55 34 31 37 56,69 19,75 23,57 

1933/34 147 12 52 24 59 43,54 16,33 40,14 

1934/35 137 58 25 32 22 60,58 23,36 16,06 

1935/36 129 57 28 24 20 65,89 18,60 15,50 

1936/37 142 61 34 25 22 66,90 17,61 15,49 

1937/38 136 100 9 10 17 80,15 7,35 12,50 

1938/39 144 103 12 13 16 79,86 9,03 11,11 

N.B. Het afscheidsconcert van Cornelis Dopper op 17 december 1931 waarin Willem Mengelberg, Eduard van 

Beinum en Dopper optraden, is als concert van Willem Mengelberg gerekend. Gastdirigenten die optraden in een 

concert van een andere dirigent zijn niet meegeteld 

 

In 1931/32 dirigeerden de eigen dirigenten en de vaste gastdirigent alle 

abonnementsconcerten. In drie donderdagavondconcerten vonden gedeeltelijke optredens van 

dirigenten plaats, te weten van Cornelis Dopper, Sergej Prokofjev en Maurice Ravel, in drie 

zondagse matinees waren gedeeltelijke optredens van Aleksandr Glazoenov en Alfredo 

Casella en Theo van der Bijl. Nico Treep en Albert van Raalte traden tijdens de 

volksconcerten op als gastdirigent.
172

  

In 1932/33 namen Erich Kleiber en Bruno Walter ieder een donderdagavondconcert en 

een zondagse matinee voor hun rekening. Van de vijf Kleinorkest-concerten werd er één door 

Hermann Abendroth geleid. De jonge Willem van Otterloo dirigeerde op 15 december 1932 

in het concert van Abendroth zelf de wereldpremière van zijn Derde orkestsuite. Het was 

                                                 
172 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298A, verslag over het maatschappelijk jaar 1931/32. 
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tevens Van Otterloos debuut als gastdirigent van het Concertgebouworkest. Zowel Abendroth 

als Van Otterloo waren invallers, omdat Mengelberg en Van Beinum door ziekte waren 

uitgeschakeld. Vanwege het feit dat Hermann Abendroth zich op korte termijn niet alle 

geprogrammeerde muziek eigen kon maken, was Van Otterloo gevraagd om zelf zijn 

compositie te dirigeren. Abendroth leidde verder op 17 en 18 december 1932 de 

Toonkunstuitvoeringen. Daarbij werd voor het eerst in Nederland de Symphonie de psaumes 

van Igor Stravinsky uitgevoerd en vond de wereldpremière plaats van de Missa pro pace van 

Rudolf Mengelberg.
173

 

Het concert van 15 december was voor de vierentwintigjarige Van Otterloo belangrijk. 

Zijn orkestsuite was in een compositieprijsvraag in verband met de instelling van de serie 

Kleinorkest-concerten bekroond.
174

 Tevens kwam men binnen de muren van het Gebouw aan 

de weet wat voor mogelijkheden hij als aankomend dirigent had. Op 7 mei 1935 zou hij dan 

ook de eerste uitvoering door het Concertgebouworkest van zijn Eerste symfonie mogen 

leiden, een compositie die aan Willem Mengelberg en Het Concertgebouw is opgedragen. De 

uitvoering vond plaats tijdens het Nederlandsch Muziekfeest ter ere van het veertigjarig 

jubileum van Willem Mengelberg als dirigent van Het Concertgebouw. Zij leverde Van 

Otterloo weliswaar veel publiciteit op, maar deze was vaak negatief.
175

 Zijn 

directiecapaciteiten moeten echter opnieuw een positieve indruk hebben gemaakt: op 6 

september 1936 mocht hij het orkest voor het eerst in een heel concert, een volksconcert, 

dirigeren. Dit optreden, met werken die hij al eerder met het Utrechtsch Stedelijk Orkest had 

uitgevoerd, slaagde.
176

 

Op 2 maart 1933 trad Igor Markevitch voor het eerst met het Concertgebouworkest op 

in zijn Rébus om vervolgens deze compositie tijdens nog twee concerten te dirigeren. Alle 

overige werken werden door Pierre Monteux geleid, die ervoor had gezorgd dat de jonge Rus 

naar Amsterdam kwam.
177

 Met het uitnodigen van deze jonge componist als dirigent ging Het 

Concertgebouw opnieuw risico’s niet uit de weg. De eerste repetitie van de nieuwe 

compositie onder leiding van Markevitch verliep wat onstuimig en moeizaam, ‘alles moest 

zeer langzaam worden gespeeld, er was gelach en rumoer’. (Rumoerig is het orkest wel vaker 

geweest.) De tweede repetitie ging beter. Rudolf Mengelberg toonde zich enthousiast en 

herhaalde steeds: ‘Dat is echte muziek, die kracht, die charme, die beheerstheid.’ Hij genoot 

ervan te zien, hoe het orkest in de ban was van ‘die jongen van 20 die met z’n opgerolde 

hemdsmouwen er uit ziet als 16, en die een contrabassist, die beweert vermoeid te zijn, op z’n 

nummer zet. ‘Dat is goed,’ zegt Rudi, ‘Dat is echt.’’ Het debuut werd een redelijk succes, al 

waren de meningen in de zaal verdeeld. Bij de uitgang groetten orkestleden de jonge 

componist nog hartelijk. Ze gaven hem een vriendschappelijk applaus en riepen hem een ‘Au 

revoir, Monsieur’ toe. Markevitch moet daarop iets hebben gemompeld als ‘Het beste orkest 

van de wereld.’ Behalve tijdens een concert in Den Haag op zaterdag trad Markevitch op 

tijdens het volksconcert op zondagavond. Ook deze keer boekte hij succes. Na 1942 zou 

                                                 
173 Ibid., verslag over het maatschappelijk jaar 1932/33; Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin, p. 324; N. 

Nelissen, Willem van Otterloo (1907-1978). Een dirigentenloopbaan (Utrecht 2009), p. 57; N. Steffen, 

‘Kroniek’, alsmede ‘Bijlage 4’ in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 

Concertgebouworkest 1888-1988, II, 1945-1988 (Zutphen 1989). De mis is aan Willem Mengelberg, het orkest 

en het Amsterdamse Toonkunstkoor opgedragen. 
174 Eduard van Beinum had met het Concertgebouworkest op 18 september 1932 al Van Otterloos Tweede suite 

uitgevoerd. Steffen, ‘Kroniek’. Nelissen, Willem van Otterloo, p. 51-52. 
175 Nelissen, Willem van Otterloo, p. 69-71. 
176 Ibid., p. 76. 
177 A. de Graeff, ‘Igor Markevitch zijn debuut bij het Concertgebouworkest’, in: Preludium 40 nr. 3 (november 

1981), p. 5-7. 
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Markevitch nog maar weinig componeren en in plaats daarvan zich tot een topdirigent 

ontwikkelen.
178

  

 Als dirigenten tijdens de andere volksconcerten traden in 1932/33 Mengelberg, 

Monteux, Van Beinum, Kleiber en Johan Winnubst op. Winnubst dirigeerde op 25 juni 1933 

in een concert van Eduard van Beinum de uitvoering van zijn Tweede symfonie. Albert 

Ketelbey leidde een extra concert met eigen composities. Tijdens dat concert trad ook Louis 

Schmidt op als dirigent. Bij verhuringen, zoals bij de populaire AVRO-concerten, dirigeerden 

nog anderen het orkest. In de periode juni tot en met oktober 1933 stonden zo Paul Abraham, 

Frieder Weissmann, Louis Schmidt, Oscar Strauss, Nico Treep, Albert van Raalte en Leo 

Blech voor het orkest.
179

 

 Het seizoen 1933/34 zou in de historie van de N.V. als een der moeilijkste en 

kritiekste sedert de oprichting worden gekenschetst. De inkomsten bleven dalen, verdere 

bezuinigingen moesten worden doorgevoerd. De orkestleden en het personeel brachten grote 

offers. De ongunstige gevolgen van de algemene economische crisis werden aanzienlijk 

vergroot door langdurige ziekte van Willem Mengelberg. Het maakte ingrijpende 

veranderingen in de oorspronkelijk artistieke opzet van het seizoen noodzakelijk.
180

  

De continuïteit werd allereerst gewaarborgd door Pierre Monteux en Eduard van 

Beinum. Nadat Rudolf Mengelberg door ziekte was uitgeschakeld, nam Van Beinum naast 

zijn werkzaamheden als dirigent ettelijke maanden de artistieke leiding van Het 

Concertgebouw waar.
181

 De gebeurtenissen hadden een beduidende stijging van 

gastdirigenten tot gevolg. Clemens Krauss, Bruno Walter, Henri van Goudoever, Fritz Busch 

en Erich Kleiber leidden in Amsterdam allen één donderdagavondconcert, Clemens Krauss, 

Albert van Raalte, Fritz Busch en Carl Schuricht één zondagse matinee, terwijl Bruno Walter 

twee matinees voor zijn rekening nam. Walter dirigeerde ook een van de Kleinorkest-

concerten.   

Nieuw was een serie van vier operaconcerten onder leiding van respectievelijk Van 

Beinum, Monteux, Emil Cooper en Mario Parenti. Het resultaat daarvan was niet 

overweldigend. Deze concerten beantwoordden volgens het verslag over 1933/34, over het 

geheel genomen, niet aan de gestelde verwachtingen. Het aantal bezoekers viel tegen. 

Bovendien bleek dat een ander soort publiek zou moeten worden bereikt.
182

 Speciaal de 

Russische avond werd in het jaarverslag gereleveerd, waarbij onder leiding van Cooper onder 

andere het derde bedrijf uit Tsjaikovski’s opera Mazeppa en het derde bedrijf uit Mlada van 

Rimski-Korsakov met groot succes ten gehore waren gebracht. De serie werd in het volgende 

seizoen niet voortgezet. 

Eduard Flipse, Clemens Krauss, Bruno Walter, Fritz Busch en Hans Kindler 

dirigeerden in 1933/34 volksconcerten naast Van Beinum en Monteux. Hermann Abendroth 

nam de Matthäus-Passion voor zijn rekening.
183

 

Igor Markevitch leidde op 30 november 1933 de wereldpremière van zijn Psaume 

voor sopraan en orkest met Vera Janacopoulos als soliste. Het leverde gemengde reacties op, 

enkele toehoorders verlieten al tijdens de uitvoering de zaal.
184

 Johannes den Hertog 

introduceerde op hetzelfde concert als gastdirigent zijn ‘Twee vrouwenkoren uit Goethes 

                                                 
178 De Graeff, ‘Igor Markevitch’; De Telegraaf (o) en De Courant Het Nieuws van den Dag (o) d.d. 3 maart 

1933. 
179 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
180 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298A, verslag over het maatschappelijk jaar 1933/34. 
181 Ibid. 
182 Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 146-147. 
183 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298A, verslag over het maatschappelijk jaar 1933/34. 
184 De Telegraaf (o), Het Volk (o), De Maasbode (a) d.d. 1 december 1933. 
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Faust’ (wereldpremière).
185

 De herhaling van Psaume enkele dagen later leverde opnieuw 

gemengde reacties op. Markevitch zou in het seizoen 1938/39 terugkeren met een Russisch 

programma. 

 Een uitzonderlijk evenement vond plaats op 2 juni 1934, toen in het Olympisch 

Stadion voor een zeer groot publiek een informeel, goedkoop klassiek concert van hoge 

kwaliteit werd gehouden. Het merendeel van de uitgevoerde werken werd gedirigeerd door 

Willem Mengelberg, die enkele weken eerder uit Zwitserland was teruggekeerd en vorstelijk 

was ingehaald na zijn zeer lange ziekteperiode wegens ‘een geweldige overwerking’. Het 

orkest bestond uit het Concertgebouworkest en het Residentie Orkest, verder werkten aan de 

uitvoering vier Amsterdamse koren en twaalf vocale solisten mee. Peter van Anrooij leidde 

zijn Piet Hein-rapsodie.
186

 De opbrengst kwam ten goede aan de beide orkesten. 

 Ondanks alle maatregelen verslechterde de financiële toestand van de N.V. verder. In 

het verslag over het maatschappelijk jaar 1935/36 werd aangegeven dat dit het moeilijkste jaar 

was sedert 1930/31. Wel sprak het bestuur op grond van gunstige verschijnselen in de 

exploitatie zijn vertrouwen uit dat het het moeilijkste jaar zou blijven.
187

 Artistiek trachtte Het 

Concertgebouw zijn reputatie zo goed mogelijk hoog te houden. Er werden nog steeds 

onbekende werken van hedendaagse componisten en oude meesters geprogrammeerd. De 

Poolse componist Alexandre Tansman introduceerde als pianist zijn Concertino voor piano en 

als dirigent Triptyque voor strijkorkest.
188

 George Szell debuteerde, zoals eerder aangegeven, 

als gastdirigent, waarbij hij de Symfonische stukken uit Lulu van Alban Berg introduceerde. 

De Zwitser Ernest Ansermet leidde de eerste uitvoering door het Concertgebouworkest van 

Stravinsky’s Les noces, waaraan ook het Russisch Koor Vlassoff uit Parijs en vier Russische 

solisten medewerking verleenden. Met Ansermet had Het Concertgebouw een bekend 

propagandist van moderne muziek in huis gehaald, die belangrijke premières dirigeerde en 

vriendschappelijke betrekkingen heeft onderhouden met componisten als Debussy, Ravel en 

Stravinsky. In 1918 had hij L’Orchestre de la Suisse Romande gevormd, dat hij tot in 1968 

zou leiden.
189

 Ansermet introduceerde verder de Six épigraphes antiques van Debussy in een 

door hem vervaardigde orkestbewerking. In zijn bedankbrief onderstreepte hij de betekenis 

van het orkest. ‘Vous savez que c’était une grande joie pour moi d’être invité chez vous, mais 

la réalité a encore dépassé mon attente et mon concert de janvier me restera inoubliable. Le 

travail avec votre orchestre est une satisfaction rare pour un chef qui voyage; j’ai admiré sans 

réserve le merveilleux ensemble que vous possédez et que je souhaite de garder et je reste 

profondément reconnaissant à vos musiciens de ce qu’ils ont fait pour moi, de leur bonne 

volonté, de leur belle dévotion musicale et de la sympathie qu’ils m’ont témoignée.’
190

 

 Paul Hindemith dirigeerde zijn Philharmonisches Konzert für Orchester. Bovendien 

trad hij als solist op bij de wereldpremière van zijn altvioolconcert Der Schwanendreher, die 

door Mengelberg werd geleid. Hindemith toonde zich een uitstekend dirigent. Hij repeteerde 

met het orkest niet alleen het Philharmonisches Konzert, maar ook het altvioolconcert. 

Mengelberg zat daarbij naast hem en maakte aantekeningen in de partituur. Pas na het 

                                                 
185 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959; De Telegraaf (a), 

De Tijd (a), Het Volk (o) d.d. 4 december 1933. 
186 J. Giskes, ‘Een monsterconcert in het Olympisch Stadion (1934)’, in: Maandblad Amstelodamum 90-3 

(mei/juni 2003), p. 18-30. 
187 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298A, verslag over 1935/36. 
188 Tijdens een concert, waarin behalve Willem Mengelberg ook Johan Wagenaar als dirigent van zijn Ouverture 

De getemde feeks optrad. In Amsterdam gebeurde dit op 10 november 1935. Algemeen Handelsblad (a) d.d. 11 

november 1935. 
189 N. Goodwin, ‘Ansermet, Ernest’, in: Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians, I, p. 

710-711. 
190 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 27, verslag bestuursvergadering d.d. 1 april 1936. 
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‘inzepen’ door hem nam Mengelberg de leiding over.
191

 Het kon dus ook gebeuren dat de 

componist een nieuwe compositie voorbereidde, in plaats van andersom. De meningen over 

Der Schwanendreher en het Philharmonisches Konzert für Orchester liepen overigens 

uiteen.
192

   

 Het Concertgebouwpubliek had al vóór 1935 met composities van Hindemith kunnen 

kennismaken. Bovendien was hij in 1928 en 1929 met het orkest succesvol als solist 

opgetreden
193

 en had hij met zijn befaamde Amar-kwartet en zijn strijktrio in het 

Concertgebouw gespeeld.
194

 Hij voelde zich in Amsterdam thuis.
195

 Was hij eind 1934 in het 

nationaal-socialistische Duitsland ‘kulturpolitisch nicht tragbar’,
196

 in Nederland behoorde hij 

tot de gewaardeerde componisten.
197

 Mede dankzij de goede relatie met Paul Hindemith 

prijkten vanaf 1926 tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op één uitzondering na 

(1936/37) elk seizoen een of meer van zijn werken op de programma’s van de 

abonnementsconcerten. Achteraf bezien hadden dit soort medewerkingen een groot nadeel 

voor de muzikale ontwikkeling in het Concertgebouw. De betrekkingen met componisten die 

de tonaliteit nooit in belangrijke mate verlieten en als dirigent of als solist aan de uitvoeringen 

van hun creaties meewerkten, was een van de oorzaken dat de artistieke leiding van Het 

Concertgebouw vóór de Tweede Oorlog nauwelijks werken van de Tweede Weense School 

(Schönberg, Webern, Berg) op het programma zette. Bovendien was medio jaren dertig het 

aandeel van de composities van levende componisten – vergeleken met de situatie in het 

begin van de eeuw – toch al flink afgenomen. Dit leidde ertoe dat het publiek de aansluiting 

met de toenmalige avant-gardemuziek verloor. Pas aan het eind van de jaren vijftig en in de 

jaren zestig zou er een inhaalslag plaatsvinden. 

In 1936/37 wist de N.V. “Het Concertgebouw” eindelijk een lichte verbetering van 

haar positie te realiseren. Het bezoek aan de donderdagavondconcerten nam weer toe. In het 

volgende seizoen verbeterde de situatie verder, ondanks de uitgaven ter gelegenheid van de 

luisterrijke viering van het vijftigjarige bestaan van Gebouw en Orkest. De Tweede 

Wereldoorlog, die in september 1939 uitbrak, zou echter spoedig negatieve gevolgen hebben, 

en niet alleen op financieel gebied.
198

 

  

7.9 Feesten, cycli en themaconcerten  

Bij de programmering van de concertseizoenen waren feesten – tegenwoordig zeggen we 

festivals –, cycli, herdenkingen en andere thematische concerten een vast instrument. Zonodig 

werd meegewerkt aan soortgelijke evenementen die derden organiseerden. Hoewel er binnen 

de programmering van een heel jaar accenten mee werden gelegd, en soms grote, dirigeerde 

                                                 
191 Het Volk (a) d.d. 12 november 1935. 
192 Willem Pijper bijvoorbeeld was niet te spreken over het altvioolconcert. (De Groene Amsterdammer d.d. 23 

november 1935). Paul F. Sanders van Het Volk daarentegen wel ((a) d.d. 15 november 1935). Voorts De 

Telegraaf (o), Algemeen Handelsblad (o), De Courant Het Nieuws van den Dag (o), De Tijd (a), De Maasbode 

(a), Nieuwe Rotterdamsche Courant (a) d.d. 15 november 1935.  
193 De Telegraaf (o), d.d. 30 november 1928; Algemeen Handelsblad (a) d.d. 16 december 1929. 
194 A. Briner, D. Rexroth & G. Schubert, Paul Hindemith. Leben und Werk in Bild und Text (Zürich, Mainz 

1988), p. 62; [Arntzenius, Rutters & Van Lier], 40 jaar Concertgebouw-Kamermuziek, p. 72, 81. 
195 F. Becker & G. Schubert (red.), Paul Hindemith. »Das private Logbuch«. Briefe an seine Frau Gertrud 

(Mainz, München 1995), p. 30-31. 
196 De Telegraaf (a) d.d. 9 november 1934; Briner, Rexroth & Schubert, Paul Hindemith, p. 143 e.v. 
197 Een maand na een persoonlijke aanval op Hindemith door Joseph Goebbels – die hem kwalificeerde als een 

atonale ‘Geräuschemacher’ – verscheen de symfonie Mathis der Mahler uit 1934 op de lessenaars van het 

Concertgebouworkest. Op 10 januari 1935 voerde het dit werk voor het eerst uit, onder leiding van Eduard van 

Beinum (Steffen, ‘Kroniek’). Rijkelijk laat, meldde het Algemeen Handelsblad de volgende ochtend, ‘en nadat 

verscheidene Nederlandsche steden daarin waren vóórgegaan’.  
198 Ibid., inv.nr. 298B, verslagen over de maatschappelijk jaren 1936/37, 1937/38 en 1939/40. 
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Willem Mengelberg deze artistieke zwaartepunten toch niet uitsluitend zelf. Nu eens moest 

hij wegens ziekte verstek laten gaan, dan weer liet hij belangrijke concerten ‘gewoon’ aan 

anderen over. Zo leidden vanaf 1922, toen het verzorgen van een Beethoven-cyclus tot de 

tradities van Gebouw en Orkest ging behoren, eerst Muck driemaal en Fiedler eenmaal de 

cyclus, eer in 1926 Mengelberg deze voortaan zelf ging leiden. (Op één uitzondering na, de 

cyclus van 1941, die onder leiding van Eduard van Beinum zou staan.) Karl Muck nam in 

1922 een Brahms-cyclus voor zijn rekening. Bij het Mozart-feest in 1931dirigeerde Bruno 

Walter, bij de Richard Wagner-herdenking van 1933, omdat Mengelberg nog niet hersteld 

was, Erich Kleiber. Richard Strauss werkte mee aan zijn feesten in 1924 en 1934. Ook bij de 

Bach-Händel-herdenking in februari en maart 1935 naar aanleiding van de geboorte van deze 

componisten 250 jaar eerder stonden belangrijke onderdelen onder leiding van gasten. De 

herdenking omvatte vier concerten in de Grote Zaal en twee uitvoeringen in het kader van de 

Concertgebouw-Kamermuziek.
199

 Daarbij vond de eerste uitvoering in Amsterdam plaats van 

een bewerkte versie van Bachs Kunst der Fuge onder leiding van Hermann Scherchen
200

 en 

een uitvoering van Händels Acis and Galathea (in de bewerking van Mozart) onder leiding 

van Bruno Walter. De jubileumconcerten van 1928 hadden evenmin alle onder leiding van 

Mengelberg gestaan. Voorbeelden van thematische concerten onder leiding van gastdirigenten 

zijn de Belgische avond op 7 juli, gedirigeerd door Lodewijk De Vocht uit Antwerpen, in het 

kader van de zomerconcerten 1935, en het Spaanse feestconcert onder leiding van Enrique 

Fernández Arbós, dirigent van het Orquesta Sinfónica de Madrid, op 20 december 1928. Dit 

concert was onderdeel van de abonnementsconcerten en werd gehouden ter gelegenheid van 

de op 22 december te openen tentoonstelling van Spaanse schilderkunst in het Stedelijk 

Museum. Overigens kwam Spaanse muziek – van Joaquín Turina, Manuel de Falla en Isaac 

Albéniz – alleen na de pauze aan bod… Voorbeelden van manifestaties van derden in 

samenwerking met Het Concertgebouw, de Wagnervereeniging buiten beschouwing gelaten, 

en het orkest onder leiding van derden zijn de uitvoeringen in het kader van het Festival van 

de International Society for Contemporary Music in juni 1933 en de Manifestatie 

Nederlandsche Toonkunst (MANETO) in juni 1937. Beide keren trad een aantal dirigenten 

op; in 1933 tijdens de drie concerten onder anderen de in Nederland door zijn concerten met 

het Residentie Orkest goed bekende Ignaz Neumark, verder Karel Ančerl en Alfredo Casella, 

in 1937 behalve Eduard van Beinum Johan Wagenaar, Bertus van Lier, Koos van de Griend, 

Eduard Flipse en Jan van Gilse.  

 

7.10 Het vijftigjarig jubileum (1937/1938) 

Gastdirigenten kwamen ook aan bod bij de viering van het vijftigjarige jubileum van Gebouw 

en Orkest. Het hele seizoen 1937/38 stond in het teken van deze gebeurtenis. Er werd een 

grote reeks werken uit drie eeuwen ten gehore gebracht die tot het repertoire van het orkest 

                                                 
199 Ibid., verslag over het maatschappelijk jaar 1934/35. 
200 Op 7 februari 1935 debuteerde Hermann Scherchen als gastdirigent tijdens het grote Bach-Händel-feest. 

Scherchen opende de herdenking met de eerste uitvoering door het orkest van Bachs Kunst der Fuge in een 

bewerking van Wolfgang Graeser. Meer dan anderhalve eeuw na het ontstaan, was dit nog steeds pionierswerk. 

In die dagen begon men pas ‘aarzelend en vervuld van den schroom die past jegens een dergelijke openbaring 

van grootsche schoonheid en innerlijke kracht’, de waarde van Bachs nagelaten manuscript te beseffen. 

(Algemeen Handelsblad (o) d.d. 8 februari 1935.) De uitvoering was van hoog niveau. Minpunten waren ‘kleine 

vlekken’ van ‘onspeelbaar-hooge’ trombonenoten en een solostrijkkwartet dat een ogenblik minder gelukkig 

was. (De Telegraaf (o) d.d. 8 februari 1935.) Scherchen gebruikte geen dirigeerstokje, met zijn handen woog hij 

‘de klank der instrumenten af tot ze werd van een sublieme schoonheid.’ (De Standaard, d.d. 8 februari 1935.) 
Omdat uitvoering van de complete Kunst der Fuge voor het concert te lang zou duren, had Scherchen de 

bewerking bekort. (Algemeen Handelsblad (o) d.d. 8 februari 1935.) Ook anderszins veroorloofde hij zich 

vrijheden. Eén van de koppen in De Maasbode (d.d. 8 februari 1935) was dan ook: ‘Een knap gerealiseerde, 

maar aanvechtbare interpretatie van Hermann Scherchen.’  
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behoorden. Er verschenen ook onbekende werken op de programma’s. Veel prominente 

solisten traden op en componisten uit verschillende landen zetten het jubileumseizoen luister 

bij door een compositie aan Het Concertgebouw op te dragen of een nog onbekend werk zelf 

te komen dirigeren. En er werd een boek uitgegeven: 50 jaar Concertgebouw 1888-1938. Dit 

keer geen verzameling van lovende teksten, maar een overzicht van de hand van de directeur 

Rudolf Mengelberg. In het voorjaar van 1938 vond in het Stedelijk Museum een 

muziektentoonstelling plaats. Geëxposeerd waren onder meer manuscripten, boeken, gedrukte 

muziek, portretten en muziekinstrumenten.
201

 

Het ‘gouden jubeljaar’ was gestart met een galaconcert op 7 oktober 1937 onder 

leiding van Willem Mengelberg. De wereldpremière van de Feestmars van Johan Wagenaar, 

die de componist aan Het Concertgebouw had opgedragen, en het optreden van Fritz Kreisler 

als solist in Beethovens Vioolconcert maakten de opening van het seizoen extra feestelijk. Op 

9 oktober volgde een galaconcert in Den Haag. Igor Stravinsky leidde op 28 oktober in een 

concert van Mengelberg de eerste uitvoering in Nederland van zijn recente ballet Jeu de 

cartes. Het werd enthousiast door het Amsterdamse publiek ontvangen.
202

 De pers liet zich in 

die zin evenmin onbetuigd uit. Het Algemeen Handelsblad
203

 betreurde het zelfs dat Het 

Concertgebouw voor deze gelegenheid niet voor een hele Stravinsky-avond had gekozen. De 

muziekrecensent van Het Volk, Paul Sanders, tekende wel aan dat Stravinsky zeer strak en 

onbewogen had gedirigeerd en verwachtte dat de muziek er bij zou winnen als ze ‘met een 

wat vreugdiger temperament’ zou worden geleid.
204

 In het programmaboekje staan op de 

bladzijde tegenover de foto van de componist enkele regels van zijn hand afgedrukt waarin hij 

zijn bewondering uit voor Gebouw, Orkest en Mengelberg. 

Alfredo Casella hield tijdens een Italiaanse avond op 9 december onder leiding van 

Willem Mengelberg met succes zijn Concerto voor orkest ten doop. Dit werk is aan 

Mengelberg en het orkest samen opgedragen. Het werd ‘onze instelling en haar leider 

waardig’ bevonden.
205

 Kritiek kwam er onder meer op de lengte van de compositie ten 

opzichte van de inhoud,
206

 maar de bijdrage van Casella was toch niet onbelangrijk. Hij 

behoorde tot de meest vooraanstaande persoonlijkheden in het Italiaanse muziekleven van die 

tijd en bovendien bestond er tussen de componist, pianist en dirigent en Het Concertgebouw 

en het orkest al meer dan een kwart eeuw een directe band. Hij is dan ook hiervoor al 

verschillende keren ter sprake gekomen. De keuze voor Casella, die zelf meermalen eigen 

werken introduceerde, had een schaduwzijde. Muziek van zijn landgenoot Malipiero is door 

de focus op Casella vóór de Tweede Wereldoorlog veel minder aan bod gekomen. Al moet 

vermeld worden dat Casella en het Concertgebouworkest op 25 oktober 1923 de 

wereldpremière van Malipiero’s Impressioni dal vero nr. 3 hebben verzorgd.
207

  

Paul Hindemith zorgde op donderdag 16 december 1937 met de uitvoering onder zijn 

leiding van twee duetten uit zijn opera Mathis der Maler voor een andere wereldpremière. De 

pers ontving deze muziek matig. De zondag daarop liet Hindemith zich tijdens de matinee en 

het concert ’s avonds als altviolist horen in zijn concert Der Schwanendreher.
208

 

Darius Milhaud dirigeerde op 24 februari 1938 de allereerste uitvoering van de aan het 

Concertgebouworkest opgedragen Cantate nuptiale voor sopraansolo en orkest, en zijn Suite 

provençale. De leiding van het concert deelde hij met Ernest Ansermet. Milhaud schreef naar 

                                                 
201 Catalogus muziektentoonstelling Gedenck-Clanck.  
202 De Telegraaf (o) en Het Volk (o) d.d. 29 oktober 1937. 
203 (o) d.d. 29 oktober 1937. 
204 Het Volk (o) d.d. 29 oktober 1937. 
205 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 10 december 1937. 
206 Het Volk (o), De Tijd (a) d.d. 10 december 1937. 
207 Steffen, ‘Kroniek’. 
208 Verder op 18 december in Den Haag. 
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aanleiding van zijn optreden in het gastenboek ‘Vive le Concertgebouw! Et vive son 

cinquantenaire! Et merci à son admirable orchestre!’ Ansermet gaf bij die gelegenheid 

eveneens in het gastenboek van zijn bewondering blijk. 

Op 17 maart 1938 dirigeerde Bruno Walter de wereldpremière van het Tweede 

pianoconcert van Ernst Křenek. Deze aan het orkest opgedragen compositie is een andere 

speciale bijdrage aan het jubileum. De ontvangst ervan was slecht.
209

 Ook traden in het 

jubileumseizoen als gastdirigenten de Oostenrijker Oswald Kabasta in een 

abonnementsconcert en Jan Koetsier en Jan van Gilse met een eigen compositie in een concert 

van Eduard van Beinum op, en de al genoemde Herbert von Karajan en Frits Schuurman, die 

een volksconcert leidden. Albert van Raalte nam een concert in de AVRO-studio voor zijn 

rekening. Monteux en het orkest werkten mee aan de uitvoering van Debussy’s Pelléas et 

Mélisande, Erich Kleiber dirigeerde Der Rosenkavalier van Richard Strauss en Wagners 

Siegfried en Johannes den Hertogh De snoek van Guillaume Landré en L’heure espagnol van 

Maurice Ravel. Alles vanwege de Wagnervereeniging.
210

 

 

7.11 Begeleidingen vanwege derden 

Dikwijls is al de Wagnervereeniging ter sprake gekomen, waarmee Het Concertgebouw en 

zijn orkest een bijzondere band onderhielden. Na het officieuze afscheid van Henri Viotta van 

‘zijn’ Wagner-Vereeniging was er een periode van stilte ingetreden, die tot 1923 zou duren. 

Er werd echter geen nieuwe vaste dirigent meer benoemd. Gevolgen voor het artistieke niveau 

had dit niet. Stonden in de periode Viotta Wagner-opera’s primair, al werden er ook wel 

andere werken uitgevoerd, vanaf 1923 werd het repertoire veelzijdiger. De vereniging wist 

zich daarbij telkens opnieuw van de medewerking van befaamde dirigenten te verzekeren.
211

 

Willem Mengelberg gaf daarvoor alle ruimte, omdat hij zich nu eenmaal niet als operadirigent 

profileerde. 

 Behalve Henri Viotta zijn er voor de opera-activiteiten van het Concertgebouworkest 

nog twee personen belangrijk geweest. Beiden waren van grote betekenis voor zowel de 

Wagnervereeniging als voor Het Concertgebouw. De eerste is de vermogende Julius Carl 

Bunge (1865-1934), die in de periode 1922-1934 tevens deel uitmaakte van het 

Concertgebouwbestuur. Een sluitende begroting bij de Wagnervereeniging was voor hem niet 

zo belangrijk, wel de kwaliteit.
212

 De tweede belangrijke persoon is de visionaire econoom dr. 

Paul Cronheim (1892-1975). Hij was het, die vanaf 1924 de Wagnervereeniging steeds 

nieuwe impulsen wist te geven. Van 1920 tot 1928 maakte hij eveneens deel uit van het 

Concertgebouwbestuur en nam hij tevens een aantal jaren de functie van administrateur van 

deze instelling waar.
213

 

 De samenwerking tussen de Wagnervereeniging en Het Concertgebouw maakte dat 

niet alleen de dirigenten optraden die nauw aan het Gebouw waren verbonden, maar dat ook 

tal van anderen konden worden geëngageerd, waarbij sommigen tevens in de gelegenheid 

werden gesteld om concerten te leiden. Het was een verscheidenheid aan musici die tussen 

1923 en 1939 hun gaven tentoonspreidden: Karl Muck, Richard Strauss, Max von Schillings, 

                                                 
209 De Maasbode (a) d.d. 18 maart 1938.  
210 Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 273-274. 
211 Ibid., p. 248 e.v., 262, 284. 
212 Ibid., p. 121 e.v., 284.   
213 Cronheim was bestuurslid en gedelegeerde van het bestuur 1920-1928, secretaris van het bestuur 1925-1928 

en waarnemend administrateur in 1921-1925. Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw, III, p. 10; 

‘Bijlage 7 De bestuursleden’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 258-259; SAA toegangsnr. 

1089 (CG), inv.nr. 22, notulen bestuursvergaderingen d.d. 7 november 1921 en 6 januari 1922, inv.nr. 23, 

notulen d.d. 17 juli 1925 en inv.nr. 24, notulen d.d. 27 september 1928; Suèr & Meurs, Geheel in de geest van 

Wagner, p. 106-110, 284-285. 
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Erich Kleiber, Fritz Busch, Pierre Monteux, Artur Bodanzky, Bruno Walter, Franz von 

Hoesslin, Michael Steimann, Phillippe Gaubert, Václav Talich, Johannes den Hertog, Robert 

Denzler, Louis Arntzenius en Heinz Tietjen (zie bijlage 7.2). Zelfs Willem Mengelberg
 

verscheen – uitzonderlijk – in de orkestbak.
214

 Keer op keer kon de Wagnervereeniging ook 

internationaal belangrijke solisten engageren. De evenementen waren zoals vanouds 

weergaloos, al blijkt uit de in hoofdstuk III aangehaalde brief van routinier Richard Strauss 

dat opera’s begeleiden voor het Concertgebouworkest geen dagelijkse kost was. Toch had het 

ensemble al aan een, zeker voor Nederlandse begrippen, indrukwekkende reeks producties 

meegewerkt, maar de uitvoeringen waren te incidenteel geweest om een adequate 

operaroutine te verwerven.  

Minder spectaculair was het begeleiden van koren. Niettemin kon ook deze activiteit 

voor de leden van het orkest belangrijke kennismakingen met zich meebrengen, zowel met 

onbekende muziek als met uitvoerende kunstenaars, zoals enkele hiervoor genoemde 

voorbeelden hebben getoond.  

 

7.12 1920/21-1938/39, een terugblik 

Het zal duidelijk zijn dat in tegenstelling tot de periode voor 1920 daarna een zeer belangrijk 

deel van de abonnements- en andere concerten door buitenlandse dirigenten is geleid. 

Bovendien wordt deze periode gekenmerkt door een verdeling van de concerten, waaronder 

de voornaamste, de abonnementsconcerten, in een gedeelte onder leiding van de eerste 

dirigent en een gedeelte onder verantwoordelijkheid van een zorgvuldig gekozen vaste 

gastdirigent. Ook de tweede dirigent speelde een belangrijke rol. De in de literatuur vaste 

dirigent genoemden waren in feite gastdirigenten voor langere periodes. Het optreden van 

deze dirigenten was bedoeld als gelijkwaardige vervanging van Mengelberg als ‘de Baas’ 

voor Het Concertgebouw niet beschikbaar was. Dat kwam onder meer tot uiting in de directe 

bemoeienis van de vaste gastdirigenten met orkestzaken. De genoemde indeling liet wel vaak 

nog ruimte om een andere gastdirigent voor een of enkele concerten uit te nodigen. Bij ziekte 

probeerde Het Concertgebouw zo mogelijk vervangende dirigenten van hoog niveau aan te 

trekken die, zoveel als kon, niet alleen werken uit het ijzeren repertoire moesten uitvoeren. De 

gastdirigenten waren belangrijk voor de wereldpremières, de Nederlandse premières en de 

eerste uitvoeringen van het orkest. Van de vaste gastdirigenten onderscheidde Pierre Monteux 

zich door het hoge gemiddelde van onbekende werken per seizoen. Werken van bepaalde 

componisten, zoals Mahler en Tsjaikovski, waren primair voor Willem Mengelberg.  

 De zorgvuldigheid ten aanzien van het gastdirigentenbeleid bleef gehandhaafd. De 

financiële ruimte daarvoor was zeker in de jaren dertig beperkt. Naast de vaste gastdirigenten 

was het maar een kleine groep die in de periode 1920/21-1938/39 meermalen terugkeerde, 

respectievelijk na de Tweede Wereldoorlog werd teruggevraagd. Een groot aantal dirigenten 

trad tussen 1920 en 1939 eenmalig op, al dan niet vanwege derden, onder wie Wilhelm 

Furtwängler; anderen leidden eenmalig enkele concerten achtereen.  

Veel kunstenaars werden geëngageerd vanwege hun zeggingskracht als componist. 

Gedurende de gehele periode zijn daarom componisten naar de Van Baerlestraat en elders 

uitgenodigd om er als dirigent of solist op te treden. Van een nagenoeg volledige scheiding 

tussen het vak van componist en dat van dirigent was ook in de onderhavige periode in het 

algemeen geen sprake. Waar het ging om dirigenten met eigen werk, betrof dit in verreweg de 

meeste gevallen het optreden van musici die niet primair symfonisch dirigent waren. Hoewel 

er aan het uitnodigen van componisten-dirigenten een brede visie ten grondslag lag, blijkt dat 

                                                 
214 Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 262-275. 
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het merendeel van de onder leiding van de componisten uitgevoerde werken bij het 

Concertgebouworkest en vaak ook elders nauwelijks repertoire heeft gehouden.  

Onder de componisten die voor het orkest kwamen te staan, bevonden zich 

uiteenlopende figuren: persoonlijkheden wier namen ook nu nog veelzeggend zijn als Paul 

Hindemith, Erich Wolfgang Korngold, Sergej Prokofjev, Maurice Ravel, Ottorino Respighi, 

Arnold Schönberg, Richard Strauss en Igor Stravinsky, en Nederlanders als Jan van Gilse, 

Willem Pijper en Willem van Otterloo, naast minder aansprekende of thans vrijwel 

onbekende musici. Behalve Willem Mengelberg en Cornelis Dopper dirigeerde ook Rudolf 

Mengelberg eigen werk: op 17 juni 1928 zijn Symfonische elegie.
215

 Er bleef sprake van een 

Europabrede belangstelling. De politieke veranderingen in Duitsland hadden gevolgen, met 

als belangrijkste positieve kant dat Bruno Walter beschikbaar kwam om als vaste gastdirigent 

op te treden. 

Uiteenlopende muziek werd onder leiding van gastdirigenten voor het eerst gespeeld. 

Contemporaine werken, maar ook klassieke. Bruno Walter introduceerde in januari 1925 

bijvoorbeeld Haydns symfonieën nr. 86 en 102, Max von Schillings in februari van dat jaar 

nr. 96. In 1931 kwam Walter met Mozarts Divertimento KV 287. Fritz Busch leidde in juni 

1927 vanwege de Wagnervereeniging in de Stadsschouwburg Beethovens Fidelio. Hermann 

Scherchen introduceerde in 1935 Bachs Kunst der Fuge, zij het in een bewerking, Martin 

Spanjaard in 1939 Mozarts Symfonie nr. 34, KV 338. En bij zijn eerste optreden in 1921 had 

Hermann Abendroth Bruckners Achtste op het programma gezet.
216

 Een belangrijk deel van 

de werken die gastdirigenten aan het repertoire toevoegden, verdween echter na korte of 

langere tijd weer uit de belangstelling. 

Een gebrekkige directietechniek werd soms nog altijd voor lief genomen. 

Componisten die kwamen dirigeren, werd ondersteuning geboden door de uit te voeren 

werken voor hun komst ‘in te zepen’, hetzij door Willem Mengelberg zelf, hetzij door de 

tweede dirigent. Het artistieke belang van de incidentele gastdirigenten in de totale 

programmering was wisselend. De tijd bleek nog niet rijp voor speciale series. 

Kleinorkestconcerten en operaconcerten sloegen onvoldoende aan, wel bepaalde cycli, 

feestconcerten, thematische concerten en concerten in het kader van een manifestatie.  

Het Concertgebouworkest bleek telkens weer aan wensen ten aanzien van het 

repertoire en de artistieke en technische eisen van de dirigenten met betrekking tot de 

uitvoering te kunnen voldoen. Afspraken over uit te voeren werken konden immers pas op 

een zeer laat tijdstip tot stand komen. Er werd dus dan vanuit gegaan dat de orkestleden het 

wel zouden redden, ook bij topdirigenten. Samenvattend: het voortgezette beleid van 

zorgvuldig uitnodigen van buitenlandse gastdirigenten zorgde ervoor dat de internationale 

faam van Het Concertgebouw, zijn orkest en last but not least van zijn eerste dirigent ten 

minste gehandhaafd bleef. 

 De honoraria liepen opnieuw sterk uiteen. Een overzicht van de verdeling van de 

concerten in het seizoen 1931/32 maakt duidelijk dat voor een gastdirigent een honorarium 

van vijfhonderd gulden of meer per (abonnements)concert moet aangeven dat de 

desbetreffende tot de top werd gerekend.
217

 

                                                 
215 Steffen, ‘Kroniek’.  
216 Ibid. Mengelberg had al in 1917 vanwege Het Concertgebouw met het orkest Fidelio uitgevoerd in de 

Stadsschouwburg en in Den Haag. 
217 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 1058. 
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Tabel 7.3  Overzicht van de concerten in 1931/31 en de totaalbedragen van de honoraria die 

ermee waren gemoeid  

 
 abonn. 

conc. 

volks- 

conc. 

buiten- 

conc. 

Toonk. 

conc. 

jeugd- 

conc. 

Beeth. 

cyclus 

buiten- 

land 

totaal honorarium 

in gld. 

Mengelberg 23 7 24 2 1 53 34 65 56.000,00 

Monteux 14 5 16 - - - - 35 20.000,00 

Van Beinum  2 5 1 - 2 - - 10 6.000,00 

Paray  1 - - - - - - 1 600,00 

x  - 11 - - - - - 1 -,- 

totaal 40 18 41
2 

2 3 5 3 112 83.100,00
5 

1  kerstmatinee, ‘vermoedelijk van Beinum’ 
2  mogelijk één concert minder 
3  geen rekening gehouden met de Universiteitsfeesten 
4  in de berekening van de honoraria niet opgenomen 
5  salaris Dopper sept.-dec. niet in rekening gebracht 

 

Tot de hoogst gehonoreerde dirigenten behoorden nog steeds Edward Elgar met f 2270,- voor 

twee concerten in oktober 1920,
218

 Arthur Nikisch met in totaal f 2.500,- honorium voor twee 

concerten in december 1920
219

 en Richard Strauss met f 7.000,- voor zeven optredens in 

1924.
220

 Igor Stravinsky blijkt met f 5.000,- voor zes optredens in 1926 en met f 2.000,- voor 

zijn medewerking in 1928 eveneens een zeer gewaardeerde gast te zijn.
221

 Gabrilovitsj kreeg 

in 1926 f 600,- per optreden,
222

 Klemperer genoot vergelijkbare vergoedingen (inclusief 

radiotoeslag).
223

 Voor Gabriel Pierné werd in 1920 voor vijf optredens f 2200,- geboekt.
224

 

Bruno Walter begon met f 1.500,- voor vijf concerten, maar in januari 1930 werd voor hem 

voor zes f 6.000,- geboekt.
225

 Ter vergelijking: Eduard van Beinum startte in 1931/32 als 

tweede dirigent met f 6.000,- per jaar.
226

 Een honorarium van tweehonderd gulden of minder 

per concert was in de regel gewoon voor dirigenten die voor het eerst kwamen, een goedkoop 

concert leidden of geen grote naam hadden. Zo is voor het eenmalige optreden van Herbert 

von Karajan in 1938 f 200,- in de boeken geschreven en voor Jan Koetsier die op 12 

september 1937 een volksconcert dirigeerde, f 50,-.
227

 Tot de middenklassers behoorden 

Casella, Furtwängler en Fiedler.
228

  

Hoe de situatie bij Het Concertgebouw bij de eigen concerten ten aanzien van de 

eerste optredens van buitenlandse gastdirigenten met het Concertgebouworkest in de periode 

1920/21-1938/39 was in vergelijking met hun eerste optreden met de Berlijners, en/of de 

Wiener Philharmoniker toont het volgende overzicht.
229

 Daarbij werd uitgegaan van een 

aantal belangrijke kunstenaars die in deze met het Concertgebouworkest optraden. 

                                                 
218 Ibid., inv.nr. 901, fol. 55, d.d. 9 oktober 1920. 
219 Ibid., bl. 81, d.d. 22 december 1920. 
220

 Ibid., inv.nr. 902, bl. 75, d.d. 25 januari 1924. 
221 Ibid., bl. 194, d.d. 28 februari 1926, inv.nr. 903, d.d. bl. 65, d.d. 24 april 1928. 
222 Ibid., inv.nr. 902, bl. 110, d.d. 21 en 28 september 1924. 
223

 Ibid., inv.nr. 903, bl. 105, 106 en 119, d.d. 24 en 26 januari 1929, 17 april 1929. 
224 Ibid., inv.nr. 901, bl. 65, 67, d.d. 2, 8 en 9 november 1920. 
225 Ibid., inv.nr. 902, bl. 56, d.d. 12 oktober 1923, inv.nr. 903, bl. 159, d.d. 24 januari 1930. 
226

 Ibid., inv.nr. 1727. 
227 Ibid., inv.nr. 905, bl. 75, d.d. 23 januari 1938, respectievelijk bl. 52, d.d. 9 september 1937. 
228 Ibid., Casella: inv.nr. 905, bl. 67, f 300 voor 9 december 1937, bl. 68, f 200 voor 11 december in Den Haag; 

Furtwängler: inv.nr. 902, bl. 30, f 500 voor 12 en 14 april 1923; Fiedler: inv.nr. 901, bl. 58, in totaal f 1500 voor 

concerten in Amsterdam en Den Haag op (13), 14, 16, 17 en (18) oktober 1920 en f 150 voor het volksconcert op 

17 oktober. 
229 Op basis van N. Steffen, ‘Kroniek’; P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches 

Orchester. Darstellung in Dokumenten, (3 dln., Tutzing 1982), III, Die Mitglieder des Orchesters. Die 
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Tabel 7.4  Eerste optredens van dirigenten in de periode 1920/21-1938/39 bij het 

Concertgebouworkest, vergeleken met die bij het Berliner Philharmonische Orchester en de 

Wiener Philharmoniker 

 
dirigent Concertgebouw 

-orkest 

Berliner  

Philharmonisches 

Orchester 

Wiener 

Philharmoniker 

Ernest Bloch 20-10-1929 - - 

Adrian Boult 21-6-1925 - 1933 

Alfredo Casella 1-12-1910 12-7-1911 - 

Edward Elgar 20-11-1919 - - 

Max Fiedler 24-10-1907 7-10-1897 - 

Aleksandr Glazoenov 8-11-1931 22-3-1922 - 

Paul Hindemith 13-11-1935 18-2-1934 1956 

Herbert von Karajan 23-1-1938 8-4-1938 1934 

Erich Kleiber 13-2-1933 1-2-1924 1924 

Otto Klemperer 19-1-1929 16-4-1921 23-4-1933 

Zoltán Kodály 20-4-1927 - - 

 Igor Markevitch 2-3-1933 30-1-1953 - 

Pierre Monteux 4-10-1924 5-4-1933 28-10-1932 

Karl Muck 9-10-1919 1-4-1895 1903/04 

Sergej Prokofjev 28-1-1932 - - 

Mauric Ravel 28-10-1923 21-3-1932 2-2-1932 

Ottorino Respighi 4-3-1926 1-11-1933 - 

Arnold Schönberg 28-11-1912 - 12-6-1920 

 Carl Schuricht 8-7-1928 2-5-1921 1933/34 

Igor Stravinsky 23-11-1924 15-1-1931 - 

 George Szell 6-2-1936 19-12-1916 4-3-1922230 

 Bruno Walter 10-10-1923 29-12-1913 1906/07 

N.B. Het Concertgebouworkest maakte al in het seizoen 1917/1918 met Otto Klemperer kennis, dankzij een 

verhuring.  
 

Het overzicht suggereert opnieuw dat het orkest breder georiënteerd moet zijn geweest dan de 

Berlijners en de Weners. Waar het directies betreft door musici die niet uit het Duits-

Oostenrijkse gebied afkomstig zijn, zal het Concertgebouworkest een voorsprong hebben 

gehad. Had in de voorgaande periode het zorgvuldig uitnodigen van buitenlandse 

gastdirigenten enorm meegewerkt aan de uitbreiding van de internationale faam van Het 

Concertgebouw, zijn orkest en last but not least van zijn eerste dirigent, nu handhaafde Het 

Concertgebouw niet alleen zijn positie, maar breidde het dit, waar het financieel kon, verder 

uit.  

 

                                                                                                                                                         
Programme. Die Konzertreisen. Erst- und Uraufführungen; C. Hellsberg, Demokratie der Könige. Die 

Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich enz. 1992); H. & K. Blaukopf, Die Wiener Philharmoniker. Welt 

des Orchesters – Orchester der Welt (Wien 1992); H. Kraus & K. Schreinzer, Wiener Philharmoniker 1842-1942. 

Statistik (Wien 1942) (Coll. N.P.H. Steffen) . - = geen datum gevonden. 
230 E-mail d.d. 22 juli 2008 van S. Kargl. Er bestaat geen lijst van eerste optredens van de dirigenten bij de 

Wiener Philharmoniker. 
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Bijlage 7.1 Uitvoeringen van het Concertgebouworkest met het Amsterdamse Toonkunstkoor 

onder leiding van overige gastdirigenten in de periode 1920/21-1938/39 (dus m.u.v. van de 

uitvoeringen onder leiding van de eigen en de vaste gastdirigenten)
231

 

 
jaar dirigent componist compositie 

1921 Arnold Schönberg A. Schönberg Gurrelieder 

1922 Hubert Cuypers M.E. Bossi Giovanna d’Arco 

1925 Bruno Walter C. Debussy ‘Sirènes’ uit Trois nocturnes 

1925 Erich Kleiber & Max von Schillings R. Strauss Der Rosenkavalier 

1925 Bruno Walter W.A. Mozart Requiem 

1925 Max Fiedler L. van Beethoven Negende symfonie 

1925 Karl Muck R. Wagner Die Meistersinger von Nürnberg 

1926 Karl Muck W.A. Mozart Don Juan 

1929 Otto Klemperer G. Mahler Tweede symfonie 

1929 Ernest Bloch E. Bloch America 

1930 Bruno Walter G. Mahler Derde symfonie 

1932 Hermann Abendroth R. Mengelberg 

I. Strawinsky 

Missa pro pace 

Symphonie des psaumes 

1933 

1934 

Johannes den Hertog J. den Hertog ‘Chor der Geister’ en ‘Osterchöre’ uit  

Goethes Faust 

1934 Hermann Abendroth J.S. Bach Matthäus-Passion 

                                                 
231

 Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin, 563-576.  
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Bijlage 7.2 Uitvoeringen m.m.v. het Concertgebouworkest vanwege de Wagnervereeniging 

onder leiding van overige gastdirigenten in de periode 1920/21-1938/39 (dus m.u.v. van de 

uitvoeringen onder leiding van de eigen en de vaste gastdirigenten)
232

 

 
jaar dirigent componist compositie 

1924 Richard Strauss R. Strauss Ariadne auf Naxos 

1924 D.E. Inghelbrecht div. div. 

1925 Erich Kleiber & Max von Schillings R. Strauss Der Rosenkavalier 

1925 Max von Schillings R. Strauss Ariadne auf Naxos 

1925 Karl Muck R. Wagner Die Meistersinger von Nürnberg 

1926 Karl Muck W.A. Mozart Don Juan 

1926 Richard Strauss R. Wagner Tristan und Isolde 

1927 Fritz Busch L. van Beethoven Fidelio 

1928 Artur Bodanzky R. Wagner Die Walküre 

1929 Max von Schillings R. Wagner Parsifal 

1930 Bruno Walter J. Strauss jr. Die Fledermaus 

1930 Max von Schillings R. Wagner Siegfried 

1931 Bruno Walter W.A. Mozart Die Zauberflöte 

1931 Fritz Busch R. Wagner Die Meistersinger von Nürnberg 

1931 Franz von Hoesslin R. Wagner Tristan und Isolde 

1932 Michael Steimann N. Rimski-Korsakov Boris Godoenov 

1933 Erich Kleiber R. Wagner Parsifal 

1933 Erich Kleiber R. Wagner div. 

1934 Bruno Walter W.A. Mozart Die Entführung aus dem Serail 

1934 Erich Kleiber R. Wagner Tannhäuser 

1934 Richard Strauss R. Strauss Arabella 

1934 Pierre Monteux C. Debussy Pelléas et Mélisande 

1935 Erich Kleiber R. Wagner Die Walküre 

1935 Philippe Gaubert P. Dukas Ariane et Barbe-Bleue 

1936 Erich Kleiber R. Wagner Lohengrin 

1936 Pierre Monteux H. Berlioz Carmen 

1937 Václav Talich B. Smetana De verkochte bruid 

1937 Erich Kleiber R. Wagner Götterdämmerung 

1937 Pierre Monteux & Johannes den Hertog C. Debussy Pelléas et Mélisande 

1937 Erich Kleiber R. Strauss Der Rosenkavalier 

1938 Johannes den Hertog G. Landré 

M. Ravel 

De snoek 

L’heure espagnole 

1938 Erich Kleiber R. Wagner Siegfried 

1939 Robert F. Denzler P. Hindemith Mathis der Maler 

1939 Louis Arntzenius L. van Beethoven 

M. de Falla 

Die Geschöpfe des Prometheus 

El sombrero de tres picos 

1939 Heinz Tietjen R. Wagner Die Walküre 

 

                                                 
232 Suèr & Meurs, Geheel in de geest van Wagner, p. 262-275. 
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VIII Gastdirigenten onder oorlogsomstandigheden (1939-1945) 
 

8.1 Eerste gevolgen van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

Op 1 september 1939 vallen Duitse troepen Polen binnen, op 3 september verklaren Engeland 

en Frankrijk Duitsland de oorlog. Andere landen volgen. De Tweede Wereldoorlog is een feit. 

In april 1940 worden Noorwegen en Denemarken door de Duitsers aangevallen, op 10 mei 

1940 Nederland, België en Luxemburg. Weldra zullen er vele veranderingen plaatsvinden. 

De Duitse overheid was zich al voor het uitbreken van de oorlog met het Nederlandse 

muziekleven gaan bemoeien. Zoals al in het voorgaande hoofdstuk ter sprake is gekomen, 

werd de Wagnervereeniging gedwongen om voor de opvoering in juni 1939 van Die Walküre 

óf voor de Duitse zangsolisten te kiezen óf voor de uit Duitsland vertrokken Erich Kleiber. De 

vereniging koos pragmatisch voor de zangers. De overeenkomst met Kleiber werd ontbonden; 

in zijn plaats kwam de Bayreuth-dirigent en regisseur Heinz Tietjen voor het 

Concertgebouworkest te staan.
1
 Een ander voorbeeld. In juni 1939 werd door het 

Concertgebouwbestuur besloten in plaats van Elektra van Richard Strauss een ander werk uit 

te voeren in verband met onzekerheden die bestonden door het afzeggen van Hans 

Knappertsbusch en ‘de niet te voorziene moeilijkheden’, die nog zouden kunnen rijzen.
2
 In 

diezelfde maand kwam in een bestuursbijeenkomst een schrijven van de Reichsmusikkammer 

aan Elisabeth Ohms ter tafel, waarin haar werd meegedeeld dat een vertolking van liederen 

van Paul Hindemith niet gewenst was. Deze zangeres was op verzoek van Willem 

Mengelberg, dat nadrukkelijk door de Nederlandse consul te München werd ondersteund, als 

soliste uitgenodigd voor het abonnementsconcert van 30 november 1939. Tijdens dit concert 

zou zij onder leiding van Hindemith zelf nieuwe liederen van hem uitvoeren.
3
 

De planning van het seizoen 1939/1940 moest regelmatig worden omgewerkt of 

bijgesteld. De meeste concerten kwamen voor rekening van de eigen dirigenten. Ongeveer 

een kwart van alle concerten zijn door anderen geleid.
4
 Van de zestien Amsterdamse 

abonnementsconcerten op donderdagavond van de serie B dirigeerde Carl Schuricht er twee 

en Pierre Monteux, Paul Paray en Sir Adrian Boult er ieder één. Van de acht zondagse 

matinees stonden er twee onder leiding van Monteux respectievelijk Paray. Paray, directeur 

musical van de Concerts Colonne te Parijs, debuteerde bij het orkest en trad bij de uitvoering 

van zijn Eerste symfonie tevens als dirigent-componist op. De serie C omvatte vier concerten 

op donderdagavond. Carl Schuricht dirigeerde daarin het Requiem van Giuseppe Verdi, Peter 

van Anrooij Der Barbier von Bagdad van Peter Cornelius en Ernest Ansermet een Frans 

programma dat bestond uit Le martyre de Saint-Sébastien van Debussy en Daphnis et Chloé 

van Maurice Ravel. De vierde dirigent was Eduard van Beinum. Hij leidde de uitvoering van 

de Negende symfonie en het Te Deum van Anton Bruckner. Eduard Flipse, Carl Schuricht, 

Albert van Raalte, Willem van Otterloo, Jan van Gilse en Peter van Anrooij traden tijdens 

volksconcerten op. Hubert Cuypers dirigeerde een extra concert. Verder werkte het orkest 

samen met andere organisaties.
5
 In de zomer van 1940 bijvoorbeeld werd medewerking 

verleend aan de manifestaties Kunst in Amsterdam; de drie balletavonden van het Yvonne 

                                                 
1 P. Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk. De Nederlandse symfonie-orkesten 1933-1945 

(proefschrift UvA, [Zutphen] 1993), p. 85-86. 
2 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen vergadering d.d. 14 juni 1939.  
3 Ibid., d.d. 28 juni 1939. 
4 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959, in: T. de Leur, 

Eduard van Beinum 1900-1959. Musicus tussen musici. Biografie (Bussum, Amsterdam 2004) 
5
 Ibid.; N. Steffen, ‘Kroniek’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 

Concertgebouworkest 1888-1988, I, Voorgeschiedenis/1988-1945 (Zutphen 21989). 
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Georgi-Ballet in dit kader werden geleid door Louis Arntzenius.
6
 In oktober 1939 

introduceerde Bertus van Lier zijn Derde symfonie in Amsterdam tijdens een concert van Carl 

Schuricht.
7
 

De mededeling dat Pierre Monteux weer voor het Concertgebouworkest zou komen te 

staan, bleek voldoende om op donderdagavond 12 oktober 1939 drommen mensen te trekken. 

Zijn binnenkomst in de overvolle Grote Zaal had al een ongewone, geweldige, minutenlange 

ovatie tot gevolg. Bij de dirigentenlessenaar wachtte hem een fraaie krans in de Franse 

kleuren. Uitgevoerd werden Berlioz’ Ouverture Benvenuto Cellini, Les Éolides van César 

Franck, La mer van Claude Debussy, het Vierde pianoconcert in c van Camille Saint-Saëns 

met Robert Casadesus als solist en L’apprenti sorcier van Paul Dukas. Het weerzien werd een 

feest. Het publiek was opgetogen. De muziekrecensenten toonden hun enthousiasme met 

zinsneden als ‘een uitzonderlijk hoog niveau van schoonheid’, een ‘felle Berlioz waarin de 

slagwerkbatterij scherp en luid knettert’, een ‘eenvoudige, logische, prachtige Debussy zonder 

hypercultuur van wazen en stilten’, een ‘gespannen, sterke Dukas’ en ‘een ideale uitvoering’ 

van het pianoconcert.
8
 Op het laatstgenoemde werk van het programma na is de uitgevoerde 

muziek op cd verschenen in het eerste deel van de Anthology of the Royal Concertgebouw 

Orchestra.
9
 Opvallend in Les Éolides is het contrast tussen de volle, rijke strijkersklank en de 

strakke, soms dunne toon van de blazers. Monteux’ tikjes tegen de lessenaar voor de aanvang 

van het derde deel van La mer tonen dat Willem Mengelberg niet de enige was die op die 

manier de aandacht vroeg.  

Na afloop van het concert van 12 oktober 1939 werd in de solistenkamer de dirigent 

voor zijn verdiensten de zilveren Concertgebouwmedaille overhandigd.
10

 Overigens kreeg hij 

dit eerbewijs drie jaar na zijn opvolger Bruno Walter.
11

 (In 1962 zou Monteux nog de gouden 

eremedaille ontvangen.
12

) Pierre Monteux leidde het Concertgebouworkest in 1939 verder 

tijdens de concerten van 15, 17 en 19 oktober. De laatste twee waren uitvoeringen vanwege de 

Maatschappij “Caecilia”. Het repertoire was opnieuw breed. Duidelijk kwam aan het licht 

hoezeer enkele jaren daarvoor bestuur, orkest en een deel van het Amsterdamse publiek alleen 

tijdelijk op Monteux waren uitgekeken.  

Voor en na Monteux stond Schuricht op de bok, omdat Willem Mengelberg door 

ziekte was uitgeschakeld. Hij leidde tien concerten. Twee uitvoeringen van het Requiem van 

Giuseppe Verdi op 2 en 5 november 1939, waaraan het Toonkunstkoor meewerkte, besloten 

deze serie optredens. Het concert van 5 oktober was het openingsconcert van het seizoen 

1939/40. Een feestelijk lichte, volle zaal, feestelijke toiletten en een uitbundige geestdrift 

zetten op traditionele wijze het begin ervan luister bij, ondanks de drukkende 

oorlogsdreiging.
13

 Geopend werd met Mozarts Symfonie nr. 34 in C, KV 338. Na de pauze 

                                                 
6 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298B, verslag van de N.V. Het Concertgebouw over het maatschappelijk 

jaar 1939/40. Nadat op 26 september 1941 het Gemeentelijk Theaterbedrijf op initiatief van het departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten was ingesteld, kwam het balletgezelschap van de Duitse Yvonne Georgi onder de 

afdeling Opera te vallen. Haar echtgenoot L.M.G. Arntzenius zou de administratieve leiding voeren. Zie de 

inleiding van de inventaris van het archief van het Gemeentelijk Theaterbedrijf, SAA toegangsnr. 5479. Van Lier 

trad verder met zijn symfonie op 22 en 26 oktober 1939 en 2 maart 1940 op. Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk 

Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959 
7 Eerste uitvoering door het Concertgebouworkest: Den Haag 26 oktober 1939. 
8 De Standaard, De Telegraaf (o), Algemeen Handelsblad (o), Het Volk (o), Het Nationale Dagblad d.d. 13 

oktober 1939; concertprogramma. 
9 Q Disc 97017. 
10 De Telegraaf (o) d.d. 13 oktober 1939. 
11 S.A.M. Bottenheim, Geschiedenis van het Concertgebouw (3dln., Amsterdam 1948-1950), III, p. 230. 
12 Verslag omtrent de toestand van Het Concertgebouw N.V. en haar handelingen in het maatschappelijke jaar 

1961-1962. 
13 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 6 oktober 1939. 
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volgde Das Lied von der Erde van Gustav Mahler. Voor het uitvoeren van Mahler had 

Schuricht vanwege zijn werkzaamheden in Wiesbaden zich ervan moeten vergewissen of men 

in Berlijn daartegen geen bezwaren zou maken.
14

 Het werd hem kennelijk toegestaan. De 

Telegraaf vond de uitvoering nauw verwant aan die van Mengelberg: ‘zij wordt inderdaad het 

beste gekarakteriseerd door het woord “afspiegeling”.’
15

 Maar volgens de recensie in het 

Algemeen Handelsblad week Schurichts interpretatie principieel af van die van Mengelberg 

en Bruno Walter. Schuricht hield meer de grote lijn in het oog dan het detail, musiceerde meer 

dan te romantiseren en was sober met rubati en espressivo’s, waardoor het overgevoelige en 

theatrale een veel minder sterk accent kregen. ‘De eigenlijke Mahler werd ons niet bewust en 

wat de [Zweedse] solisten Kerstin Thorborg en Martin Oehmann presteerden was wel 

respectabel, zeer respectabel zelfs, doch zij maakten de instrumentale conceptie der vocale 

partijen heel sterk bewust.’
16

 Duidelijk is op de radio-opname in het eerste deel van de 

Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra het onheilspellende incident te horen dat in 

het laatste deel plaatsvond. In een van de voorste rijen stond, enkele maten voor ‘Er stieg vom 

Pferd’, een dame op, die vervolgens langs het podium liep en vlak vóór de dirigent riep: 

‘Deutschland über alles, Herr Schuricht!’ De dame in kwestie liep daarna de zaal uit.
17

 Het 

waarom van haar onheilspellende daad is onduidelijk. Was het omdat Schuricht gehuwd was 

met een Joodse vrouw?
18

 In verband met het incident waren bij de eerstvolgende concerten 

rechercheurs in de zaal aanwezig.
19

 De cd-box bevat verder registraties van uitvoeringen 

onder leiding van Paul Paray en Ernest Ansermet d.d. 18 januari 1940 respectievelijk 19 

februari 1940.  

 

8.2 Arisering en cultuurpolitiek 

Op 9 mei 1940 vond het laatste concert van het Concertgebouworkest voor de Duitse inval 

plaats. Het werkte toen mee aan de (eerste) uitvoering van De cracht van ’t landt bestaet van 

Hubert Cuypers door de Koninklijke Christelijke Oratorium Vereeniging onder leiding van de 

componist.
20

 De volgende dag viel Duitsland Nederland binnen en bezette het in enkele 

dagen. Weldra werden er maatregelen genomen die het gehele maatschappelijke leven 

ingrijpend veranderden. Er kwam een burgerlijk bestuur in de vorm van het 

Rijkscommissariaat.
21

 De gelijkschakeling van pers en radio vond al vrijwel direct na het 

beëindigen van de oorlogshandelingen plaats. In mei 1940 werd van de directies en 

hoofdredacties van kranten een absoluut loyale houding verwacht.
22

 In november 1940 werd 

het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen opgeheven, waarvoor twee 

departementen in de plaats kwamen. Een daarvan was het departement van Volksvoorlichting 

en Kunsten dat de muziek onder zich kreeg.
23

 De greep van de overheid op het muziekleven 

werd verder vergroot door het oprichten in november 1941 van de Nederlandsche 

Kultuurkamer en de Nederlandsche Kultuurraad. De inwijding van de Kultuurkamer op 30 

mei 1942 in de Haagse Schouwburg is opgeluisterd door het Concertgebouworkest onder 

                                                 
14 Het Volk (a) d.d. 3 oktober 1939. 
15 (o) d.d. 6 oktober 1939. 
16 Algemeen Handelsblad (o) d.d. 6 oktober 1939. 
17 Zie ook De Courant Het Nieuws van den Dag (o), De Telegraaf (o) en Het Volk d.d. 6 oktober 1939. 
18 J. Bowen, ‘Schuricht, Carl’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians (London, 

New York, 22001), XXII (herdruk 2002), p. 820. 
19 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering d.d. 11 oktober 1939.  
20 Steffen, ‘Kroniek’. 
21 Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, p. 139 e.v. 
22 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, IV, mei ’40 – maart ’41 eerste helft 

(’s-Gravenhage 31980), p. 7 e.v. 
23 Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, p. 141. 
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leiding van Toon Verhey. Alleen zij die concreet met de Nederlandse cultuur waren 

verbonden en lid van deze organisatie waren, konden vanaf dat moment in het openbaar 

cultureel werkzaam zijn.
24

 

 Van meet af aan werd aan cultuurpolitiek gedaan, waarmee de Duitsers al sinds 1933 

ruime ervaring hadden. Bij de aanvang van het seizoen 1940/41 werd de orkesten te verstaan 

gegeven dat het uitvoeren van werken van Joodse componisten tot het verleden behoorde en 

werden werken van de niet-joodse Paul Hindemith in de toekomst ongewenst geacht.
25

 

Uiteraard was het uitvoeren van muziek van ‘Neutöner’ als Schönberg c.s. evenmin 

‘gewenst’. Toen ook nog muziek verboden werd van componisten uit landen waarmee 

Duitsland in oorlog was, konden de programma’s geen werken meer bevatten die waren 

gecomponeerd of bewerkt door Joden of van componisten die staatsburgers waren (geweest) 

van landen die actief aan de strijd tegen de asmogendheden deelnamen, inclusief Polen en 

vanaf 12 juli 1941 ook de Sovjet-Unie.
26

 Er was maar één Poolse componist wiens 

composities gedurende de gehele oorlog wel mochten worden uitgevoerd: Chopin.
27

 Toen 

eind 1941 de Verenigde Staten zich in de oorlog mengden, volgde er een verbod op het tot 

klinken brengen van Amerikaanse muziek, terwijl in 1943 het uitvoeren van Franse muziek 

werd beperkt.
28

 Bovendien kwamen na het in werking treden van de Kultuurkamer in 1942 de 

werken van levende Nederlandse componisten die zich niet hadden aangemeld, niet meer voor 

uitvoering in aanmerking. Al was het systeem niet helemaal waterdicht.
29

 

 Ingrijpender nog was de dwang van de Duitse overheid in 1941 om de orkesten de 

Joodse musici te laten ontslaan. In de eerste plaats was dit een nauwelijks te bevatten ramp 

voor deze orkestleden en hun gezinnen. Het Concertgebouworkest verloor zo twaalf strijkers, 

drie blazers en een harpiste, onder wie twee tweede concertmeesters, de soloaltist, de tweede 

solocellist, de plaatsvervangend solofagottist, de solotrombonist en de soloharpiste. In 1942 

raakte het orkest nog de eerste concertmeester Zoltán Székely kwijt, omdat hij als Jood werd 

beschouwd. Het vinden van een goede vervanging voor deze musici bleek een probleem. 

Gedeeltelijk Joden en Joodsvermaagschapten mochten na onderzoek en het tekenen van een 

loyaliteitsverklaring in het orkest blijven. In 1942 verdween ook de uit Duitsland afkomstige, 

zeer gewaarde soloklarinettist Rudolf Gall. Hij moest naar zijn geboorteland terugkeren om 

familieredenen.
30

 

 In de loop van 1941 kregen de orkesten van de Duitse overheid de opdracht om, met 

uitzondering van cycli, twintig tot dertig procent van de programma-inhoud aan Nederlandse 

muziek te wijden. Ook gastdirigenten, buitenlanders niet uitgezonderd, moesten voortaan 

Nederlandse muziek in hun programma’s opnemen. Verder ging de overheid er vanaf 1942 

toe over om vooraf de programma’s te keuren. Ieder orkest moest deze daarom in tweevoud 

voorleggen aan het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, opdat dan weer één 

exemplaar kon worden doorgestuurd naar het Rijkscommissariaat. Desgevraagd diende het 

                                                 
24 Ibid., p. 150, 160. 
25 Ibid., p. 203. 
26 Zo melden de notulen van de bestuursvergadering d.d. 10 juli 1941 dat een schrijven was binnengekomen met 

de mededeling dat muziek van Russische componisten niet meer op de programma’s mocht worden geplaatst. 

Zie ook: P. Micheels, ‘Het Concertgebouw gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)’, in: Van Royen 

e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, I, p. 211-254: 230; SAA 

toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28. 
27 Micheels, ‘Het Concertgebouw gedurende de Tweede Wereldoorlog’, p. 230.  
28 Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, p. 204-205. 
29 Ibid., p. 160, 212-213. 
30 De Leur, Eduard van Beinum, p. 179; SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen DB-vergadering d.d. 25 

maart 1942; Micheels, ‘Het Concertgebouw gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)’, p. 221-223, en 

Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, p. 178. 
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voorgenomen programma te worden aangepast. Het kwam ook voor dat een bepaalde 

componist ten gehore gebracht moest worden als de rijkscommissaris daarom verzocht.
31

  

Het Concertgebouw ontkwam niet aan deze vergaande inmenging. In 1943 

bijvoorbeeld beklaagde het departement van Volksvoorlichting en Kunsten zich bij het 

Gebouw dat de gastdirigenten geen Nederlandse of moderne Duitse muziek (lees: door het 

Duitse regime toegestane muziek) dirigeerden. Het departement verbood toen expliciet om op 

de oude voet door te gaan.
32

 Ook ontving Het Concertgebouw verzoeken om het orkest aan 

manifestaties te laten meewerken die pro-Duits waren. Zo werkte het mee aan de Mozart-

week die in december 1941 plaatsvond en die door de financieel krachtig door het 

Rijkscommissariaat ondersteunde Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap in 

samenwerking met de stad Amsterdam was georganiseerd. Naast Eduard van Beinum trad 

toen Willem van Otterloo als dirigent op. De medewerking aan de inwijding van de 

Kultuurkamer is al genoemd. Een ander voorbeeld van een evenement waaraan het orkest 

meewerkte, is een ‘Gedenkfeier’ op 22 november 1942 in de Stadsschouwburg ter 

gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Duitse dichter Gerhart Hauptmann. De 

Hamburgse Staatskapellmeister Eugen Jochum dirigeerde. En eind mei 1944 sloot het orkest 

met een concert onder leiding van Willem van Otterloo als vervanger van de Duitse dirigent 

en NSDAP-lid Hugo Balzer de ‘Tweede Nederrijnsche Kultuurdagen’ in Arnhem af. 

Eveneens in 1944 laste Het Concertgebouw op aandrang van het Rijkscommissariaat een 

concert in ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Richard Strauss op 11 juni. Eugen 

Jochum dirigeerde toen als invaller voor Balzer en moest er speciaal voor uit Duitsland naar 

Amsterdam komen.
33

 Dit was tevens het laatste optreden van een buitenlandse gastdirigent 

tijdens de oorlog. Het concert is gedeeltelijk bijgewoond door de rijkscommissaris dr. Seyss-

Inquart.
34

 

 De overheid ging zich eveneens vergaand bemoeien met het engageren van dirigenten 

en solisten. Uitwisseling van dirigenten en solisten behoorde tot de cultuurpolitieke 

doelstellingen van de bezetter. Naar Duitse maatstaven kende Nederland negen ‘exportfähige’ 

dirigenten, onder wie Willem Mengelberg, Eduard van Beinum, Willem van Otterloo, Eduard 

Flipse, Toon Verhey en Frits Schuurman. Van overheidswege kwamen er ook voorstellen ten 

aanzien van buitenlandse gastdirigenten. In 1941 kreeg Het Concertgebouw het verzoek om 

Karl Böhm uit te nodigen. Omdat de door Het Concertgebouw voorgestelde concertdatum 

niet in het schema van deze dirigent van de Staatskapelle Dresden paste, kwam er van een 

optreden niets. Anderen die door het rijkscommissariaat werden genoemd om met het 

Concertgebouworkest op te treden, zijn Paul van Kempen, Franz von Hoesslin, Franz 

Konwitschny en, zoals aangegeven, Hugo Balzer. Ze zouden tijdens de oorlog op Karl Böhm 

na allen het orkest dirigeren.
35

 Van hen waren Van Kempen en Hoesslin geen lid van de 

NSDAP, evenals Böhm. De laatste heeft echter voor het nationaal-socialistische regiem 

vergaande sympathieën getoond.
36

  

Soms vonden er op zeer korte termijn directe ingrepen in de planning plaats. Begin 

december 1943 werd Het Concertgebouw meegedeeld dat het abonnementsconcert van 

                                                 
31 Micheels, ‘Het Concertgebouw gedurende de Tweede Wereldoorlog’, p. 230-231. 
32 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 29, notulen DB-vergadering d.d. 24 februari 1943.  
33 Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, p. 234-235; E. Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten 

Reich. Wer war was vor und nach 1945 (Frankfurt am Main 2007), p.  26. Jochum is geen lid van de NSDAP 

geweest. Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich, p. 283-284. 
34 De Telegraaf (a) d.d. 12 juni 1944. 
35 Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, p. 218, 221-222.  
36 Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich, p. 62, 257-258, 300, 329. Klee citeert o.a. Böhms uitspraak bij de 

volksstemming met betrekking tot de Anschluss van Oostenrijk: ʻWer dieser Tat des Führers nicht mit einem 

hundertprozentigen J A zustimmt, verdient nicht, den Ehrennahmen Deutscher zu tragen!ʼ  
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donderdag 16 december door Franz Konwitschny zou worden geleid. Tevens was vastgesteld 

dat hij de Vierde symfonie van Brahms en Don Juan van Richard Strauss zou dirigeren. De 

solist voor die avond, George van Renesse, diende te worden gehandhaafd, maar moest iets 

anders spelen dan het aangekondigde Vierde pianoconcert van Saint-Saëns. Verder mocht de 

dirigent die het concert in eerste instantie zou leiden, de tweede dirigent Jan Koetsier, van de 

wijziging niet de dupe worden.
37

 Zo dirigeerde Konwitschny op 16 december en werd er op 

10 februari 1944 een extra abonnementsconcert ingelast. In plaats van het Vierde 

pianoconcert van Saint-Saëns werd op 16 december het Pianoconcert in a van Edvard Grieg 

uitgevoerd. De wijzigingen in het repetitieschema brachten nog met zich mee dat het 

volksconcert van 18 december geen doorgang kon vinden. 

Als het aan Seyss-Inquart had gelegen, had men in 1944/45 Konwitschny zelfs voor 

zo’n acht tot tien concerten moeten engageren. (Deze dirigent was bepaald geen tegenstander 

van het NS-regiem.
38

) Konwitschny was aangezocht om directeur van de Deutsche Oper in 

Nederland te worden en wilde de functie alleen op zich nemen als hij een tiental concerten 

van het Concertgebouworkest zou kunnen dirigeren. Het Concertgebouw heeft er ontwijkend 

op gereageerd. ‘Geantwoord werd, dat wij gaarne, wanneer wij den Rijkscommissaris 

daarmede een genoegen doen, een vreemden dirigent 1 of 2 concerten laten dirigeeren. Een 

zoo groot aantal, als waarom thans wordt verzocht, zou evenwel ingrijpende gevolgen voor 

ons beleid hebben en ongezonde concurrentiestrijd uitlokken.’ Van een optreden van 

Konwitschny met het orkest is niets meer gekomen. Verder zag het Rijkscommissariaat bij 

voorkeur dat er een Duitse solist zou optreden wanneer een Nederlandse dirigent het orkest 

leidde en omgekeerd.
39

 Opmerkelijk is dat er onder de orkestleden een sterke stroming is 

geweest die pro-Konwitschny was.
40

  

Nog een voorbeeld. De NSDAP, Arbeitsbereich in den Nederlanden, deelde in 

augustus 1943 mee dat het Concertgebouw een aantal dagen in begin oktober ter beschikking 

moest staan. Hierdoor kwam een gepland volksconcert te vervallen. Begin september werd 

echter telefonisch meegedeeld dat in plaats van op de afgesproken data, het gebouw op 15, 16, 

17 en 18 oktober ‘beschlagnahmt’ werd. Het doorkruiste opnieuw de concertplanning. Op 4 

september nam Het Concertgebouw dan ook ‘die Freiheit Sie höflichst zu bitten, wenn nur 

irgend möglich, die Beschlagnahme des Gebäudes, statt auf den 15. 16. 17. und 18. Oktober, 

auf den 8. 9. 10. und 11. Oktober anzusetzen.’
41

 Het mocht niet baten. 

Onder de verzoeken en voorstellen zijn er vele geweest die het Concertgebouwbestuur 

niet wilde honoreren. Zo vroeg in 1941 een concertbureau de medewerking van het orkest aan 

voor een concert te Nijmegen onder Paul Sixt, waarbij de rijkscommissaris aanwezig zou 

                                                 
37 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 534, doorslag van de brief d.d. 7 december 1943 aan het Departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten. 
38 Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich, p. 329.  
39 Ibid., p. 218 e.v.; SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 29, notulen bestuursvergadering 24 december 1943;  

inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering 20 juni 1941: ‘Ter tafel zijn twee brieven van het Departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten d.d. 14 Juni betreffende het engageeren van twee Duitsche gast-dirigenten en d.d. 

16 Juni betreffende verschillende onderwerpen. De vergadering betreurt, de genoemde dirigenten, Dr. Böhm en 

van Kempen op het oogenblik niet te kunnen uitnoodigen, in verband met de plannen die voor het a.s. seizoen 

reeds gemaakt zijn. Evenwel zal men gaarne voor de toekomst met de voorstellen van het Departement rekening 

houden. Omtrent de mededeelingen in het schrijven d.d. 16 Juni zal ook nog mondeling met het Departement 

overleg worden gepleegd.’ Zie ook de DB-notulen d.d. 19 juni 1942. Op 28 januari 1944 werd Rudolf 

Mengelberg, ‘einer Anregung des Herrn Reichskommissars folgend’, als gastdirigent de leider van de Praagse 

Filharmonie, Joseph Keilbert, voorgesteld. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 571, brief d.d. 28 januari 1944 

van [dr. Joachim] Bergfeld. 
40 Micheels, ‘Het Concertgebouw gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)’, p. 233. 
41 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 571, afschrift (doorslag) brief d.d. 4 september 1943. 
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zijn.
42

 Sixt was al in 1930 tot de NSDAP toegetreden en betrokken geweest bij de 

tentoonstellingen Entartete Musik in 1936 in Weimar en in 1938 in Düsseldorf.
43

  

Een andere majeure verandering lag in het feit dat het orkest veel meer dan voorheen 

ging meewerken aan theaterproducties, vooral vanwege het naar Duits model gevormde 

Gemeentelijk Theaterbedrijf:
44

 opera- en toneelvoorstellingen met muziek en 

balletopvoeringen in de Stadsschouwburg. Deze producties zijn deels door Van Beinum en 

tweede dirigent Den Hertog en deels door andere Nederlandse dirigenten geleid: Louis 

Arntzenius, Otto Glastra van Loon en Willem van Otterloo. Het betekende een enorme 

verzwaring van de diensten door de programmering met name in 1941 aan het einde van het 

seizoen, het spelen in de (te) kleine orkestbak en de andere akoestiek van de 

Stadsschouwburg.  

 

8.3 Willem van Otterloo en Eugen Jochum 

In de loop van de oorlog nam de animo van Willem Mengelberg om het Concertgebouworkest 

te dirigeren af. Hij reisde door Europa of trok zich terug in zijn chalet in Zwitserland.
45

 Zijn 

laatste optreden vond plaats op 8 mei 1944. Wegens de oorlogsomstandigheden beperkten 

zich de optredens van buitenlandse dirigenten eveneens. De gevolgen poogde Het 

Concertgebouw in eerste instantie op te vangen met de tweede eerste dirigent Eduard van 

Beinum en de tweede dirigent. Dat was vanaf 1938 Johannes den Hertog. De veranderingen in 

het muziekveld brachten echter met zich mee dat Den Hertog in 1941 naar de nieuw 

gevormde Amsterdamse opera-instelling vertrok, de afdeling Opera van het Gemeentelijk 

Theaterbedrijf.
46

 Met ingang van het seizoen 1942/43 werd de nog jonge Nederlandse dirigent 

en componist Jan Koetsier aangesteld als repetitor (tweede dirigent).
47

 Koetsier was in 

Duitsland opgegroeid en daar opgeleid
48

 en had Rudolf Mengelberg in 1937 bij zijn debuut bij 

het orkest leren kennen.
49

 De eerste en tweede dirigenten namen de volgende aantallen 

concerten voor hun rekening.  

 

Tabel 8.1 Aantallen concerten onder leiding van de eigen dirigenten van Het Concertgebouw 

in de periode 1939/40-1943/44 

  
seizoen totaal aantal 

concerten 

Mengelberg Van Beinum 2de dirigenten in totaal 

1939/40 141 35 56 15 106 

1940/41 152 33 69 11 113 

1941/42 123 23 46 0 69 

1942/43 118 25 41 13 79 

1943/44 131 16 27 27 70 
N.B. De periode augustus 1944 tot 4 mei 1945 telde slechts 32 concerten en kwam geheel voor rekening van Eduard van 

Beinum en Jan Koetsier. Op 26 december 1944 vond het laatste concert vóór de bevrijding plaats.50 

                                                 
42 Ibid., inv.nr. 28, notulen DB-vergadering 19 december 1941. 
43 Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich, p. 572-573.  
44 SAA toegangsnr. 5479.  
45 Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, p. 221, 227. 
46 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering d.d. 3 september 1941. Zie over het 

Gemeentelijk Theaterbedrijf SAA toegangsnr. 5479. 
47 Vgl. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering 11 maart 1942. 
48 G. Weiß, ‘Gespräch mit Jan Koetsier. Im Februar 1988’, in: H. Beermann, P. Damm enz., Jan Koetsier 

(Komponisten in Bayern, XIX, Tutzing 1988), p. 21 e.v. 
49 Tijdens zijn eerste concert op 12 september 1937 dirigeerde hij de wereldpremière van zijn Suite op. 11. In 

Beermann, Damm, p. 25, zegt Koetsier dat hij met de Barock-Suite op. 10 in Amsterdam debuteerde, waarvan de 

wereldpremière in 1936 onder leiding van Richter-Reichhelm had plaatsgevonden.  
50 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
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Voor de overige concerten moesten anderen worden aangetrokken. Een van hen was Willem 

van Otterloo. Als opvolger van Den Hertog had het Concertgebouwbestuur aanvankelijk in 

principe met algemene stemmen voor Willem van Otterloo gekozen,
51

 die tot dan toe enkele 

malen in concerten als gastdirigent was opgetreden en in juni-juli 1941 het orkest vier keer in 

Le nozze di Figaro had geleid. Van Otterloo, in 1934 benoemd tot tweede dirigent van het 

Utrechtsch Stedelijk Orkest en in 1937 tot eerste dirigent van dit ensemble naast Carl 

Schuricht, was tevens een begaafd componist.
52

 Van Otterloo was een aantrekkelijke musicus 

voor Het Concertgebouw, maar van een verbintenis met hem als tweede dirigent kwam 

niets.
53

 De combinatie met zijn baan als eerste dirigent van het USO zou te veel complicaties 

opleveren. Wel kwamen het Concertgebouwbestuur en Willem van Otterloo overeen dat hij in 

het seizoen 1941/42 een reeks concerten zou dirigeren en zonodig zou invallen tegen een 

honorarium van f 3.000,-.
54

 In dat seizoen dirigeerde Van Otterloo dan ook in totaal 21 

concerten, meer dan in enig ander seizoen.
55

 Tevens beoordeelde hij proefspelen.
56

 Hij kon 

echter niet worden ingezet als assistent en repetitor, dat tot de taken van de tweede dirigent 

behoorde. Bovendien werd zelfs het overeengekomen engagement hem vanwege zijn 

werkzaamheden bij het USO te veel. Omdat het Concertgebouwbestuur hem geen positie als 

in Utrecht kon bieden, werd, zoals eerder vermeld, met ingang van het seizoen 1942/43 Jan 

Koetsier aangesteld.
57

 De afspraak met Van Otterloo die voor het seizoen 1941/42 was 

gemaakt, werd gecontinueerd.
58

 

Van Otterloo voerde muziek uit dat tot het standaardrepertoire behoorde, en werken 

van niet zo voor de hand liggende componisten. Naast klassieke Duits-Oostenrijkse werken 

dirigeerde hij onder meer composities van Berlioz, Chopin, Debussy, Dvořák, Franck, Fauré, 

Händel, Ravel, Saint-Saëns, Rossini en van Nederlanders. Nog in 1944 is onder zijn leiding 

muziek van Debussy en Franck uitgevoerd. Van de grote werken die hij met het orkest 

uitvoerde, vallen de Tweede, de Zesde en de Negende symfonie van Anton Bruckner op. Hij 

introduceerde onder meer het Tweede pianoconcert van Hugo Godron, Drie 

stemmingsstukken van Guillaume Landré, zijn eigen Vier schetsen voor strijkorkest en 

Sinfonietta, en het Concertino alla burla voor piano en orkest van Léon Orthel. Hij dirigeerde 

ook zijn Introductie en Allegro, het Magnificat van Rudolf Mengelberg, de Ouverture voor 

Gysbreght van Aemstel van Henk Badings, en Zomerzang van Alexander Voormolen. Van 

Otterloo toonde zich een bekwaam dirigent die gedurende de gehele oorlog voor het orkest 

van hoge waarde is geweest. Het ruime merendeel van zijn concerten bestond echter niet uit 

Amsterdamse abonnementsconcerten.
59

 Zag men hem binnen de muren van het Gebouw toch 

niet helemaal voor vol aan? 

 

Er was nog een dirigent die voor Het Concertgebouw van groot belang werd. Dat was Eugen 

Jochum. Het is volgens eigen zeggen Jan Koetsier geweest, die Rudolf Mengelberg op deze 

                                                 
51 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering d.d. 10 juli 1941.  
52 E. Reeser, ‘Otterloo, Jan William van (1907-1978)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland. 

URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/otterloo d.d. 22 oktober 2007. Van 

Otterloos componeren is sterk achtergebleven door zijn activiteiten als dirigent. N. Nelissen, Willem van 

Otterloo (1907-1978). Een dirigentenloopbaan (Utrecht 2009), p. 62-63, 80 e.v. 
53 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering d.d. 3 september 1941. 
54 Ibid., notulen bestuursvergadering 3 september 1941; inv.nr. 2797, doorslag van de brief aan W. van Otterloo 

d.d. 19 september 1941. Zie ook Nelissen, Willem van Otterloo, p. 117-120. 
55 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
56 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2797, doorslagen van de brieven aan W. van Otterloo d.d. 6 januari 1941 

[= 1942], 15 mei en 19 september 1942. 
57 Ibid., inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering 11 maart 1942. Nelissen, Willem van Otterloo. 
58 Ibid., inv.nr. 2797, doorslag van de brief aan W. van Otterloo d.d. 18 september 1942. 
59 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
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dirigent attent heeft gemaakt. Toen de rijkscommissaris in 1941 een vaste Duitse gastdirigent 

aan Het Concertgebouw verbonden wilde hebben, had Mengelberg Koetsier benaderd met de 

vraag of hij iemand wist die geen nazi was. Koetsier moet daarop Jochum hebben genoemd, 

die hij weliswaar niet persoonlijk kende, doch die volgens hem zo katholiek was dat hij geen 

nazi kon zijn.
60

 Dit betekent overigens niet dat Jochum zich in Duitsland helemaal afzijdig 

heeft kunnen houden.
61

 Hij stond op de ‘Gottbegnadeten-Liste’ (‘Führerliste’) van de 

belangrijkste kunstenaars van de NS-staat.
62

 Rudolf Mengelberg respectievelijk Het 

Concertgebouw hebben Jochum zonder tussenkomst van of in opdracht van Duitse instanties 

uitgenodigd. Die kregen er volgens de dirigent pas kennis van, toen zijn optreden een succes 

was.
63

 

Jochums eerste concert met het Concertgebouworkest vond plaats op 13 november 

1941. Bij die gelegenheid dirigeerde hij op voorstel van Rudolf Mengelberg Koetsiers 

Symphonische Musik.
64

 Koetsier schijnt Jochum gewaarschuwd te hebben voor de (enkele) 

nationaal-socialistische orkestleden, van wie hij verwachtte dat zij de gastdirigent zouden 

provoceren. Toen ze op zeker moment ‘Heil Hitler’ riepen, schijnt Jochum alleen te hebben 

teruggewuifd.
65

 

Zijn optreden tijdens dit concert en de volgende twee maakte een dusdanige indruk op 

Eduard van Beinum dat deze zijn collega kort daarop in een vergadering van het 

Concertgebouwbestuur als potentiële invaller voor Willem Mengelberg noemde.
66

 Maar niet 

alleen op Van Beinum had Jochum indruk gemaakt. De pro-Duitse Arntzenius schreef in de 

ochtendeditie van De Telegraaf van 14 november 1941 dat de kennismaking zowel voor de 

uitvoerenden als voor de zaal van uiterst aangename aard was geweest. ‘Men zag en hoorde 

een leider, die een gevoelig en eerlijk musicus en een zeer bewogen kunstenaar bleek te 

wezen: een dirigent, die wars is van hyper-subjectiviteiten of epateerende effecten, doch 

wiens vertolkingen daarom zeker niet minder frappant zijn.’ Hij toonde zich bovendien een 

beminnelijk mens. Oprecht verrukt over een mooi gespeelde of geblazen partij, 

complimenteerde hij tijdens het repeteren direct de speler. Hij was slank en rijzig van gestalte, 

in zijn gebaren uitermate plastisch en expressief. ‘Doch ondanks de levendigheid van zijn 

dirigeeren en zijn felle aandacht voor elk détail, is hij beheerscht, vol spanning 

geconcentreerd op groote lijnen, op den bouw van het geheel, en ondanks zijn 

beminnelijkheid is hij zakelijk op het stuk van de partituur en vergt hij het laatste van het 

orkest, – en het orkest, opgesteld naar de Duitsche manier, de strijkers een vast gesloten blok 

met de celli tot in het midden op den voorsten lessenaar, de contrabassen links in drie 

gelederen in plaats van in een halven boog, het koper rechts, het hout achter in het front, – het 

orkest volgt hem, waar hij het wil hebben, reageerend als ’n feilloos instrument, subliem van 

klank, kortom het unieke ensemble, dat het Concertgebouworkest is.’
67

 

                                                 
60 Beermann, Damm u. a., Jan Koetsier, p. 28-29. Koetsier noemde in het interview als grote verdienste van 

Rudolf Mengelberg dat hij al voor de oorlog grote dirigenten ‘als ständige Gäste’ naar Amsterdam had gehaald 

en daardoor een hoog internationaal niveau schiep. De rijkscommissaris wilde ‘durchaus einen ständigen 

Gastdirigenten am Concertgebouw haben und natürlich sollte er ein Nazi sein.’ 
61

 H. Haffner, Die Berliner Philharmoniker. Eine Biografie (Mainz 2007), p. 109, 120, 122, 126. In de Engelse 

bezettingszone heeft Jochum na de oorlog geen problemen gehad, wel in de Amerikaanse in verband met zijn 

werkzaamheden in Nederland en het feit dat hij Seyss-Inquart kende. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1779, 

brief van Eugen Jochum d.d. 23 mei 1946. 
62 Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich, p. 283. 
63 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1779, brief van Eugen Jochum d.d. 23 mei 1946. 
64 Beermann, Damm u. a., Jan Koetsier, p. 29. 
65 Ibid., p. 30. 
66 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering d.d. 2 december 1941. 
67 De Tijd (a) d.d. 14 november 1941. 
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Jochum was ideaal om mindere gewenste dirigenten uit het Concertgebouw te houden 

en hij kreeg dan ook in 1942/43 in totaal twaalf concerten te leiden. Hij oogstte daarbij 

opnieuw veel lof van publiek en recensenten.
68

 Toen in 1943/44 Willem Mengelberg nog 

maar zeer beperkt beschikbaar was en dit veel werk voor Van Beinum en Koetsier betekende, 

was het opnieuw mogelijk om Eugen Jochum voor een substantiële periode aan te trekken. 

Hij dirigeerde nog wat meer abonnementsconcerten in Amsterdam dan Willem van Otterloo.  

 

Tabel 8.2 Aantallen concerten, gedirigeerd door Willem van Otterloo en Eugen Jochum in de 

periode 1939/40-1943/44
69

  

 
seizoen 

 

Van Otterloo,  

concerten in 

totaal 

Jochum, 

concerten in 

totaal 

Van Otterloo, 

A’damse  

abonnementsconcerten 

Jochum,  

A’damse  

abonnementsconcerten 

1939/40 1 0 0 0 

1940/41 4 0 0 0 

1941/42 21 3 4 2 

1942/43 9 12 3 4 

1943/44 14 17 3 7 

in totaal 49 32 10 13 

 

Van meet af aan trad de Duitse dirigent ook tijdens de Haagse abonnementsconcerten van het 

orkest op. Eerste uitvoeringen onder leiding van Jochum bleven beperkt tot composities van 

Jan Koetsier, Franz von Hoesslin, Theodor Berger en Hans Pfitzner. Opvallend qua aantal, 

prijken werken van vooral Mozart, en van Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber en 

Max Reger op zijn programma’s. Van Anton Bruckner dirigeerde hij de Zevende en de 

Achtste symfonie. Op 11 juni 1944 leidde hij het al ter sprake gebrachte concert ter 

gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Richard Strauss. Door zijn succesvolle 

optredens en het aantal dat hij voor zijn rekening nam (drie in 1941/42, twaalf in 1942/43 en 

zeventien in 1943/44), was Eugen Jochum de belangrijkste van de buitenlandse 

gastdirigenten.
70

 De verhouding met Rudolf Mengelberg ontwikkelde zich tot een meer dan 

zakelijke alleen. Daarvan getuigt niet alleen correspondentie, maar ook de opdracht van diens 

Magnificat aan Jochum.
71

  

   

8.4 Andere gastdirigenten 

Het Concertgebouw had tijdens de bezetting met Mengelberg, Van Beinum, Van Otterloo en 

Jochum nog niet voor alle concerten een dirigent, zoals de volgende tabel
72

 met aantallen 

concerten toont.  

                                                 
68 B.v. De Telegraaf (a), De Tijd (a), Het Volk (a) d.d. 28 juni 1943. 
69 Op basis van de gegevens op de cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 

1931-1959. 
70 Ibid. 
71 B.v. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1778, brief d.d. 18 maart 1943 van Eugen Jochum. 
72 Op basis van de gegevens op de cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 

1931-1959. 
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Tabel 8.3 Verdeling van de concerten in de periode 1940/41-1943/44 

 
seizoen aantal 

concerten 

Mengelberg Van 

Beinum 

2de 

dirigenten 

Van Otterloo en 

Jochum 

resteert 

1940/41 152 33 69 11 4 35 

1941/42 123 23 46 0 24 30 

1942/43 118 25 41 13 21 18 

1943/44 131 16 27 27 31 30 

 

Voor de resterende engageerde men een uiteenlopende schare dirigenten. Op donderdag 20 en 

zondagmiddag 23 februari 1941 zag het Amsterdamse abonnementspubliek Hermann 

Abendroth terug die in 1937 lid van de NSDAP was geworden.
73

 Op 13 maart maakte het 

kennis met de in 1932 tot Duitser genaturaliseerde Paul van Kempen en op 20 maart met 

Franz von Hoesslin. (Hoesslin had al in 1931 het orkest gedirigeerd in Tristan und Isolde 

vanwege de Wagnervereeniging.) De concerten die Carl Schuricht zou leiden, moest hij 

wegens ziekte afzeggen.
74

 Ze werden overgenomen door Eduard van Beinum. Ondanks alle 

handicaps gaf het Concertgebouwbestuur in zijn verslag over 1940/41 toch te kennen dat de 

‘artistieke gestie in zijn voornaamste lijnen’ kon worden voortgezet en verder ontwikkeld. 

‘Het traditioneele peil onzer uitvoeringen werd ten volle gehandhaafd en naast de 

meesterwerken der klassieke en romantische literatuur nam de hedendaagsche Nederlandsche 

muziek een voorname plaats op het repertoire in.’ 

 Paul van Kempen was voor sommigen een oude bekende. Hij had namelijk in 1913-

1915 als violist deel uitgemaakt van het Concertgebouworkest. In 1916 was hij naar Duitsland 

vertrokken om er als concertmeester en later als dirigent zijn carrière voort te zetten. Pogingen 

om in Nederland een vaste aanstelling als dirigent te krijgen mislukten. Toen hij in 1932 wel 

een benoeming bij het stedelijk orkest van Oberhausen kon krijgen, nam hij, omdat daaraan 

de voorwaarde van het Duitse staatsburgerschap was verbonden, de Duitse nationaliteit aan. 

Na een seizoen bij een reizend operagezelschap, de Deutsche Musikbühne, te hebben gewerkt, 

werd hij in 1934 eerste dirigent van de Dresdner Philharmoniker. In 1942 zou hij in Aken 

Herbert von Karajan als Generalmusikdirektor opvolgen. Van Kempen kreeg ook bekendheid 

door zijn werkzaamheden bij de Berliner Staatsoper, waar hij in 1941 tot directeur werd 

benoemd.
75

 

Zijn eerste concert als dirigent in het Concertgebouw zal in september 1940 hebben 

plaatsgevonden, toen hij met de Dresdner Philharmoniker in het kader van de 

‘Truppenbetreuung’ voor een zaal vol Duitse militairen optrad.
76

 Zijn debuut als gastdirigent 

van het Concertgebouworkest maakte hij op 13 maart 1941 met een lang programma. Het 

bestond uit de Ouverture Käthchen von Heilbronn van Hans Pfitzner, de Altrapsodie van 

Johannes Brahms en de Vijfde symfonie van Anton Bruckner. Zijn optreden sprak het publiek 

aan. Ook de pers, die vrijwel direct had beloofd om loyaal te zijn aan de bezetter, reageerde 

positief: ‘zijn talenten zijn op een proef gesteld gelijk die hier nauwelijks zwaarder te 

bedenken zou zijn, en zij hebben die proef waardig doorstaan. […] Zijn technische 

bekwaamheden bleken van meet af aan boven discussie verheven; zijn greep op het orkest 

                                                 
73 Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich, p. 9. 
74 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering d.d. 12 februari 1941.  
75 J. Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, in: J. Giskes e.a., Waar bemoei je je 

mee.75 jaar belangstrijd van de Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’ (Zutphen 1991), p. 35-143: 93; P.M. 

Op de Coul, ‘Kempen, Paulus van (1893-1955)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland. 

URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/kempenp d.d. 5 september 2009; 

Symphonia 24 nr. 12 (december 1941), p. 166; K. de Leeuw, Dirigeren is geen beroep maar een roeping. Leven 

en werk van Paul van Kempen (1893-1955) (Utrecht 2007), p. 86-88.  
76 Deutsche Zeitung in den Niederlanden d.d. 25 en 27 september 1940. 
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was, zonder onderbreking, vast; en zijn gevoel voor muziek poneerde zich als levend en 

ontroerd: zijn vertolkingen waren, bijgevolg, bewogen, sterke geheelen die men als zoodanig 

zonder reserve heeft aanvaard’.
77

 In december 1942 zou Van Kempen zijn rentree in het 

Concertgebouw maken.  

Franz von Hoesslin was een leerling van Max Reger en Felix Mottl en kon als concert- 

en operadirigent bogen op een grote staat van dienst. Hij had onder meer in Bayreuth 

gedirigeerd. Omdat hij in juni 1936 te Breslau het orkest bij een plechtigheid van staatswege 

het Horst-Wessel-Lied zonder zijn medewerking liet spelen en hij met een voljoodse vrouw 

gehuwd was, was hij er ontslagen.
78

 Hij componeerde ook: tijdens zijn eerste concertoptreden 

met het Concertgebouworkest in het abonnementsconcert van 20 maart 1941 werden vier 

liederen van zijn hand met orkestbegeleiding uitgevoerd. Van Die Heimat was het de 

wereldpremière, van Drei romanische Sonette de eerste keer dat het orkest deze ten gehore 

bracht. Hoesslins optreden was succesvol, al werden er wat kanttekeningen bij geplaatst.
79

  

Hoe dan ook, zijn capaciteiten zijn intern dusdanig positief beoordeeld, dat hij voor 

het seizoen 1941/42 is teruggevraagd. Bij zijn optreden in januari 1942, met Wilhelm 

Backhaus als solist, onderscheidde hij zich in werken van Carl Maria von Weber, Johannes 

Brahms en Richard Wagner. Arntzenius van De Telegraaf begon zijn bespreking zó: ‘Het is 

zonder twijfel de tot dusver sterkste indruk van het Concertgebouw-seizoen geworden, deze 

Zondagmatinée onder von Hoesslin met Backhaus als solist: een geheel was het, zóó gesloten, 

zóó machtig en zóó overtuigd, als men het in langen tijd in deze zaal niet meer heeft 

meegemaakt.’
80

  

Er reisden in het seizoen 1941/42 nog twee buitenlandse dirigenten naar Amsterdam: 

Jochum en de Zwitser Ernest Ansermet. Bovendien kwam de Zwitserse componist Arthur 

Honegger over om op 15 januari 1942 zelf de uitvoering van zijn Eerste symfonie, de 

Pastorale d’été en het Concertino voor piano en orkest te leiden. De dirigent van het 

Residentie Orkest Frits Schuurman nam de rest van het concert voor zijn rekening. Zowel 

voor Jochum als Honegger was het eerste keer dat ze met het orkest werkten. Verder 

debuteerden Toon Verhey, Jaap Spaanderman en Willem Andriessen als gastdirigent. Willem 

Andriessen introduceerde daarbij zijn Pianoconcert.
81

  

  Ansermet ten slotte was, naar een kop in De Tijd van 19 december 1941, een gast die 

altijd iets te zeggen had.
82

 In Het Volk werd hij getypeerd als een kruising tussen Toscanini en 

Mengelberg. Hij bezat de dwingende macht zonder de ‘dril’ van Mengelberg en zonder de 

explosiviteit van Toscanini, maar had wel Mengelbergs ‘onontkoombare greep op het orkest 

en ook diens paedagogische gave om met schier magische kracht dit samengesteld apparaat 

binnen uiterst korte tijd naar zijn inzichten te vervormen.’ Dat paarde hij aan ‘het muzikaal 

temperament en de kunstenaarshartstocht van Toscanini.’ Het viel op dat hij met vrijwel 

onbewogen gelaatsuitdrukking dirigeerde; zijn handen spraken echter duidelijke taal.
83

   

 In 1942/43 zorgde Mengelberg weer eens voor problemen. Hij wilde pas in maart 

vanuit Zwitserland naar Amsterdam komen. Als belangrijkste gast kon voor dat seizoen 

Eugen Jochum voor een langere periode worden aangetrokken. Andere dirigenten in de 

Amsterdamse abonnementsconcerten waren naast Mengelberg, Van Beinum, Willem van 

Otterloo en Jochum, Toon Verhey, Paul van Kempen, en Eduard Flipse. 

                                                 
77 De Telegraaf (o) d.d. 14 maart 1941. 
78 http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Hoe%C3%9Flin#cite_note-0 d.d. 29 januari 2010. 
79 Bij zijn optreden als componist (meerdere kranten). 
80 (a) d.d. 26 januari 1942.  
81 Steffen, ‘Kroniek’. 
82 Avondeditie. 
83 Het Volk (a) d.d. 19 december 1941. 
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In september 1942 leidde een oude bekende van het orkest, Georg Schnéevoigt,
84

 een 

‘orkestconcert’ en een volksconcert in Den Haag; in december 1942 dirigeerde Paul van 

Kempen een Amsterdams en een Haags abonnementsconcert. Op de zeventiende van die 

maand dirigeerde Van Kempen de eerste uitvoeringen door het Concertgebouworkest van 

Stampe della vecchia Roma van de in 1908 geboren Italiaanse componist Renzo Rossellini en 

het Eerste pianoconcert van Cor de Groot met de componist aan de vleugel.
85

 Het verzoek van 

het departement van Volksvoorlichting en Kunsten om de NS-sympathisant
86

 Karl Böhm voor 

een periode te engageren, waarop het Concertgebouwbestuur bereid was hem voor twee 

concerten in oktober 1942 te vragen,
87

 kreeg geen realisatie. Verder leidde in het seizoen 

1942/43 Johannes den Hertog het orkest in Le nozze di Figaro en Der Freischütz vanwege het 

Gemeentelijk Theater Bedrijf, dirigeerde Louis Arntzenius het in uitvoeringen met het Ballet 

Yvonne Georgi en presenteerden Anthon van der Horst, Hubert Cuypers (in zijn 

Kerstoratorium) en Fred. Roeske zich bij het orkest met diverse koren.
88

 

 Een vreemde gebeurtenis was het optreden van Edmundo de Vecchi, dirigent van de 

Italiaanse Opera, op 22 oktober 1942. De Nederlandsche Omroep had verzocht om het 

Concertgebouworkest in die maand twee concerten onder zijn leiding te laten geven, wat met 

het oog op de seizoensindeling onmogelijk was. Daarom werd besloten tot het geven van een 

extra abonnementsconcert, waarbij de omroep Vecchi’s honorarium zou betalen.
89

 Omdat 

orkestmateriaal niet op tijd uit Italië arriveerde,
90

 werd op een laat moment het programma 

gewijzigd. Jan Koetsier nam toen de uitvoering van de Tweede symfonie van Beethoven voor 

zijn rekening. In verband met een en ander werd het publiek niet tot dit concert toegelaten
91

 

en hebben er geen recensenten het concert bijgewoond. De al verkochte toegangskaarten 

konden aan de kassa van het Concertgebouw worden ingeleverd, waarna terugbetaling van de 

entreeprijs volgde.
 92

 Voor het eerste gedeelte onder leiding van De Vecchi zal gebruik zijn 

gemaakt van Italiaanse werken die in de orkestbibliotheek aanwezig waren. Het ‘concert’ is 

dusdanig in vergetelheid geraakt dat vermelding ervan ontbreekt op de cd-rom met 

concertgegevens van de jaren 1931-1959 bij de biografie van Eduard van Beinum door Truus 

de Leur. Op 7 november 1943 zou De Vecchi de zondagse matinee leiden. Opnieuw was een 

Italiaans programma aangekondigd.
93

 Dit concert moest echter worden overgenomen door 

Franz von Hoesslin.  

 Een belangrijk artistiek evenement vormde in het seizoen 1942/43 zeker de uitvoering 

van alle symfonieën van Anton Bruckner. Willem Mengelberg nam daarvan alleen de Derde 

voor zijn rekening. Eduard van Beinum dirigeerde de Nulde, de Eerste, Vijfde, Zevende en 

Negende. Eugen Jochum leidde de Achtste symfonie, Willem van Otterloo de Tweede en de 

Zesde en Toon Verhey de Vierde.
94

 In datzelfde seizoen vond ook een Schubert-cyclus plaats 

                                                 
84 Schnéevoigt was in Nederland ook goed bekend vanwege zijn langjarig optreden in de Kurhausconcerten met 

het Residentie Orkest. André, ‘Bij Prof. Schneevoigt, den leider der Kurhausconcerten’, in: Symphonia 11 nr. 8 

(15 augustus 1928), p. 153-155. 
85 Steffen, ‘Kroniek’. 
86 Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich, p. 62. 
87 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen bestuursvergadering d.d. 19 juni 1942. 
88 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
89 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 28, notulen DB-vergadering d.d. 19 juni 1942. 
90 Algemeen Handelsblad d.d. 21 oktober 1942.  
91 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 29, notulen DB-vergadering d.d. 27 oktober 1942. 
92 Algemeen Handelsblad d.d. 21 oktober 1942. 
93 De Telegraaf (a) en De Tijd (a) d.d. 8 november 1943.  
94 N. Steffen, ‘De periode 1931 tot 1959’, in: T. de Leur, H. Ferwerda & J. Giskes (eindred.), Bruckner en het 

Koninklijk Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1997), p. 54-69: 64 
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van vijf concerten waarin naast Van Beinum Van Otterloo en Eduard Flipse als dirigenten 

optraden.
95

 

 In 1943/44, toen Mengelberg nog maar zeer beperkt beschikbaar was, leidden behalve  

hij, Van Beinum, Koetsier en Jochum, Hugo Balzer, Franz von Hoesslin, Franz Konwitschny 

– virtuoos dirigent met een zeer spectaculair gebaar
96

 – en de Nederlanders Van Otterloo, 

Frits Schuurman en Jaap Spaanderman de Amsterdamse abonnementsconcerten. Kor Kuiler 

dirigeerde een extra concert. Anthon van der Horst debuteerde als gastdirigent van een van de 

eigen concerten van Het Concertgebouw op 22 juni 1944. Dit concert maakte deel uit van de 

Zomercyclus. Van der Horst introduceerde bij deze gelegenheid zijn Oratorio voor tenor en 

orkest.
97

 Het orkest werkte ook in het seizoen 1943/44 mee aan kooruitvoeringen onder 

leiding van diverse dirigenten. Het optreden Van der Horst was het laatste van een 

gastdirigent in de Concertgebouwconcerten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op tweede 

kerstdag 1944 vond het laatste concert van het orkest vóór de bevrijding plaats.
98

 Er kon niet 

langer worden doorgewerkt, door gebrek aan van alles en de koude.  

 

8.5 Klinkende getuigen 

Er zijn ook in de oorlogsjaren geluidsopnamen van het orkest gemaakt. Tot 1941 werden 

grammofoonopnamen uitsluitend onder Mengelbergs leiding opgenomen. Ze weerspiegelen 

de heersende internationale voorkeur: veel Beethoven, Tsjaikovski en Brahms. Pas in 1941 

werd er voldoende afzet verwacht voor opnamen onder leiding van Van Beinum. 1943 was 

het eerste jaar waarin grammofoonopnamen plaatsvonden met dirigenten die niet vast aan Het 

Concertgebouw waren verbonden: met Paul van Kempen, Eugen Jochum en Herbert von 

Karajan.
99

 Bij alle ingrijpende gebeurtenissen en spanningen trachtten de orkestleden een zo 

goed mogelijk niveau te handhaven: de opnamen laten geen spoor horen van de 

omstandigheden waaronder zij hebben plaatsgevonden. (In het orkest zaten bijvoorbeeld nazi-

sympathisanten en was een belangrijk deel van de orkestleden nieuw.) 

 Van Kempen was de eerste gastdirigent met wie het Amsterdamse orkest 

grammofoonopnamen maakte.
100

 In mei 1943 werden onder zijn leiding de Symfonie nr. 104 

(London) van Joseph Haydn, de grote C-dur symfonie van Franz Schubert en de Vijfde 

symfonie van Jean Sibelius fonografisch vastgelegd.
101

 Het is niet alleen bijzonder dat dit toen 

met een gastdirigent werd gedaan – en nog wel een met wie het orkest weinig ervaring had –, 

maar daarnaast is de keuze van de composities opmerkelijk. Sibelius’ Vijfde symfonie was 

onbekend; de eerste concertuitvoering door het orkest zou pas op 1 juli 1943 plaatsvinden, 

onder leiding van Jan Koetsier. Bovendien zou het tot omstreeks 1980 duren eer in de Van 

Baerlestraat de symfonieën van de Finse componist definitief het pleit zouden winnen.
102

 De 

symfonie van Haydn was evenmin een topper. Pas op 19 april 1923 was zij door het orkest 

voor het eerst ten gehore gebracht.
103

 Daarna keerde zij tot de Tweede Wereldoorlog zelden 

op de programma’s terug. (Overigens was nooit eerder een werk van Haydn met het orkest 

opgenomen.) Schuberts schepping daarentegen was een repertoirestuk en nog slechts enkele 

                                                 
95 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
96 De Tijd (a) d.d. 17 december 1943. 
97 Van der Horst was al veel langer vanwege kooruitvoeringen met het orkest bekend. 
98 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
99 J. van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest (Zutphen 1989). De eerste opnamen van het 

Concertgebouworkest dateren van 1926. 
100 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest. 
101 Ibid., p. 44. 
102 Vgl. J. Giskes, ‘Een koele ontvangst. Sibelius in Amsterdam’, in: Preludium 61 nr. 10 (juni/juli 2003), p. 18-

19. 
103 Vriendelijke mededeling van Nico Steffen. 
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maanden eerder, in november 1942, onder leiding van Willem Mengelberg op de plaat 

gezet.
104

 

Van Kempens opnamen, die op cd zijn heruitgebracht,
105

 tonen, ondanks de ruis en 

andere beperkingen van oude registraties, dat het orkest de dirigent soepel kon volgen. Zij 

getuigen verder van de artistieke moed en de directietechnische capaciteiten van Van Kempen 

om de voor het orkest tot dan toe onbekende Vijfde symfonie van Sibelius op te nemen, 

zonder voorafgaande zaaluitvoeringen, terwijl hij met Schuberts symfonie een vergelijking 

met Mengelberg niet uit de weg ging. Van Kempens benadering van dit werk is lyrischer dan 

die van zijn collega, zeker vergeleken met de live-opname van 1940. ‘De Baas’ ontketende 

toen, weinig verfijnd, soms een enorme felheid en uiterste dramatiek, met snelle tempi en 

scherpe accentueringen. Van Kempen blijft in zijn interpretaties dicht bij de aanwijzingen in 

de partituren, al heeft ook hij herhalingen laten vervallen. Dat houdt niet in dat zijn Haydn nu 

niet gedateerd klinkt: de benadering vanuit de historisch-georiënteerde uitvoeringspraktijk 

met een kleine orkestbezetting, weinig vibrato, een andere benadering van het ritme en andere 

articulaties en frasering heeft tot een ander vertrouwd klankbeeld geleid.
106

 

Onder de directie van Eugen Jochum werden in periode 20-26 juni 1943
107

 de 

Karfreitagszauber uit Wagners Parsifal, de Symfonie nr. 40, KV 550, van Wolfgang 

Amadeus Mozart en de Serenade voor orkest op. 95 van Max Reger vastgelegd. Mozarts 

symfonie in g, in de eerste versie, zonder klarinetten, dirigeerde hij ook op 27 juni en 21 

november 1943. Jochums interpretatie wordt volgens recensies gekenmerkt door het gebruik 

van een kleine orkestbezetting, eenvoud en het ontbreken van felle accenten en overdreven 

dynamiek.
108

 Toch is Mengelbergs geest duidelijk aanwezig: portamenti in de violen, 

persoonlijke tempowisselingen en soms heel veel klank in het strijkerscorps. 

 Herbert von Karajan, vergaand sympathisant van het NS-regiem,
109

 maakte in 

september 1943 met het orkest grammofoonopnamen van de Ouverture Leonore III van 

Ludwig van Beethoven, de Eerste symfonie van Johannes Brahms, Don Juan van Richard 

Strauss, ‘De dans van de zeven sluiers’ uit diens opera Salome en de Ouverture Der 

Freischütz van Carl Maria von Weber. Hierna heeft hij nooit meer voor het 

Concertgebouworkest gestaan.
110

 Het verhaal gaat dat hij in de jaren zestig alleen bij het 

orkest wilde komen optreden, als hij dertig repetities zou krijgen, omdat het in zijn ogen niet 

goed genoeg was. 

 Verder zijn er radio-opnamen die tijdens de Duitse bezetting zijn gemaakt die zijn 

uitgebracht in het eerste deel van de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra.
111

  

                                                 
104 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 42, 107. 
105 TAHRA TAH 514-515. 
106 Vgl. de opname van de symfonie door het Concertgebouworkest onder leiding van Nikolaus Harnoncourt uit 

1987. 
107 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 44. 
108 Algemeen Handelsblad (a) d.d. 23 november 1943, De Telegraaf (a) d.d. 22 november 1943. Zie verder de 

eerste cd-box van de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. 
109 Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich, p. 296.   
110 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 45-46. Zie voor Karajans grammofoonopname van 

Strauss’ Don Juan de eerste cd-box van Anthology. 
111 De volgende uitvoeringen van radio-opnamen onder leiding van gastdirigenten zijn daarin opgenomen:  

20 februari 1941, Max Reger, Suite Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin, o.l.v. Hermann Abendroth;  

17 december 1942, Renzo Rossellini, Stampa della vecchia Roma, o.l.v. Paul van Kempen;  

21 november 1943, Wolfgang Amadeus Mozart, Symfonie nr. 40, KV 550, o.l.v. Eugen Jochum;  

16 januari 1944, Willem van Otterloo, Sinfonietta, en Max Reger, Vioolconcert in A, beide o.l.v. Willem van 

Otterloo. 
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8.6 1939/40-1944/45, een terugblik 

In de seizoenen vanaf 1939/40 tot en met de bevrijding bleef de vorm van de seizoensopbouw 

gelijk aan die in voorgaande jaren, maar veranderde de inhoud sterk. De overheid probeerde 

namelijk ook aan de Van Baerlestraat via tal van maatregelen en ‘verzoeken’ de 

‘Kulturpolitik’ te realiseren, die haar voor ogen stond. Dirigenten, solisten, orkestleden en 

ander personeel dienden arisch te zijn. De programma’s moesten vrij zijn van muziek van 

Joodse en andere door de Duitsers als ‘entartet’ beschouwde componisten, van componisten 

uit landen waarmee het Duitse rijk in oorlog was en van componisten die zich niet bij de 

Kultuurkamer hadden aangemeld. Willem Mengelberg reisde vaak door Europa of trok zich 

terug in Zwitserland. Hij was maar enkele maanden per seizoen in Nederland, waaruit hij in 

mei 1944 vertrok om er nooit meer terug te keren.
112

 

Het Concertgebouwbestuur en de dagelijkse leiding trachtten tijdens de oorlog ten 

opzichte van de nationaal-socialistische overheid zo veel en zo goed mogelijk een defensief 

beleid te voeren, zowel in programmatisch opzicht als ten aanzien van het optreden van 

dirigenten en solisten. Gastdirigenten zorgden net als daarvoor mede voor continuïteit van de 

concerten en voor afwisseling. Men probeerde via zo lang mogelijk afwegen en draaien aan 

zo min mogelijk ongewenste verlangens van nationaal-socialistische zijde tegemoet te 

komen
113

 en voor gastoptredens zoveel mogelijk aanhangers van het nationaal-socialisme te 

weren. Door het aantrekken van de overtuigd katholieke Eugen Jochum bijvoorbeeld konden 

minder gewenste gastdirigenten worden omzeild. Het probleem van de verminderde 

beschikbaarheid van Willem Mengelberg werd opgevangen met behulp van Eduard van 

Beinum als tweede eerste dirigent, de tweede dirigent en Willem van Otterloo en Eugen 

Jochum.  

Van het voeren van een zelfstandig artistiek beleid was in de seizoenen 1940/41-

1944/45 dus geen sprake. Het maximaal haalbare was over het geheel genomen het zo goed 

mogelijk handhaven van het niveau met zo min mogelijk compromitterende activiteiten. Het 

bestuur, de directie en de dirigenten werden daarbij op de vingers gekeken door overheden, de 

met de Duitsers sympathiserende orkestleden en de gelijkgeschakelde pers.  

Van Otterloo en Jochum zijn in de oorlogsseizoenen de belangrijkste gastdirigenten 

geweest. Het aantal optredens van hen ligt ver boven die van andere bezoekende collega’s. 

Van Otterloo is daarbij de koploper. Mede door Van Otterloo was het aandeel van 

Nederlandse gastdirigenten in de eigen concerten substantieel. Het lijkt erop dat het artistieke 

resultaat van hun werkzaamheden niet dusdanig overtuigend is geweest dat dit na de oorlog 

majeure gevolgen zou hebben. Maar het kan ook te maken hebben met het feit dat ze gewoon 

niet exclusief genoeg gevonden werden. Het belang van het optreden van buitenlandse 

gastdirigenten is in 1943 versterkt doordat er vanaf dat jaar grammofoonopnamen van het 

orkest onder leiding van anderen dan de eerste dirigenten werden gemaakt. 

Het aantal werken dat door alle gastdirigenten tezamen werd geïntroduceerd, is 

beperkt gebleven. Ruim de helft was van Nederlandse componisten; het merendeel van alle 

eerste uitvoeringen en wereldpremières door gastdirigenten vond onder leiding van 

Nederlanders plaats. De meeste composities hielden bij het Concertgebouworkest geen 

repertoire. Opera- en balletvoorstellingen vanwege derden werden veelal niet door een van de 

eigen dirigenten geleid.
114

 

 

                                                 
112 Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, p. 221, 227. 
113 Zie ook J. Giskes, ‘Verstond het Concertgebouw ‘De nieuwe tijd’ niet? Toelichtingen in oorlogstijd’, in: 

Preludium 60 nr. 9 (mei 2002), p. 16-17. 
114 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
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Het onderstaande overzicht toont dat verschillen in honorering tussen gastdirigenten bleven 

bestaan, maar dat er tevens sprake is van uniformering en verhoging.  

 

Tabel 8.4 Boekingen van honoraria van gastdirigenten in de periode 1941-1944 

 
boekings- 

datum 

naam geboekt  

in guldens  

bron bijzonderheden 

20-2-1941 Hermann Abendroth 500,00 1089/905/231  ab.concert op 20-2-1941 

22-2-1941 Hermann Abendroth 500,00 1089/905/231 concert in en Haag op 22-2-1941 

13-3-1941 Paul van Kempen 500,00 1089/905/233 ab.concert op 13-3-1941 

15-3-1941 Paul van Kempen 500,00 1089/905/233 concert in Den Haag op 15-3-1941 

20-3-1941 Franz von Hoesslin 500,00 1089/905/234 ab.concert op 20-3-1941 

20-9-1941 Jaap Spaanderman 100,00 1089/906/2 volksconcert op 21-9-1941 

13-11-1941 Eugen Jochum 500,00 1089/906/10 ab.concert op 13-11-1941 

15-11-1941 Eugen Jochum 500,00 

500,00 

1089/906/10 concert in Den Haag op 15-11-1941 

ab.concert op 16-11-1941 

30-11-1941 Frits Schuurman 150,00 1089/906/15 ab.concert op 14-12-1941 

18-12-1941 Ernest Ansermet 500,00 1089/906/16 ab.concert op 18-12-1941 

20-12-1941 Ernest Ansermet 500,00 

200,00 

1089/906/17 concert in Den Haag op 20-12-1941 

concert in Haarlem op 21-12-1941 

24-1-1942 Franz von Hoesslin 500,00 

500,00 

1089/906/21 concert in Den Haag op 24-1-1942 

ab.concert op 25-1-1942 

21-6-1942 Jan Koetsier 125,00 1089/906/44 zomerconcert 21-6-1942 

5-11-1942 Eugen Jochum 750,00 1089/906/62 ab.concert op 12-11-1942 

15-11-1942 Eugen Jochum 550,00 

550,00 

1089/906/62 concert in Den Haag op 14-11-1942 

volksconcert 15-11-1942 

18-11-1942 Eugen Jochum 750,00 1089/906/63 ab.concert  

21-11-1942 Eugen Jochum 550,00 

550,00 

1089/906/63 concert in Rotterdam 21-11-1942 

volksconcert op 22-11-1942 

26-11-1942 Eugen Jochum 750,00 1089/906/64 ab.concert op 26-11-1942 

27-11-1942 Eugen Jochum 550,00 

750,00 

550,00 

1089/906/64 concert in Den Haag op 28-11-1942 

ab.concert op 29-11-1942 

volksconcert op 29-11 -1942 

17-12-1942 Paul van Kempen 625,00 1089/906/68 ab.concert op 17-12-1942 

18-12-1942 Paul van Kempen 500,00 1089/906/68 concert in Den Haag op 19-12-1942 

26-6-1943 Eugen Jochum 600,00 1089/906/93 volksconcert op 27-6-1943 

5-11-1943 Franz von Hoesslin 750,00 1089/906/110 ab.concert op 7-11-1943 

2-12-1943 Eugen Jochum  1000,00 1089/906/115 op afrekening 

10-12-1943 Eugen Jochum 8500,00 1089/906/116 okt./nov. op afrekening 

11-12-1943 Eugen Jochum 1650,00 1089/906/116 restant honoria 

16-12-1943 Franz Konwitschny 500,00 1089/906/117 ab.concert op 16-12-1943 

22-1-1944 Frits Schuurman 750,00 1089/906/123 concerten op 20, 22 en 23-1-1943 

28-1-1944 Jaap Spaanderman 600,00 1089/906/123 4 concerten 

3-2-1944 Hugo Balzer 500,00 1089/906/126 ab.concert op 3-2-1944 

4-2-1944 Hugo Balzer 1000,00 1089/906/126 ab.- en volksconcert op 6-2 -1944 

18-2-1944 Willem van 

Otterloo115 

1000,00 1089/906/128 concert in Den Bosch op 13-2, 

jeugdconcerten op 16 en 18-2, 

ab.concert op 17-2 en concert in 

Rotterdam op 19-2, volksconcert op 

20-2-1944 niet doorgegaan 

10-6-1944 Eugen Jochum 750,00 1089/906/150 concert op 11-6 -1944 

11-6-1944 Eugen Jochum 200,00 1089/906/150 radiotoeslag 

22-6-1944 Anton van der Horst 250,00 1089/906/151 concert op 22-6-1944 

 

                                                 
115 Tijdens de oorlog is voor Van Otterloo regelmatig maandelijks een bedrag geboekt.  
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Nog altijd werden er voor gastdirigenten in vergelijking tot de salarissen van de musici, zelfs 

van hen die vele jaren in dienst van de N.V. waren, soms forse bedragen neergeteld. Dat toont 

de volgende tabel. Zie voor het totaal aantal concerten en de aantallen concerten per seizoen 

van Van Beinum en Koetsier tabel 8.1. 

 

Tabel 8.5  Voorbeelden van jaarsalarissen in de periode 1939/40-1944/45 in guldens
116

  

 
 in dienst 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 

E.A. van Beinum, 1e dirigent 1-9-1931 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

J. Koetsier, 2e dirigent 1-9-1942 - - - 4.800 4.800 4.800 

F.C. Helmann, 1e concertmeester 21-9-1916 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 

H.F. Beek, violist 1-9-1904 3.074 3.074 3.074 3.380 3.380 3.380 

S. Bähler, violist 1-9-1920 2.743 2.852 2.852 3.380 3.380 3.380 

L. Pens, violist 16-10-1918 2.852 2.852 -117 - - - 

L.M.C. Wijngaarden, violiste 16-10-1918 2.852 2.967 2.967 3.380 3.510 3.510 

J. Fekkes, altviolist 1-9-1906 3.074 3.074 3.074 3.380 3.510 3.380 

H. Barwahser, solofluitist 1-1-1931 4.542,41 4.542,41 4.542,41 4.542,41 4.542,41 4.542,41 

G. Blanchard, 1e hoboïst 1-12-1904 3.640 3.640 3.640 4.000 - - 

C. Smit, paukenist, slagwerker, 

saxofonist118 

16-9-1919 3.630 3.630 3.630 3.770 4.000 4.000 

 

Ten slotte, hoe verhield het Concertgebouworkest zich tijdens de Tweede 

Wereldoorlog met het Berliner Philharmonische Orchester en de Wiener Philharmoniker? 

Deze orkesten waren, eveneens geariseerd, direct ingeschakeld bij de NS-propaganda en voor 

de verbreiding van de ‘ware’ Duitse muziek. De Weners hadden zich na de ‘Anschluss’ 

gewillig in dienst van de oorlogs- en propagandamachinerie gesteld,
119

 de Berliner waren al 

eerder gedwongen om openlijk propagandistische doelstellingen te versterken.
120

 De Weense 

Gauleiter Baldur von Schirach werd de hoogste baas van de Wiener.
121

 Er werd onder meer 

opgetreden in aanwezigheid van de belangrijkste leiders, gespeeld in grote fabrieken voor 

arbeiders, tijdens politieke bijeenkomsten en officiële, half-officiële en andere evenementen, 

concerten gegeven voor soldaten en gereisd in dienst van het vaderland.
122

 Reizen naar het 

buitenland vonden op grote schaal plaats. Veel optredens van het Berlijnse orkest stonden 

onder leiding van gastdirigenten, zoals Hermann Abendroth, Hugo Balzer, Karl Böhm, Eugen 

Jochum, Herbert von Karajan, Hans Knappertsbusch, Carl Schuricht en niet te vergeten 

Willem Mengelberg (in 1940; op 17 augustus 1942 heeft hij bovendien de Weners in Salzburg 

gedirigeerd vanwege de NSDAP, Gauleitung Salzburg.
123

) De Weners presenteerden zich 

eveneens in het buitenland.  

Het Concertgebouworkest zette zijn werk tijdens de oorlogsjaren zo goed mogelijk 

voort, maar zou na de oorlog toch het verwijt krijgen dat het passief is gebleven tegen 

maatregelen van de bezetters. Bestuur, artistieke leiding en orkest werden na de bevrijding 

                                                 
116 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nrs. 1727 en 1728. 
117 Met de andere Joodse orkestleden in 1941 ontslagen. Louis Pens keerde na de bevrijding in het orkest terug.  
118 Toelage saxofoon f 90,-. 
119 C. Hellsberg, Demokratie der Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich enz. 1992), p. 476; 

S. Stähr, ʻAm Abgrund der Geschichte. Die Ära Furtwängler, das Dritte Reich und der Krieg’, in: Stiftung 

Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker (2 dln., Berlin 

2007), I, Orchestergeschichte, p. 136-169: 151 e.v. 
120 H. Haffner, Die Berliner Philharmoniker, p. 121 e.v. 
121 Ibid., p. 124. 
122 Hellsberg, Demokratie der Könige, p. 476 e.v.; P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches 

Orchester. Darstellung in Dokumenten (3 dln., Tutzing 1982), II & III, Die Mitglieder des Orchesters. Die 

Programme. Die Konzertreisen. Erst- und Uraufführungen; Stähr, ʻAm Abgrund der Geschichte’, p. 164. 
123 Hellsberg, Demokratie der Könige, p. 478. 
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door het Militair Gezag c.q. de Ereraad voor de muziek voorgehouden tegen de aanslag op de 

muziek door de bezetters te weinig te zijn opgetreden, waarbij het orkest, in loondienst, de 

minst schuldige werd gevonden. Maar de regering had groter verantwoordelijkheidsbesef 

verwacht.
124

 

                                                 
124 Micheels, ‘Het Concertgebouw gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)’, p. 246; Giskes, ‘De 

geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, p. 75-79. 
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IX Van bevrijding naar scheiding (1945-1952) 
 

9.1 Eerste naoorlogse werkzaamheden 

Op 5 mei 1945 ging de capitulatie in van de Duitse troepen in Noordwest-Europa. De 

volgende dag ondertekende generaal Blaskowitz de overgave van alle Duitse troepen in 

Nederland. Nederland was weer vrij. Dit betekende niet dat het Concertgebouworkest direct 

en op het vooroorlogse niveau kon gaan optreden. Allereerst waren er de gevolgen van de 

ontberingen. Verder moest Het Concertgebouw worden ‘gezuiverd’ door een ereraad voor de 

muziek, een soort lekenrechtspraak, en moesten het orkest en zijn dirigenten toestemming 

krijgen om weer op te treden. De zuivering bleek een moeizaam en soms onverkwikkelijk 

proces.
1
 

Dertien van de zestien Joodse orkestleden die in 1941 waren ontslagen, hadden de 

oorlog overleefd. Ze keerden successievelijk terug. Plaatsingsproblemen moesten daarbij 

worden opgelost.
2
 De open plekken na het ontslag van de NSB-leden moesten worden 

opgevuld. Willem Mengelberg was direct persona non grata en zou niet meer uit Zwitserland 

terugkeren.  

Doordat Mengelberg niet meer gewenst was, veranderde de positie van Eduard van 

Beinum. Hij werd na zijn zuivering het boegbeeld van het orkest. Aan hem was de taak om 

het ensemble zo snel mogelijk op een hoog artistiek en technisch niveau terug te brengen. Dat 

zou hij opmerkelijk snel weten te doen, zoals bijvoorbeeld reacties tijdens de buitenlandse 

reizen aan het eind van het eerste naoorlogse seizoen en grammofoon- en radio-opnamen uit 

die tijd tonen. Voorbij was het sterke subjectieve musiceren, zoals dat onder Mengelberg 

placht plaats te vinden, en verleden tijd was ook de dictatoriale wijze waarmee Mengelberg 

meende het orkest te moeten leiden.  

 Op 29 juli 1945 mochten het Concertgebouworkest en Eduard van Beinum weer 

optreden. Vanaf 30 augustus werd eerst nog de abonnementsserie van het seizoen 1944/45 

afgemaakt, omdat het laatste concert tijdens de Tweede Wereldoorlog op 26 december 1944 

had plaatsgevonden. Al in september 1945 traden opnieuw gastdirigenten op: als eerste de 

Brit Clarence Raybould en verder de Nederlanders Albert van Raalte, Frits Schuurman en 

Koos van de Griend. Er klonk weer muziek die jaren verboden was geweest. Zo dirigeerde 

Raybould onder meer werken van Elgar, Walton en Borodin, en Van Raalte Mahlers Eerste 

symfonie.
3
  

Het abonnementsseizoen 1945/46 in de Grote Zaal begon op 10 oktober 1945. De 

honger naar veelzijdige cultuur was groot. Zo groot dat het programma van donderdagavond 

ook op woensdagavond moest worden uitgevoerd. Het merendeel van de concerten na de 

bevrijding kwam voor rekening van Van Beinum en de nieuwe tweede dirigent Hein Jordans. 

Van Beinum leidde er bijna honderd, een bijzonder hoog aantal. Daarbij kwamen reizen en 

ontvangsten. De werkzaamheden vergden een enorme krachtsinspanning van de dirigent en 

braken hem dan ook op. De uitvoeringen van de Matthäus-Passion in 1946 moest hij aan de 

                                                 
1 P. Heuwekemeijer, De autobiografie van Piet Heuwekemeijer. Vijftig jaar symfonieorkest (Laren, Amsterdam 

2000), p. 57; P. Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk. De Nederlandse symfonie-orkesten 1933-

1945 (proefschrift UvA, [Zutphen] 1993), p. 347 e.v. 
2 Heuwekemeijer, De autobiografie van Piet Heuwekemeijer, p. 58-59. De laatste Joodse musicus die 

terugkeerde was de violist Sam Tromp. Hij hervatte in september 1945 zijn werkzaamheden. Inmiddels had 

Heuwekemeijer na een proefspel Tromps plaats als plaatsvervangend aanvoerder van de groep tweede violen 

gekregen. Van Beinum loste de zaak op. Tromp kreeg een tuttiplaats bij de eerste violen met behoud van zijn 

functionele salaristoeslag, Heuwekemeijer behield zijn functie. Beide musici konden zich in de oplossing vinden. 
3 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959, in: T. de Leur, 

Eduard van Beinum 1900-1959. Musicus tussen musici. Biografie (Bussum, Amsterdam 2004). 
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Belgische dirigent en componist Lodewijk De Vocht overlaten. Onder diens leiding werd het 

werk voor het laatst door het Concertgebouworkest in verkorte vorm ten gehore gebracht.
4
  

Slechts een beperkt aantal concerten kwam voor rekening van buitenlandse 

gastdirigenten. Er was weinig keus, omdat sommige vooraanstaande dirigenten vanwege hun 

houding ten aanzien van het nationaal-socialistische regiem ongewenst waren, en door reis- 

en deviezenbeperkingen. Tijdens de Amsterdamse abonnementsconcerten traden de Belg 

Franz André op, (opnieuw) sir Adrian Boult, de in de Elzas geboren Charles Münch, Clarence 

Raybould, de in 1933 uit Duitsland uitgeweken Hermann Scherchen (als invaller voor Van 

Beinum) en de Nederlanders Frits Schuurman en C.L. Walther Boer. Ten aanzien van de 

volksconcerten werd er, zoals voor de oorlog, naar gestreefd om de belangrijke dirigenten die 

als gast tijdens de abonnementsconcerten optraden, ten minste één volksconcert te laten 

leiden.
5
 Zoals gezegd, leidde De Vocht de uitvoeringen van de Matthäus-Passion. Raybould 

voerde met het Toonkunstkoor Acis and Galatea van Händel uit. Andere gastdirigenten waren 

Albert van Raalte, met een extra Beethoven-concert, en Anthon van der Horst, die tijdens het 

bevrijdingsconcert op 4 mei 1946 na de pauze de wereldpremière van zijn Te Deum leidde. 

De Tsjech Jiří Jirouš dirigeerde een extra concert met werken van Smetana, Janáček en 

Dvořák, waaronder diens Negende symfonie.
6
 Pogingen om spoedig opnieuw Pierre 

Monteux, Bruno Walter en Dirk Fock te laten optreden, mislukten.
7
  

Er werd veel gereisd, in eigen land en naar het buitenland. In maart 1946 presenteerde 

het orkest zich in Brussel en op uitnodiging van het London Philharmonic Orchestra in 

Engeland. In april ging het als begeleiding van prinses Juliana en prins Bernhard naar 

Denemarken en Zweden om daar te getuigen van de dankbaarheid van het Nederlandse volk 

voor de hulp uit deze landen tijdens de bezetting en de eerste tijd daarna. Ook in Noorwegen 

werd succesvol opgetreden.
8
 Eind april vonden er concerten in Luik en Gent plaats, begin mei 

trad het orkest in Antwerpen op. In juli verbleef het drie weken in Interlaken. Daar leidden 

naast Eduard van Beinum, die twee keer optrad, Henri Tomasi, Hans Haug, Issay Dobroven, 

Clarence Raybould en Otto Klemperer ieder één concert. Het verblijf in Zwitserland bleek 

voor de orkestleden van paradijselijke aard te zijn. Niet meer reizen, wat soms direct na een 

concert gebeurde, één hotel en een verzorgde omgeving. Er werd hard gewerkt onder de zes 

dirigenten met ieder hun eigen visie, werkwijze en dirigeertechniek.
9
 Münch, André, Jirouš, 

Dobroven, Haug en Tomasi hadden nooit eerder voor het orkest gestaan.
10

 

Het repertoire kon weer worden verbreed, niet alleen in vergelijking met het repertoire 

tijdens oorlogsjaren, maar ook in vergelijking met de vooroorlogse programma’s. De Duits-

Oostenrijkse muziek zette niet langer een zwaar stempel op de concertprogrammering. De 

aandacht voor muziek van Richard Strauss en Gustav Mahler zou na de Tweede 

Wereldoorlog beduidend minder zijn dan ervoor. De verbreding beperkte zich niet tot de 

                                                 
4 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298B, verslag over het maatschappelijk jaar 1945/46. De Leur, Eduard 

van Beinum, p. 284, en cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959; 

H. Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het 

Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988, II, 1945-1988 (Zutphen 1989), p. 9-65: 23, H. Straub, 

‘Een raadselachtig opus. De Matthäus-traditie van het Concertgebouworkest tot en met 1958’, in: C.M. Schmidt, 

H. Ferwerda e.a. (red.), De Matthäus-Passion. 100 jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouworkest 

(Bussum, Amsterdam 1999), p. 50-65: 61-63. 
5 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298B, verslag over het maatschappelijk jaar 1945/46. 
6 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
7 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 29 (CG), notulen bestuursvergaderingen d.d. 28 augustus, 29 november 1945, 

18 september 1945, 11 december 1945 en 15 januari 1946; cd-rom Artistiek Archief Koninklijk 

Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
8 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298B, verslag over het maatschappelijk jaar 1945/46. 
9 Bard [K. Schouten], ‘Het orkest op reis’, in: Preludium 5 nr. 2 (februari 1947), p. 26-27. 
10 N. Steffen, ‘Kroniek’, in: Van Royen e.a. (red.), in: Historie en kroniek, II, p. 10, 12. 
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programma’s van de eigen dirigenten van het orkest. De abonnementsconcerten van Franz 

André in het seizoen 1945/46 omvatten een door hem samengestelde Suite de danses 

villageoises van Gétry (eerste uitvoering), het Vioolconcert van Bartók en de Achtste 

symfonie van Dmitri Sjostakovitsj (eerste uitvoering).
11

 Boult dirigeerde een 

abonnementsconcert met composities van Alan Rawsthorne, Henriëtte Bosmans, Alphons 

Diepenbrock, Hendrik Andriessen, Edward Elgar en Johannes Brahms. Tijdens het erop 

volgende volksconcert stond ook nog muziek van John Ireland geprogrammeerd.
12

 De 

abonnementsconcerten van Raybould bevatten werken van Schumann, Dvořák, Bruch en 

Prokofjev.
13

 Münch kwam onder meer met een programma met muziek van Mozart, Roussel, 

Britten (Les illuminations, eerste uitvoering) en Ravel.
14

 Het programma van Frits Schuurman 

omvatte composities van Hendrik Andriessen, Mozart, Chatsjatoerjan, Stravinsky en 

Debussy.
15

 Kortom, hun programma’s illustreren de behoefte aan uiteenlopende muziek en 

aan werken die in tijden niet hadden geklonken. 

Aan het einde van het voorzichtig opgezette eerste naoorlogse seizoen kon met gepaste 

trots worden teruggekeken. Er was onder vaak moeilijke omstandigheden gewerkt. Veel 

moest van de grond af nieuw worden opgebouwd. Op uiteenlopende wijze was hulp gekomen. 

Zo had Boult zijn honorarium voor de concerten met het Concertgebouworkest ter 

beschikking van de leden gesteld, waarna het door de directie van Het Concertgebouw in een 

fonds voor bijzondere noden was gestort. Maar van een consistent artistiek beleid had nog 

geen sprake kunnen zijn.
16

  

 

9.2 Artistieke zaken 

De voorbereidende artistieke werkzaamheden waren na de bevrijding niet zonder tal van 

moeilijkheden verlopen. Directeur Rudolf Mengelberg werd door de ereraad veroordeeld, 

waardoor het Concertgebouwbestuur op 16 augustus per 17 augustus 1945 op bevel van het 

Militair Gezag en na wekenlang touwtrekken moest besluiten om hem te ontslaan. Het deed 

dat op de meest eervolle wijze. Mr. Evert Cornelis, die in 1943 was aangesteld als 

onderdirecteur, nam daarop als intendant een groot deel van diens werkzaamheden waar. Op 

28 januari 1947 deed de Centrale Ereraad de uitspraak dat de gedragingen van Rudolf 

Mengelberg tijdens de oorlog niet tot schorsende maatregelen aanleiding gaven en vernietigde 

de uitspraken van de ereraad van 1945. Direct trok het Concertgebouwbestuur het ontslag in. 

Evert Cornelis trad weer terug in zijn oude functie van onderdirecteur.
17

 

Ondertussen waren er op het gebied van de artistieke zaken processen op het terrein 

van medezeggenschap in gang gezet. De behoefte bij het N.V.-bestuur aan meer contact met 

het orkest en het voornemen het orkest vaker te raadplegen, hadden geleid tot de instelling 

van een Commissie van Overleg en een Adviesraad voor het artistiek beleid, kortweg 

Programmaraad genoemd. 

                                                 
11 Abonnementsconcerten d.d. 20 en 21 maart 1946. 
12 Abonnements- en volksconcert d.d. 4 november 1945. 
13 Abonnementsconcerten d.d. 12 en 13 december 1945. 
14 Abonnementsconcerten d.d. 9 en 10 januari 1946. 
15 Abonnementsconcert d.d. 31 maart 1946. 
16 Vgl. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298B, verslag over het maatschappelijk jaar 1945/46; jaarverslag 

1945/46 van de Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’.  
17 Ibid., inv.nr. 29, notulen bestuursvergaderingen d.d. 30 juni 1943 en 26 februari 1946. Cornelis vertrok in 

1949. Inv.nr. 31, notulen DB-vergadering d.d. 16 december 1949; P. Micheels, ‘Het Concertgebouw gedurende 

de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, 

Voorgeschiedenis/1888-1945 (Zutphen 21989), p. 211-254: 247-250. 

Giskes_PROEF (all).ps Front - 126     T1 -    Black



 252 

 Het instellen van de Commissie van Overleg in februari 1946
18

 betekende nauwelijks 

meer dan een officiële voortzetting van een al voor de oorlog bestaande toestand. De 

commissie kreeg slechts een beperkte bevoegdheid en bestond uit vertegenwoordigers van het 

bestuur van het Gebouw en de belangenvereniging van de orkestleden en Eduard van Beinum. 

De Programmaraad, die op 16 mei 1946 werd geïnstalleerd, was nieuw. Leden waren 

vertegenwoordigers van de belangenvereniging van de orkestleden, het 

Concertgebouwbestuur en het publiek, de dirigent en de artistiek adviseur-directeur.
19

 De taak 

van dit gremium was hoofdzakelijk van voorbereidende aard en betrof de artistieke opzet van 

het gehele seizoen, tournees, radio-uitzendingen, grammofoonopnamen en de supervisie op de 

programmatoelichtingen. Slechts in bijzondere gevallen zouden programma’s kunnen worden 

vastgesteld en gastdirigenten en solisten worden geëngageerd.  

Voor het orkest was de situatie onbevredigend en onvoldoende. Via de 

belangenvereniging kreeg het slechts een adviserende stem en het kon deze stem alleen dan 

laten horen als zij op de hoogte werd gesteld van de te nemen maatregelen. Op de financiële 

aspecten van het artistieke beleid kon al helemaal geen invloed worden uitgeoefend. 

Bovendien vergaderde de Programmaraad onregelmatig: na 9 april 1948 vond de volgende 

bijeenkomst pas op 1 december 1950 plaats.
20

 Het Concertgebouwbestuur behield zijn macht 

om zich op directe wijze met allerlei aangelegenheden te bemoeien, terwijl Rudolf 

Mengelberg een persoonlijkheid uit een voorbije tijd werd.
21

 

 Een van de onderwerpen waarmee de Programmaraad zich ging bezighouden, was het 

aantrekken van gastdirigenten. De problemen op dit terrein duurden namelijk voort. Gewenste 

buitenlandse topdirigenten bleken niet voor een langere periode beschikbaar te zijn en hoewel 

het orkest er tegen was om verschillende gastdirigenten voor telkens een korte periode na 

elkaar te engageren en het N.V.-bestuur dit standpunt deelde, bleek het onmogelijk om dit te 

vermijden.
22

 In juni 1946 werd verwacht dat in het aanstaande seizoen Walter, Klecki, 

Dobroven, Boult en Beecham zouden kunnen optreden. Als Münch echter na Walter veertien 

dagen beschikbaar zou zijn, dan zou hij in de plaats komen van Klecki en Dobroven. Eén 

gastdirigent zou zo worden uitgespaard. Verder vonden er onderhandelingen plaats met Victor 

de Sabata om hem in september ’46 enkele concerten te laden leiden en wilde men voor 

november 1947 Erich Kleiber engageren.
23

 Pogingen om Toscanini voor het orkest te krijgen, 

liepen weer op niets uit.
24

 Op 20 september 1946 (!) adviseerde de Programmaraad voor de 

Amsterdamse abonnementsconcerten een toewijzing als opgenomen in de tabel 9.1. 

                                                 
18 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 29, o.m. notulen vergadering van de Commissie van Overleg van het 

Concertgebouworkest d.d. 26 februari 1946. 
19 ‘Rapport van de Commissie van onderzoek betreffende de exploitatie, enz. van Het Concertgebouw’, in: 

Gemeenteblad 1950, bijlage D. 
20 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2558, notulen vergaderingen Programmaraad. 
21 Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, p. 29. 
22 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 29, notulen vergaderingen Programmaraad d.d. 16 mei en 4 juni 1946 en 

van DB-vergadering d.d. 21 mei 1946. 
23 Ibid., notulen vergadering Programmaraad d.d. 4 juni 1946.  
24 Ibid., notulen Raad van Bestuur d.d. 19 en 20 februari 1946. 
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Tabel 9.1 Geadviseerde toewijzing van de dirigenten voor de Amsterdamse 

abonnementsconcerten in het seizoen 1946/47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen werd ook om ernaar te streven dat ieder van de gastdirigenten ten minste één 

volksconcert zou leiden.
25

 

De praktijk zag er in grote lijnen inderdaad zo uit.
26

 Van Beinum, Jordans en Koetsier 

namen in 1946/47 een substantieel deel van de uitvoeringen voor hun rekening en alle door de 

Programmaraad geadviseerde gastdirigenten konden worden geëngageerd. Onder hen voor de 

eerste keer Thomas Beecham.
 
Ook concerteerde het orkest voor het eerst met De Sabata en 

Leopold Stokowski.
27

  

Het seizoen verliep niet probleemloos. Eind 1946 moest Van Beinum de leiding 

wegens ziekte uit handen geven. Willem van Otterloo zag zich voor het eerste Amsterdamse 

abonnementsconcert in het nieuwe jaar genoodzaakt, het programma te wijzigen, omdat de 

Zwitserse soliste verhinderd bleek te zijn.
28

 De Sabata mocht alleen vóór 1 oktober optreden, 

omdat Van Beinum zelf het seizoen wilde openen.
29

 Wat ook gebeurde. Op 26 september 

1946 schreef de Italiaanse dirigent in het gastenboek: ‘Avec ma plus grande admiration pour 

le merveilleux orchestre du Concertgebouw’. 

Stokowski had al een respectabele carrière achter de rug, toen hij in mei 1947 voor het 

eerst voor het orkest kwam te staan. Hij was wereldwijd bekend geworden via films, zoals 

Fantasia, en grammofoonplaten, door het populariseren van muziek, vanwege het bewerken 

van bestaande composities en zijn orkest-‘sound’. In twee concerten presenteerde hij een hem 

karakteristiek programma: de inmiddels dankzij de grammofoonplaat beroemde Toccata en 

fuga in d, BWV 565, van Johann Sebastian Bach in een eigen instrumentatie, de Zevende 

symfonie van Ludwig van Beethoven (het Scherzo gecoupeerd
30

), Frontiers van Paul Creston 

(eerste uitvoering) en de symfonische transcriptie Tristan und Isolde, een arrangement van 

Stokowski van muziek uit het tweede en derde bedrijf van Wagners opera. De Amerikaanse 

dirigent, wiens naam onverbrekelijk met het Philadelphia Orchestra is verbonden, zette in het 

gastenboek: ‘Concertgebouw is a superb instrument – one of the few great orchestras of the 

                                                 
25 Ibid., inv.nr. 2557, advies aan de Raad van Bestuur d.d. 20 september 1946. 
26 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
27 Steffen, ‘Kroniek’. 
28 Het Parool d.d. 6 januari 1947. 
29 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 29, notulen vergadering Programmaraad d.d. 16 mei 1946. 
30

 Matthijs Vermeulen in De Groene Amsterdammer d.d. 31 mei 1947. 

serie dirigent aantal concerten 

Bwo/ 

Bdo 

Eduard van Beinum 

Charles Münch 

Thomas Beecham 

Bruno Walter 

Willem van Otterloo 

Adrian Boult 

Hein Jordans 

16 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

Z Eduard van Beinum 

Charles Münch 

Thomas Beecham 

Hein Jordans 

4 

1 

1 

2 

C Eduard van Beinum 

Charles Münch 

Willem van Otterloo 

Thomas Beecham 

2 

1 

1 

1 
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world’ en ‘No limits to the potentialities of this orchestra’. Met medewerking van de directie 

van Het Concertgebouw kon het Natuurkundig Laboratorium van Philips op uitnodiging van 

de dirigent proeven doen op het gebied van de stereofonische geluidsregistratie.
31

 Spectaculair 

waren zijn concerten zeker.
32

 Zijn optreden in het Holland Festival 1951 komt hierna nog ter 

sprake. 

Henri Tomasi, die in het seizoen 1945/46 het orkest in Interlaken had geleid, trad 

ditmaal in Amsterdam op. Paul Hindemith introduceerde vier eigen composities. Ook Ignace 

Neumark reisde naar de hoofdstad en dirigeerde er de kerstmatinee. Boult liet orkest en 

publiek onder meer kennismaken met het lange oratorium The dream of Gerontius van 

Edward Elgar, waaraan het Toonkunstkoor meewerkte. Hendrik Andriessen leidde de 

wereldpremière van zijn Derde symfonie, Jan Koetsier die van diens eigen Eerste. Met 

Willem van Otterloo voerde het orkest voor het eerst de Vijfde symfonie van Sjostakovitsj uit. 

Thomas Beecham kwam met een eigen arrangement van delen uit Händels The great 

elopement. 

Boult zou op hoge leeftijd schrijven dat hij aan zijn ‘werk’-bezoeken veel gelukkige 

herinneringen bewaarde. Het Concertgebouworkest kwalificeerde hij als een van de meest 

vooraanstaande ensembles ter wereld, ‘in staat tot schitterende vertolkingen van alles wat het 

op zijn lessenaars krijgt – ook Engelse muziek kan men met een gerust hart in de 

programma’s opnemen.’
33

   

In 1946/47 reisde het orkest opnieuw naar Interlaken.
34

 Ditmaal namen Eduard van 

Beinum, Henri Tomasi, Issay Dobroven, Otto Klemperer, Bernardino Molinari en Paul Klecki 

er ieder één concert voor hun rekening. Molinari en Klecki maakten hun debuut als 

gastdirigent van het Concertgebouworkest.
35

 Eduard van Beinum voelde zich kennelijk ook in 

het buitenland met collega’s naast zich prettig en schuwde een eventuele directe vergelijking 

met hen niet. 

De optredens in Interlaken in 1946 en 1947 met telkens vijf gastdirigenten naast de 

eerste dirigent waren in de historie van het orkest uniek, hoewel tournees steeds meer tot de 

vaste onderdelen van de orkestpraktijk gingen behoren. In de periode van het chef-

dirigentschap van Eduard van Beinum werd het inschakelen van gastdirigenten bij 

buitenlandse reizen niet meer zo uitzonderlijk als in de periode Mengelberg het geval was.  

 

De notulen van de spaarzame vergaderingen van de Programmaraad werpen een bijzonder 

licht op de waardering van gastdirigenten en aspecten die daarmee verband houden. Zo 

passeerden tijdens het overleg in oktober 1946 de volgende kandidaat-dirigenten de revue:  

Ignace Neumark – hij zal zo mogelijk worden uitgenodigd voor een volksconcert 

Franz André – dit jaar wordt geen mogelijkheid voor hem gezien 

Jean Fournet – nadere informaties zullen over hem worden ingewonnen 

Leo Pappenheim – aanbevolen en voorgelegd door het gemeentebestuur. Besloten wordt om 

hem niet voor een concert in aanmerking te doen komen 

C.L. Walther Boer – hij komt in aanmerking, doch dit jaar zal er geen gelegenheid zijn hem te 

plaatsen.
36

 

Er kwamen ook nog altijd verzoeken binnen van musici zelf om het orkest te mogen 

leiden. Verzoeken die regelmatig door het Concertgebouwbestuur werden besproken. Op 13 

                                                 
31 R. Vermeulen, ‘Onze experimenten met Mr. Stokowski’, in: Preludium 5 nr. 6 (juni 1947), p. 177-179. 
32 O.m. De Nieuwe Courant en De Tijd d.d. 23 mei 1947. 
33 A.E. Boult, ‘Enkele bezoeken aan Holland’, in: Preludium 36 nr. 8 (april 1978), p. 16-17.   
34 J. d. N., ‘Concertgebouworkest op reis. Interlaken 1947’, in: Preludium 5 nr. 7 (oktober 1947), p. 8-9. 
35 Steffen, ‘Kroniek’. 
36 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 2558, notulen vergadering Programmaraad d.d. 17 oktober 1946.  
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juli 1945 deelde de secretaris mee dat hij bezoek had gehad van de dirigent Koos van de 

Griend, die als geallieerd officier in Engeland was gestationeerd. Van de Griend leek het een 

aardige gedachte om, als hem de gelegenheid werd geboden, in uniform te dirigeren, wat in 

Engeland wel gebeurde.
37

 Bernard Wagenaar vroeg in de herfst van 1945 per brief vanuit de 

V.S. om te mogen dirigeren.
38

 Later herhaalde hij zijn wens om in Nederland op te treden en 

toonde hij zich bereid de wereldpremière van zijn Vierde symfonie te bewaren tot de komst 

van het orkest in Amerika om deze er zelf te dirigeren. Dit aanbod en soortgelijke kwamen 

eveneens bij de Programmaraad ter tafel: zoals van Louis Cohen uit Liverpool, Darius 

Milhaud en Zoltán Kodály. Verder kwamen van allerhande zijden aanbevelingen binnen. In 

1947 bijvoorbeeld van de Oesterreichisch-Holländische Gesellschaft te Wenen, de 

Roemeense ambassadeur en C.L. Walther Boer vanuit Nederlands-Indië. Over de vrouwelijke 

dirigent Antonia Brico ontving men goede berichten.
39

 Ook de gemeente Amsterdam 

probeerde invloed op het beleid uit te oefenen, zoals al eerder is gesignaleerd.
40

 En uiteraard 

had het orkest een mening. Van die kant kwam in 1947 de suggestie van Jascha Horenstein.
41

  

 

Wat de gastdirigenten betreft, was er – zoals voor de oorlog – enerzijds sprake van 

consolidatie en anderzijds van een voortdurend zoeken naar nieuwe talenten. Er werd daarbij 

nog steeds een zo hoog mogelijk niveau nagestreefd. Dit laatste uiteraard ook via het 

inschakelen van gerenommeerde, voor het orkest nog onbekende dirigenten. De 

samenwerking met derden leverde soms eveneens waardevolle namen op. Zie de bijlage 9.1. 

Als er in de periode 1946/47-1951/52 naar de Amsterdamse abonnementsconcerten en 

de in de jaarverslagen als volksconcerten aangeduide concerten wordt gekeken, dan heeft 

Eduard van Beinum de meeste concerten geleid. Koplopers onder de overige dirigenten zijn 

behalve tweede dirigent en latere gastdirigent Hein Jordans veruit ten eerste Rafael Kubelík 

en Otto Klemperer, daarna Erich Kleiber, Pierre Monteux, Bruno Walter, Jean Fournet en 

Willem van Otterloo. Opmerkelijk is het geringe aantal gastdirecties van Nederlanders. 

Sommigen van de in de bijlage en tabel 9.3 opgenomen dirigenten hebben geen enkel 

abonnements- of volksconcert geleid. Onder hen zijn enkele significante persoonlijkheden. 

Hun komst is gerealiseerd in samenwerking van Het Concertgebouw met derden, in het 

bijzonder met het Holland Festival. Dit verruimde de mogelijkheden om dure gastdirigenten 

                                                 
37 Ibid., inv.nr. 29, notulen bestuursvergadering. 
38 Ibid., inv.nr. 29, notulen bestuursvergadering d.d. 2 oktober 1945. 
39 Ibid., inv.nr. 2558, notulen vergaderingen Programmaraad d.d. 10 april en 23 mei 1947. 
40 Ibid., inv.nr. 30, notulen van de DB-vergadering d.d. 2 april 1948. 

‘Kennis wordt genomen van Strawinsky’s weigering om naar Europa te komen. Overwogen wordt dit concert te 

laten vervallen en daarvoor in de plaats de concerten, waartoe de Wethouder heeft aangedrongen, te geven.’ 

Verder bleek in december 1947 dat er van B&W een brief was binnengekomen naar aanleiding van de uitvoering 

van Metamorphosen van Richard Strauss vanwege diens opstelling in nazi-Duitsland en de algemene 

programmapolitiek. SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 30, notulen van de DB-vergadering d.d. 5 december 1947 en 

de bestuursvergadering d.d. 5 januari 1948. De musicoloog prof. dr. K.Ph. Bernet Kempers was van oordeel dat 

dit te ver ging en ‘dat men dan wel aan de Gemeente een lexicon zou mogen vragen van composities, die men 

wel en niet zou mogen uitvoeren.’ De voorzitter van de Programmaraad, het bestuurslid De Jong Schouwenburg, 

deelde toen mee dat hij in zijn antwoord aan de gemeente erop had gewezen dat de gemeente zelf het werk van 

een Nederlands componist met de derde prijs had bekroond die bij de Landwacht was geweest. Men zou 

overigens trachten bij het samenstellen van de programma’s te vermijden ‘wat provocatief zou kunnen schijnen. 

Het werd daarom ook niet juist geoordeeld, in éen week werken van Koetsier en Badings uit te voeren’. Ten 

aanzien van de Vierde symfonie van Badings werd besloten deze later uit te voeren. SAA toegangsnr. 1089, 

inv.nr. 2558, notulen vergadering Programmaraad d.d. 16 december 1947. 
41 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 2558, notulen vergadering Programmaraad d.d. 10 april 1947. 
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met het Concertgebouworkest te laten optreden aanzienlijk. De relatie met het Amsterdamse 

Toonkunstkoor werd voortgezet.
42

 

 

9.3 Sir Thomas Beecham 

De kennismaking met Thomas Beecham als gastdirigent is niet zonder problemen verlopen. 

De gebeurtenissen rond en met hem geven goed inzicht in de naoorlogse bedrijfsvoering, 

reden om hier wat uitgebreid op in te gaan.  

De geschiedenis met deze dirigent begon in juni 1946. Toen werden tien data 

vastgelegd waarop hij in maart van het aanstaande seizoen een concert zou leiden. Dat was 

net op tijd voor de impresario Johan Beek die voor Beecham optrad. Van Beek moest 

namelijk aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de namen van de 

buitenlandse dirigenten en solisten opgeven die hij in 1946/47 wilde ‘importeren’, alsmede 

het aantal engagementen en de honoraria. Bij te late indiening van deze gegevens konden de 

noodzakelijke vergunningen worden geweigerd. Er was bijvoorbeeld een verklaring van geen 

bezwaar nodig van De Nederlandsche Bank, kantoor deviezenvergunningen, om in Nederland 

verdiend honorarium uit te betalen en over te maken naar het buitenland.
43

 

In januari 1947 werd nog een concert aan de reeks toegevoegd. De vastgelegde data 

waren toen 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 en 16 maart. In totaal zou met de optredens een 

bedrag van f 8.250,- zijn gemoeid.
44

 Er zouden vier verschillende programma’s worden 

uitgevoerd. Uit het vervolg blijkt, dat er van een gedetailleerde, definitieve vastlegging geen 

sprake was. Mede daardoor werd het bezoek een teleurstelling. 

Naar aanleiding van zijn eerste optredens verscheen er in de pers waardering en 

kritiek. The great elopement, door Beecham samengesteld uit minder bekende muziek van 

Händel, was volgens een van de recensenten ‘ontsierd’ door ‘een 19e eeuwsch orkestraal 

gewaad’ en ‘uitgevoerd in dito stijl; compleet met ritenuti en accellerandi, diminuendi en 

crescendi. Zelfs de trillers met naslagen ontbraken niet op het appel!’ Haydns Symfonie nr. 97 

bracht Beecham met vol bezet strijkorkest, langzaam, log en zwaar.
45

 Grote opwinding 

ontstond bij de dirigent op 6 maart, toen hij het programma onder ogen kreeg van het concert 

dat hij op de zestiende zou leiden. ‘I shall not conduct this concert at all’, schreef hij de 

impresario, ‘and I wish to leave this town at the earliest opportunity, as I do not care to be 

associated one minute longer than I can help with what appears to be an unattractive company 

of young barbarians.’ Beecham had namelijk uit eerdere correspondentie met Johan Beek niet 

de indruk gekregen dat er sprake zou zijn van solistische medewerking aan zijn concerten. 

(Hij trad gewoonlijk zonder solisten op.) Pas in januari 1947 had Beek hem op de hoogte 

gebracht van het feit dat er drie solisten waren geëngageerd. Dit was dus gebeurd zonder 

overleg met de dirigent. Het werden er echter niet drie, maar vier. 

Het grootste struikelpunt vormde het engagement van Herman Krebbers. Krebbers zou 

tijdens het volksconcert van 16 maart Brahms’ Vioolconcert spelen. Hij was echter de dirigent 

onbekend en te jong. Beecham wilde daarom dit concert niet leiden, en evenmin het daaraan 

voorafgaande waarin de hem eveneens onbekende Jan Damen in het Vioolconcert van 

Sibelius zou optreden: ‘there is not one violinist in a hundred who can play this work either to 

                                                 
42 G. Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin. Geschiedenis van het Amsterdamse Toonkunstkoor 1828-2000 

(Overveen, Amsterdam 2005), passim. 
43 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2716A, brieven d.d. 22 en 24 juni 1946 van de Nederlandsche 

Concertdirectie J. Beek; inv.nr. 2787, vergunning Rijksarbeidsbureau betreffende Thomas Beecham d.d. 24 

februari 1947. 
44 Ibid., inv.nr. 2716A, brief d.d. 22 juni 1946 van de Nederlandsche Concertdirectie J. Beek; inv.nr 2716B, 

doorslag van de brief d.d. 23 januari 1947 aan de Nederlandsche Concertdirectie J. Beek.  
45 Recensie van H.J.M. Muller d.d. 3 maart 1947. Zie verder Het Vrije Volk en De Tijd van 3 maart 1947 en De 

Tijd d.d. 7 maart, en recensies n.a.v. zijn Haagse optreden op 1 maart. 
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his satisfaction or mine’. Maar: ‘so far as the Orchestra itself is concerned, I have had a 

completely satisfactory and pleasant experience.’
46

 Opmerkelijk is dat Beecham ook klaagde 

over de Deense pianiste France Ellegaard, ‘wholly below the standard to which I have been 

accustomed’. Ze had aan zijn eerste concerten meegewerkt, waarbij haar vertolking van de 

solopartij van Griegs Pianoconcert in de pers meermalen een positieve beoordeling had 

gekregen.
47

 

 Nadat de intendant van Het Concertgebouw, mr. Evert Cornelis, van de commotie op 

de hoogte was gebracht, stelde hij Johan Beek voor om de aangelegenheid rustig met de 

dirigent te bespreken. ‘Het is mij niet duidelijk waar hij zijn verontwaardiging vandaan haalt. 

Er is goed voor hem gezorgd, voor zoover ik weet. Dat ik door privéomstandigheden niet 

meer aandacht aan hem heb kunnen schenken lijkt mij begrijpelijk en ik neem aan dat U hem 

dit nog eens duidelijk maakt.’ Verder stelde Cornelis zich op het standpunt dat Beecham in 

een serie concerten optrad, waarvan hij de goede en onaangename kanten moest dragen. ‘De 

goede dat de zaal automatisch is uitverkocht, omdat de abonnementen reeds in September zijn 

genomen; de slechte, dat van de geëngageerde solisten een vrij willekeurige keuze in zijn 

concerten valt. Dat deze niet volwaardig zijn moet ik naast mij neerleggen. M.i. past een 

Engelschman een dergelijke opmerking niet ten aanzien van artisten als Jan Damen [die nog 

in Göteborg werkte] en Herman Krebbers. Dat het verkeerd is ten opzichte van France 

Ellegaard, daarvan hebben wij ons al zelf kunnen overtuigen.’
48

 De vierde solist was Paul 

Tortelier die op zondagmiddag 9 maart optrad. Kennelijk was het engagement met hem wel 

tot tevredenheid van de dirigent.  

Op deze zondagmiddag vond er inderdaad een gesprek plaats met de dirigent, 

waarschijnlijk door het bestuurslid mr. J.W. de Jong Schouwenburg. Volgens de notulen van 

de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 maart konden alle grieven worden weerlegd. 

Inmiddels, zo werd vastgelegd, was de dirigent ziek geworden en zou deze niet verder kunnen 

dirigeren. De resterende concerten zouden worden verdeeld tussen Eduard van Beinum en 

Hein Jordans.
49

 In de programmaboekjes van de abonnementsconcerten verscheen de 

mededeling dat sir Thomas Beecham na het concert van zondag ongesteld was geworden ten 

gevolge van een reumatische aandoening, waardoor hij zijn rechterarm niet kon gebruiken. 

Prof. dr. W. Noordenbos die was geconsulteerd, had Beecham enige weken rust 

voorgeschreven, zodat de dirigent die week moest afzien van het leiden van de concerten van 

het orkest. Beecham ontving alleen betaling voor de door hem daadwerkelijk gedirigeerde zes 

concerten.
50

 

Beechams biograaf John Lucas noemt de inhoud van het bericht in de 

programmaboekjes onwaar.
51

 Hoe dit zij, het incident toont een aspect van het bedrijf dat in 

die tijd kennelijk heel normaal was: een gastdirigent werd niet op voorhand zeggenschap 

                                                 
46 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2787, doorslag afschrift brief van Beecham d.d. 7 maart 1947; J. Lucas, 

Thomas Beecham. An obsession with music (Woodbridge, Rochester 2008), p. 321. 
47 Het Vrije Volk (Amsterdam), Haagsche Courant, Trouw (Den Haag), De Telegraaf, d.d. 3 maart 1947. 

Volgens het Algemeen Handelsblad had zij het ‘zeer knap en fraai van klank’ uitgevoerd, hoewel ‘te veel in de 

sfeer van het virtuooze’. 
48 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 2716B, doorslag van de brief aan de Nederlandsche Concertdirectie J. Beek 

d.d. 8 maart 1947.  
49 Ibid., inv.nr. 29, notulen DB-vergadering d.d. 10 maart 1947. 
50 Ibid., notulen DB-vergadering d.d. 31 maart 1947 
51 Lucas, Thomas Beecham, p. 321. Als dat namelijk onwaar zou zijn, dan blijft het onduidelijk waarom 

Beecham de concerten van 11 maart in Haarlem en 12 en 13 maart in Amsterdam annuleerde. Dat hij Damen 

niet kende, is te begrijpen. Damen werkte namelijk van 1920 tot 1945 in Duitsland waar hij zijn naam veranderd 

had in Dahmen. Hierna ging hij naar Göteborg. Hij zou per 1 oktober 1948 in het Concertgebouworkest komen. 

E-mail van Nico Steffen d.d. 16 november 2009. Damen had echter inmiddels een grote staat van dienst, zoals 

blijkt uit het programmaboekjes voor 12 en 13 maart 1947. 
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verleend over de solisten waarmee hij zou optreden en kon er in een laat stadium over worden 

geïnformeerd. Kennelijk dus ook over de werken die hij zou moeten dirigeren. Verrassend 

voor de leiding van Het Concertgebouw moet de mededeling van Johan Beek zijn geweest dat 

het Royal Philharmonic Orchestra, bij monde van Thomas Beecham, hem als hun 

vertegenwoordiger voor Nederland had opgedragen het orkest uit te nodigen om ter 

vervanging van dit orkest gedurende vier weken in 1948 concerten te komen geven in 

Londen.
52

 Wat niet is gebeurd. Ook zou Beecham nooit meer bij het Concertgebouworkest 

terugkomen. 

 

9.4 Belangrijke rentrees 

Weldra keerden twee van de in Amsterdam belangrijkste vooroorlogse dirigenten terug. Met 

groot succes leidde Bruno Walter in het seizoen 1946/47 vijf concerten. Op 13 november 

1946 vond het weerzien plaats met het abonnementspubliek. Het programma omvatte werken 

van Beethoven, Mozart, Diepenbrock en Mahler. De uitvoering van Mahlers Vierde symfonie 

onder leiding van de geliefde Joodse dirigent betekende voor velen heel veel. Het was ‘een 

verrassing te beleven, hoe hij in zijn luttele repetities aan den orkestklank een lichtheid, een 

ijlheid en een doorzichtigheid heeft weten te verleenen, die het meestersensemble als het ware 

een verjongingskuur deed ondergaan. Jeugdig was ook de lenigheid van dit musiceeren, het 

onberispelijk reageeren op de bedoelingen van den meester aan den leiderslessenaar met het 

resultaat, dat geen inzet wankelde en geen passage rammelde. Het was – ach, het is geen 

onvriendelijkheid jegens “de nieuwe heeren” – weer het “Concertgebouworkest” in den 

“goeden ouden tijd”’.
53

 Het is typerend dat Walter niet alleen tijdens zijn eerste concert in 

1923 en zijn tijdelijke afscheid in 1939 Mahler heeft gedirigeerd, maar dat ook bij zijn 

terugkeer na de Tweede Wereldoorlog en bij zijn definitieve afscheid in 1952 telkens muziek 

van Mahler heeft geklonken. 

Walters populariteit was nog steeds enorm groot. Toen op zaterdag 16 november 1946 

op het ongebruikelijke tijdstip van 10 uur ’s morgens een extra volksconcert gepland werd, 

was de drang om hem weer te horen dusdanig dat de toegangskaarten snel waren 

uitverkocht.
54

 Velen zullen er vrij voor hebben moeten nemen. Er werd namelijk op zaterdag 

nog gewerkt. Op 15 en 16 oktober 1947 presenteerde de dirigent zich met de Symfonie nr. 92 

van Joseph Haydn, Don Juan van Richard Strauss en de Eerste symfonie van Gustav Mahler 

bij het Amsterdamse publiek. 

Walter was ook in het orkest geliefd. Altviolist Louis Metz typeerde in zijn boek Over 

dirigeren, dirigenten en orkesten
55

 vanuit de praktijk Walters musiceren als aristocratisch, 

zijn interpretaties vond hij van een ‘zeldzame geestelijke adel.’ Tijdens het repeteren verloor 

de dirigent nooit zijn zelfbeheersing als het orkest zijn bedoelingen niet snel genoeg wist te 

realiseren. Hij kon dan zeggen: ‘Heren, ik voel mij nog niet gelukkig met voorgaande 

passage, wilt U deze voor mij nog eens herhalen?’ Zijn vertolkingen hadden een bijzondere 

sfeer. ‘Hij was eigenlijk een in de 20e eeuw levende 19e eeuwse mens, die de hardheid van 

deze eeuw nauwelijks aan kon, maar desondanks zijn medemens álles gaf wat hij te geven 

had.’  

Bruno Walter op zijn beurt was zeer op het orkest gesteld. Op 20 september 1951 

schreef hij de orkestleden: ‘Seien Sie versichert, dass unser gemeinsames Musizieren durch 

                                                 
52 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 2716B, brief d.d. 12 maart 1947 van de Nederl. Concertdirectie J. Beek 

en verslag overleg met J. Beek d.d. 11 maart 1947.  
53 Algemeen Handelsblad d.d. 15 november 1946. 
54 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298B, verslag over 1946/47; Algemeen Handelsblad d.d. 15 november 

1946. 
55 (Lochem 21968), p. 294-295. 
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lange Jahre zu meinen wertvollsten Erinnerungen gehört und dass es mir nur Freude machen 

würde, die so schönen Erfahrungen wieder zu erneuern.
56

 Tien jaar daarna liet hij hen weten 

‘dass die langjaehrigen musikalischen Beziehungen, die mich mit Ihnen verbunden haben, zu 

den wertvollsten Erinnerungen meines langen Musikerlebens gehoeren und in meinem Herzen 

fortdauern werden.’
57

 

 De laatste optredens met Bruno Walter vonden in 1952 plaats tijdens het 

Concertgebouw Zomerfestival, waarover later meer. 

  

Pierre Monteux maakte in het seizoen 1947/48 zijn rentree. In mei 1948 vond een speciale 

serie van vier orkestconcerten en vier kamermuziekavonden plaats ter gelegenheid van het 

zestigjarige jubileum van Gebouw en Orkest. Twee van de orkestconcerten stonden onder 

leiding van Eduard van Beinum, de andere twee kwamen voor rekening van de gast. Verder 

was er een reeks van drie buitengewone volksconcerten met speciale programma’s tegen zeer 

lage toegangsprijzen. Van Beinum leidde daarvan één en Monteux twee. En er vond onder 

leiding van beiden een jubileumtournee plaats langs verschillende Nederlandse steden. Verder 

dirigeerde Monteux, naast Van Beinum en George Szell, concerten in het Holland Festival.
58

 

 Monteux’ Amsterdamse jubileumprogramma’s bevatten de Ouverture Euryanthe van 

Carl Maria von Weber, het Vioolconcert en de Tweede symfonie van Johannes Brahms, de 

Symphonie fantastique van Hector Berlioz, de Derde symfonie van Willem Pijper, de Prélude 

à l’après-midi d’un faune van Claude Debussy, Till Eulenspiegels lustige Streiche van 

Richard Strauss en een integrale Daphnis et Chloé van Maurice Ravel.  

 Met de reeks optredens was een wens van de dirigent in vervulling gegaan. Al heel 

kort na de bevrijding had hij met het orkest contact opgenomen. Op 18 juli 1945 schreef hij de 

orkestleden: 
59

 

 

‘Mes chers amis’ 

 

Gedurende die vijf verschrikkelijke jaren waren mijn gedachten dikwijls bij u, en dat ik u niet 

eerder schreef kwam omdat het u niet mogelijk was mijn brieven te ontvangen. 

Ik hoop van ganser harte dat het orkest niet te zeer is geteisterd door de Duitse 

gruwelen en dat er nog velen van u zijn gespaard om uw krachten voor een kunstideaal, 

waarvan de muziek de schoonste uiting is, voort te zetten en zelfs te verhogen. 

Wat mijzelf betreft, weet u zonder twijfel dat ik gedurende tien jaren het San 

Francisco Symphony Orchestra dirigeer. Ik ben zeer in beslag genomen door dit orkest, dat ik 

herstelde en dat nu een van de beste orkesten in de Verenigde Staten is.  

Maar ik hoop spoedig de gelegenheid en het genoegen te hebben een reis naar Europa 

te maken en het genot te mogen smaken u weer te zien en enkele concerten met u te geven.  

 Mijn tien jaren samenwerken met u behoren tot de schoonste van mijn leven en het 

zijn tien jaren die in mijn geheugen gegrift zullen blijven. 

 Ik zend u mijn beste wensen voor een briljante hervatting van uw concerten en voor 

een seizoen rijk aan successen en hoop voor de toekomst. 

 

‘Vôtre vieil ami bien dévoué 

Pierre Monteux’  

                                                 
56 SAA toegangsnr. 1021 (HCO), voorlopig nr. 24. 
57 Ibid., voorlopig nr. 40, d.d. 2 juni 1961. 
58 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 298B, verslag over 1947/48. 
59 SAA toegangsnr. 1021 (HCO), voorl. nr. 24, brief van Pierre Monteux, tekst op basis van aanwezige vertaling 

waarvan de maker niet bekend is. 
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Toch heeft het dus tot 1948 geduurd eer hij naar Europa terugkeerde. Na de ontvangst van de 

uitnodiging om aan de jubileumconcerten mee te werken, telegrafeerde Monteux op 18 

februari 1948 aan Rudolf Mengelberg: ‘PREFER NOT UNDERTAKE SO LONG VOYAGE FOR ONLY 

TWO REGULAR CONCERTS AMSTERDAM WHICH IS MY GREATEST INTEREST.’ Mengelberg kwam 

daarop met het aanbod van drie concerten in Amsterdam en vier in andere plaatsen.
60

 Het 

zouden er in totaal tien worden, inclusief twee in het Holland Festival.  

Louis Metz typeert de Franse dirigent als een eerlijk kunstenaar en een beminnelijk 

mens met een bijna onvoorstelbare vakkennis. Hoewel er een bijna aartsvaderlijke rust van 

hem uitging, kregen volgens Metz alle werken de spanningen die erin verankerd zijn. 

De enigszins afhangende grijze snor en lange tijd zijn flinke zwarte haardos gaven de 

kleine dirigent een charmant voorkomen. Op de repetities sprak hij Frans. Soms trachtte hij 

uit hoffelijkheid Nederlands te spreken, zoals ‘nèken en nèkentik’ (99) of ‘Une fois encore, 

numèr faiftik’ (50), wat de communicatie kon bemoeilijken. Typerend was dat hij een vinger 

even bevochtigde om een bladzijde om te slaan, en het draaien van de dirigeerstok tussen de 

vingers vóór het begin. Zijn slagtechniek werd gekenmerkt door een uitzonderlijke 

beheersing. De manier waarop hij die dirigeerstok hanteerde, maakte hem tot een virtuoos. 

Naar aanleiding van zijn – exacte – slag zei hij tegen Metz: de ‘slag is niet voor het publiek 

om er van te genieten, of voor de aanvoerders van de strijkersgroepen, maar voor het gehele 

orkest. Ieder lid, zowel voor- als achteraan in het orkest moet de slag goed kunnen 

waarnemen, zonder dat ook maar een moment twijfel kan rijzen van ‘wat doet hij nu 

eigenlijk?’ De weifeling van één orkestlid kan het samenspel van het geheel bederven. Een 

juiste slagtechniek zal iedere muzikale interpretatie ten goede komen.’ 

 De dirigent ging effectief om met zijn werkkracht, zowel tijdens de repetities als op de 

concerten. Ook dat maakte hem mogelijk om een enorme vitaliteit ten toon te spreiden. 

‘Wanneer men hem het podium zag betreden, de grote dirigeerstok in de hand, het aantal 

zijner jaren nauwelijks aan te zien, wanneer men de vitaliteit en de volledige beheersing zag 

van het ‘vak’ dan kon men een vleugje jalouzie niet onderdrukken.’ Hij verscheen op de 

repetities altijd in colbert. Niet in een speciaal gemakkelijk zittend jasje of een trui om wat 

meer armslag te hebben. De gehele repetitie maakte hij geen gebruik van het achter hem 

geplaatste bankje. Wanneer Monteux duidelijk wilde maken dat een pizzicato ‘pam, pam. 

Bien sec, messieurs’ moest klinken, dan kon hij de viool van de concertmeester overnemen 

om het te demonstreren, wat hem een applausje van het orkest opleverde. 

 Monteux dirigeerde vrijwel het gehele bekende repertoire uit het hoofd. ‘Het heeft zin 

uit het hoofd te dirigeren,’ zo zei hij tegen Louis Metz, ‘wanneer men zijn partituur volledig 

kent, wanneer men in staat is een willekeurige partituurbladzijde met alle stemmen op te 

schrijven. Wanneer de dirigent alleen de maatwisselingen uit het hoofd kent, dan kan er ook 

niet veel gebeuren in het orkest; dit speelt óók als de dirigent de maat slaat en niet precies 

weet wat er verder komt! Het ‘par coeur’ dirigeren heeft waarde als het uit innerlijke drang 

voortkomt en niet door andere dan muzikale invloeden bepaald wordt. Persoonlijk geef ik de 

voorkeur aan het uit het hoofd dirigeren, omdat ik mij vrijer voel, minder gebonden aan het 

notenbeeld.’ 

 Monteux heeft vanaf 1924 het spel van het Concertgebouworkest gestimuleerd door de 

wijze waarop hij de Franse muziek interpreteerde, en is daarbij van invloed geweest op 

Eduard van Beinum die deze speelmanier later voortzette.
61

 

 

Ook Otto Klemperer presenteerde zich in het seizoen 1947/48 weer aan het Amsterdamse 

publiek. Zijn grote aandacht voor muziek van de twintigste eeuw kwam tot uiting in het feit 

                                                 
60 J. Canarina, Pierrre Monteux, Maître (Prompton Plains, New Jersey, Cambridge 2003), p. 163-164. 
61 Metz, Over dirigeren, dirigenten en orkesten, p. 250-255.  
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dat op zijn verzoek het Vioolconcert van Alban Berg op het programma werd gezet.
62

 Op 19 

november 1947 vond daarvan met Jo Juda als solist de eerste uitvoering in Amsterdam plaats. 

Het concert was geopend met het Tweede Brandenburgse concert van Johann Sebastian Bach 

met de dirigent aan het klavecimbel. Na de pauze volgde de Derde symfonie van Ludwig van 

Beethoven. Bergs compositie vond bij het publiek weinig weerklank,
63

 maar verschillende 

recensenten reageerden positief.
64

 Meer succes had Klemperer bij het publiek op 10 december 

met de Nederlandse première van Stravinsky’s Symfonie in drie delen. De ontvangst daarvan 

was ‘vriendelijk-met-enige-reserve.’ Doch niet alles wat de dirigent in deze tijd deed, werd op 

prijs gesteld.
65

  

Het eerste deel van de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra bevat 

opnamen van het abonnementsconcert van 3 of 4 december 1947 onder leiding van 

Klemperer. Zij betreffen de Ouverture Die Hebriden van Felix Mendelssohn Bartholdy en de 

Vierde, de Romantische symfonie van Anton Bruckner. De muziekrecensenten waren over de 

uitvoering daarvan in het algemeen zeer lovend.
66

 Merkwaardigerwijze liet Klemperer de 

bekende grote altvioolpassages in het tweede deel van de symfonie door de soloaltist Klaas 

Boon spelen, in plaats van door alle altviolisten.
67

 Over het orkest schreef de dirigent op 1 

december: ‘The Concertgebouw Orchestra is one of the best orchestras of Europe. Perhaps the 

best one.’ En over de musici onder meer: ‘They don’t play only for money, but for art. It is 

great artistic pleasure to work with them.’
68

 Toch lijkt het erop dat de groep altviolisten 

onoverkomelijke problemen met de hiervoor genoemde passages heeft gehad. 

In april/mei 1949 was hij enkele weken terug voor de Beethoven-cyclus en andere 

concerten,
69

 en in december 1950 als invaller voor Van Beinum, die door angina pectoris 

langdurig was uitgeschakeld.
70

 In Amsterdam kreeg Klemperer de vraag of hij eveneens voor 

Rafael Kubelík zou kunnen invallen die zijn afspraken voor januari en februari 1951 niet kon 

nakomen.
71

 

Het concert van 10 december 1950, het eerste met hem in het seizoen 1950/51, 

omvatte de Ouverture Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart, diens Pianoconcert nr. 

25 in C, KV 503, met Hans Henkemans als solist, en Das Lied von der Erde van Gustav 

Mahler met Kathleen Ferrier en Frans Vroons. De reacties in de pers naar aanleiding van Das 

Lied von der Erde waren toen niet overwegend positief. Dit was eveneens het geval ten 

aanzien van het tweede programma dat Klemperer van Van Beinum overnam: de Vierde 

symfonie van Robert Schumann, het Pianoconcert in d van Francis Poulenc, met de 

componist aan de vleugel, Mozarts Serenade in D, KV 239, met als solisten de orkestleden 

Jan Bresser en Jan Keessen, viool, Klaas Boon, altviool, en Pieter van der Klaauw, contrabas, 

en de Jupiter-symfonie.
72

 

                                                 
62 P. Hayworth, Otto Klemperer. His life and times (2 dln., Cambridge 1996), II, 1933-1973, p. 177-178. 
63 De Maasbode, Het Parool d.d. 21 november 1947. 
64 O.m. Het Vrije Volk en het Algemeen Handelsblad d.d. 21 november 1947. 
65 Het Vrije Volk d.d. 12 december 1947. Zie verder Hayworth, Otto Klemperer, II, p. 177-178; cd-rom Artistiek 

Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
66 Algemeen Handelsblad, Het Parool, De Maasbode, De Nieuwe Dag, Trouw d.d. 5 december 1947, Het Vrije 

Volk, De Gooi- en Eemlander d.d. 6 december 1947. 
67 Trouw d.d. 5 december 1947. 
68 Afgebeeld in J. Giskes (red.), E.L. Wouthuysen (beeldred.), Mahler in Amsterdam. Van Mengelberg tot 

Chailly (Bussum, Amsterdam 1995), p. 80. 
69 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
70 De Leur, Eduard van Beinum, p. 305-306; cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. 

Concertgegevens 1931-1959. 
71 Hayworth, Otto Klemperer, II, p. 224. 
72 Ibid., Otto Klemperer, II, p. 224-225; cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. 

Concertgegevens 1931-1951. 
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Nadat Klemperer Kerstmis in Berlijn had doorgebracht, was hij op 3 januari in 

Amsterdam terug. Uitgevoerde werken in die maand waren onder meer het Fluitconcert van 

Hans Henkemans met eerste solofluitist Hubert Barwahser, de Sinfonietta van Leoš Janáček, 

het Altvioolconcert van Béla Bartók met de befaamde altviolist William Primrose, 

Schönbergs Verklärte Nacht en de Negende symfonie van Dmitri Sjostakovitsj. Poulencs 

Pianoconcert, Bartóks Altvioolconcert en de symfonie van Sjostakovitsj werden door het 

Concertgebouworkest voor het eerst uitgevoerd. Klemperer vertrok op 28 januari 1950.
73

 

In de maanden maart, april, mei en juni 1951 was hij bij het orkest terug. Op de 31ste 

maart dirigeerde hij – als Jood – ’s middags in het Concertgebouw het herdenkingsconcert 

vanwege het overlijden van Willem Mengelberg. Het programma omvatte Mozarts 

Maurerische Trauermusik, ‘Der Abschied’ uit Das Lied von der Erde van Gustav Mahler, het 

koraal ‘Wenn ich einmal soll scheiden’ uit de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach 

en Beethovens Eroica. Behalve het Toonkunstkoor werkte de alt Roos Boelsma als soliste 

mee. De Grote Zaal was tot de laatste plaats bezet. Onder de aanwezigen bevonden zich 

vertegenwoordigers van het Rijk, onder wie de minister van OK&W, en van de gemeente 

Amsterdam. Klemperer nam ook de Beethoven-cyclus voor zijn rekening en maakte indruk. 

Over de vertolking van de Zesde symfonie tijdens deze cyclus schreef Marius Flothuis in Het 

Vrije Volk van 27 april 1951 dat deze hem nog lang zou heugen. ‘Het was één ononderbroken 

stroom van tot klank geworden natuurgenot, aards en ongecompliceerd.’ Met betrekking tot 

de Negende symfonie beperkte Klemperer zich tot genoegen van Flothuis tot een minimum 

aan in die tijd gebruikelijke ‘verbeteringen’ van de instrumentatie. In de Eerste symfonie 

werden alle voorgeschreven herhalingen in acht genomen.
74

 In juli leidde hij het 

Concertgebouworkest in het Holland Festival. Ter herdenking van Mahler, die veertig jaar 

tevoren was overleden, werden op 12 en 13 juli Mozarts Maurerische Trauermusik en 

Mahlers Kindertotenlieder en Tweede symfonie ten gehore gebracht. De alt Kathleen Ferrier 

zong de Kindertotenlieder en trad naast de sopraan Jo Vincent als soliste op in de symfonie. 

Medewerking verleende verder het Toonkunstkoor. De radio-opname van de beide Mahler-

composities van 12 juli is op grammofoonplaten en cd verschenen.
75

  

De programma’s van Klemperer bevatten in het algemeen veel muziek uit het ijzeren 

repertoire. Daarnaast kwam hij met enige opmerkelijke introducties. Enkele zijn hiervoor al 

genoemd. Andere zijn de Suite Nobilissima visione van Paul Hindemith, de Negende 

symfonie van Sjostakovitsj en de Eerste symfonie van Ernst Toch.
76

 De concerten die hij in 

februari en maart 1952 zou geven, moesten vanwege een dijbeenbreuk
77

 worden 

overgenomen door de befaamde Hongaarse dirigent Ferenc Fricsay, terwijl Josef Krips de 

concerten vanwege het Mozart-festival kon overnemen. Opmerkelijk is de financiële 

waardering van Klemperer: hij ontving f 1.000,-, waar Stokowski, Kubelík en Szell, die ook 

in het Holland Festival 1951 optraden, f 2.500,- respectievelijk f 2.000,- en f 1.250,- kregen.
78

  

Klemperer spaarde tijdens repetities niemand. Kathleen Ferrier haatte het werken met 

hem. ‘I find he shouts like a madman. […] Perhaps his Mahler comes off sometimes, because 

he wastes no time nor sentiment – but ohh!!!! whattaman!’ schreef ze.
79

 Hij was 

compromisloos waar het ging om de perfecte uitvoering van een kunstwerk. De technische 

beheersing was een conditio sine qua non. De muzikale vertolking werd door Louis Metz als 

                                                 
73 Hayworth, Otto Klemperer, II, p. 225-226; cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest 1931-

1951. Concertgegevens 1931-1959. 
74 Het Vrije Volk d.d. 7 mei 1951. 
75 Zie o.a. J. van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest (Zutphen 1989), p. 52. 
76 Steffen, ‘Kroniek’. 
77 Preludium 10 nr. 2 (november 1951), p. 32. 
78 Hayworth, Otto Klemperer, II, p. 234. 
79 Ibid., p. 231. 
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zó vanzelfsprekend en gewoon ervaren dat hij er eigenlijk geen bijzonderheden over kon 

vermelden. De mondelinge aanwijzingen van Klemperer waren ‘van een zeldzame eenvoud’. 

De meeste intenties werden door een enkele blik of een kleine vingerbeweging duidelijk 

gemaakt. Een andere bijzonderheid die Metz meldt, is het bijzondere gevoel van de dirigent 

voor tempi. Deze waren van een grote natuurlijkheid, ‘zeldzame onverbiddelijkheid en 

zekerheid’. Niets kon Klemperer een eenmaal gekozen tempo doen veranderen. Passagespel 

was goed te realiseren, ook bij een zeer snel tempo, omdat zijn slag nooit onnatuurlijk werd 

verlengd of verkort. 

Ten gevolge van een handicap was Klemperer in zijn latere jaren genoodzaakt om 

zonder stok te dirigeren, het gebruik van zijn rechterhand was beperkt. Zijn linkerhand had, 

mede door gedurig oefenen, een ongekende levendigheid. Hij tekende de muziek als het ware 

in de lucht, vanuit een enorme suggestieve kracht.
80

 De tweede soloaltist Karl Schouten 

noemde hem een geniaal dirigent en musicus. ‘Hij deed dingen die ik nooit voor mogelijk 

gehouden had. Het grensde soms aan het mystieke, als er plotseling door het orkest, door de 

hele zaal een geheimzinnig fluïdum woei, dat het je ijskoud over de rug liep. Ik ben een 

nuchter iemand en heb me altijd afgevraagd wat dit nu eigenlijk was. Ik heb hem heel intens 

gadegeslagen, maar ik zag alleen maar die tovenaar voor me staan met zijn onhandige 

bewegingen (hij was licht verlamd) en zijn brandende zwarte ogen. Wel weet ik dat zijn 

onfeilbaar gevoel voor tempo een belangrijke factor was. Als je onder hem Bruckner, Brahms 

of Beethoven had gespeeld, kon je je jarenlang geen ander tempo meer voorstellen.’ 

Een bijkomend aspect van de dirigent waren allerlei toestanden en schandalen. ‘In 

1946 kon je Klemperer in Interlaken op de promenade zien wandelen in zwarte shorts met 

lange sokken en een donker colbertjasje. Het was net alsof hij zijn pantalon had vergeten aan 

te trekken.’ Deze ‘reus onder de dirigenten’ repeteerde nooit lang, aldus Schouten, maar toen 

het weer steeds mooier werd, beleefde het orkest een van de kortste repetities in zijn bestaan. 

Er moest op de dag van het concert nog een hele Beethoven-symfonie worden ingestudeerd. 

Klemperer begon met vier à vijf maten van het eerste deel, nam vervolgens enige maten van 

het tweede deel, deed hetzelfde bij de overige delen en zei: ‘Mijne heren, u kent dit stuk, ik 

ken dit stuk. Soms schijnt de zon, soms regent het. Laten we hopen, dat vanavond de zon 

schijnt. Auf wiedersehen!’
81

  

 

Het eerste naoorlogse concert met het Concertgebouworkest van Erich Kleiber vond plaats op 

2 maart 1949. Uitgevoerd werden werken van Carl Maria von Weber, Joseph Haydn en 

Ludwig van Beethoven. In diezelfde maand dirigeerde hij onder meer ook de Derde symfonie 

van Gustav Mahler. Eind maart/begin april trad hij met het orkest op vanwege de 

Wagnervereeniging in Tristan und Isolde. In juni namen ze deel aan het Holland Festival. Een 

‘Groot Volksconcert’ in de RAI trok een massaal publiek.
82

 

In het seizoen 1949/50 leidde de dirigent onder andere de traditionele Beethoven-

cyclus. Matthijs Vermeulen noemde hem naar aanleiding van de uitvoering van de Eerste en 

de Derde symfonie ‘een goed, een geheel muzikaal en zeldzaam dirigent.’
83

 ‘Prachtige 

doorzichtige vertolking Kleiber geeft Beethovens Vierde en Vijfde’ stond er na de uitvoering 

van deze werken boven een bespreking in Het Vrije Volk gedrukt.
84

 Het Algemeen 

                                                 
80 Metz, Over dirigeren, dirigenten en orkesten, p. 223-226. 
81 K. Schouten, ‘Zo was het ook. Otto Klemperer’, in: Preludium, 40 nr. 6 (februari 1982), p. 14-15. 
82 Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, p. 35; cd-rom Artistiek Archief Koninklijk 

Concertgebouworkest 1931-1951. Concertgegevens 1931-1959.  
83 De Groene Amsterdammer d.d. 22 april 1950. 
84 D.d. 29 april 1950.  
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Handelsblad
85

 schreef: ‘Men kwam met sublieme prestaties van orkestspel in aanraking, zo 

perfect genuanceerd van klank, zo tot-in-de-puntjes-verzorgd van voordracht en articulatie, zo 

volmaakt op-de-slag-gespeeld, dat iedere toehoorder er in grote bewondering door geraakte.’ 

Toch kreeg de recensent de indruk ‘te wandelen door een magazijn van kunstbloemen.’ Het 

meest stelde hem teleur dat het orkest niet of nauwelijks de gelegenheid kreeg om cantabel te 

spelen. Aan waardering van het publiek ontbrak het opnieuw niet: Kleibers optreden wist een 

orgie van geestdrift te bewerkstelligen.
86

 Zijn laatste publieke optredens met het orkest 

vonden plaats in juni 1950 in Die Walküre (Holland Festival, Wagnervereeniging). In 1953 

volgden alleen grammofoonopnamen van de Vijfde en de Zesde symfonie van Van Beethoven 

onder zijn leiding.
87

 Het was niet om artistieke redenen dat Kleiber niet meer kwam. Het 

bestuur vond het in 1955 om financiële redenen ongewenst hem, zeker voor een grote serie 

concerten, te engageren.
88

 Hij was te duur. Kleiber had overigens al eerder hoge eisen gesteld. 

In 1949 wilde hij voor Holland Festival-concerten geen genoegen nemen met een honorarium 

dat lager zou zijn dan dat van Wilhelm Furtwängler. Het Concertgebouwbestuur stelde zich 

toen op het standpunt dat het aan de verschillende dirigenten geen verantwoording schuldig 

was over de uit te betalen honoraria.
89

 

  

9.5 Rafael Kubelík 

De dirigent die naast Van Beinum de belangrijkste plaats innam, was Rafael Kubelík. Hij was 

een zoon van de beroemde Tsjechische violist Jan Kubelík. Nadat hij op negentienjarige 

leeftijd bij het Tsjechisch Filharmonisch Orkest zijn debuut had gemaakt, volgde enige tijd 

later de benoeming tot dirigent van dit ensemble. Hij bekleedde deze post (weliswaar met een 

onderbreking) tot de communisten in 1948 in Tsjechoslowakije de macht overnamen.
90

 Zijn 

eerste optreden met het Concertgebouworkest vond plaats op zondagmiddag 16 januari 1949. 

Uitgevoerd werden de Ouverture De verkochte bruid van Bedřich Smetana, het Celloconcert 

van Robert Schumann met Carel van Leeuwen Boomkamp als solist, Taras Bulba van Leoš 

Janáček en de Eerste symfonie van Johannes Brahms. Het programma bevatte dus twee 

werken van landgenoten, wat, achteraf gezien, karakteristiek is voor deze dirigent. Hij zou 

met het orkest nog vele Oost-Europese composities uitvoeren. Op 20 januari dirigeerde hij in 

een buitengewoon concert naast de werken van Brahms en Janáček de Jupiter-symfonie, KV 

551, van Mozart. 

 Zijn debuut bij het Concertgebouworkest maakte diepe indruk. ‘Kubelik veroverde 

stormenderhand Amsterdams muziekpubliek’ luidt de kop boven de concertbespreking van de 

componist Bertus van Lier in Het Parool. ‘Reeds bij de onstuimige inzet van Smetana’s 

ouverture “De verkochte bruid” wist men het: daar stond een dirigent, die het 

Concertgebouworkest in enkele repetities had omgetoverd, een hartstochtelijk en bezield 

kunstenaar. […] De eerste symphonie van Brahms heb ik […] nimmer zo logisch van 

dramatiek, zo groot en in één adem gehoord, zelfs niet onder Walter. Daarbij toonde Kubelik 

een exactheid in technische en muzikale détails, die verbluffend was.
91

 

En toch werd het hoogtepunt van deze middag nog “Taras Bulba” van Janácek.’ 

                                                 
85 D.d. 29 april 1950.  
86 De Maasbode d.d. 29 april 1950. De radio-opname van de uitvoering van de Vijfde symfonie op 28 april is 

opgenomen in het eerste deel van de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. 
87 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 56. 
88 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 11 juli 1955. 
89 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 31, notulen DB-vergadering d.d. 22 december 1949. 
90 L. Salter, ‘Kubelík, Rafael (Jeronym)’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians 

(London, New York 22001), XIII, p. 940-941.  
91 Het Parool d.d. 17 januari 1949. 
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Andere kranten lieten zich evenmin onbetuigd. De Maasbode van 17 januari kopte ‘De 

triomf van Rafael Kubelik’, Het Vrije Volk ‘Rafael Kubelik: groot formaat’. Enkele dagen 

later schreef het Algemeen Handelsblad: ‘Een ovatie, zoals wij die, zeker voor een dirigent, de 

laatste tijd in het Concertgebouw niet meer hebben meegemaakt beloonde gisteravond Rafael 

Kubelik voor zijn brandende, hartstochtelijke weergave van de eerste symphonie van 

Brahms.’ De recensent constateerde verder dat Kubelík niet alleen het publiek, maar ook het 

orkest voor zich had gewonnen.
92

 Een orkest dat hij met onstuimig, geestdriftig en laaiend 

enthousiast repeteren had veroverd. Heel veel had hij tijdens het repeteren voorgezongen, ‘op 

ettelijke manieren, variërend van ti-ti-ti-ti via wè-wè-wè tot tieta-tum-tum-túm.’ En alles ging 

‘vergezeld van bijzonder expressieve gebaren, nu eens heftig en fel, dan weer lyrisch en 

week.’
93

 Viel Bertus van Lier de vertolking van Mozarts Symfonie nr. 41 tegen,
94

 de 

muziekrecensent van Het Vrije Volk, J. Reichenfeld, sprak van een zuiver afgewogen 

klankverhouding, magistrale grootsheid en bewonderenswaardig goed gekozen tempi. In de 

drie snelle delen waren ze niet overhaast ten koste van het stemmenweefsel. Maar ook schreef 

hij: ‘Zeer gespannen van voordracht, prachtig van bouw, kwamen de klankverfijning en de 

kleurenrijkdom van het notenbeeld enigszins op het tweede plan, en dit was een gemis.’
95

 

Hoezeer Kubelík op de leiding van Het Concertgebouw indruk had gemaakt, openbaarde zich 

heel kort daarna.  

In het buitenland was de belangstelling voor Van Beinum sterk toegenomen. Nadat hij 

in januari 1946 bij het London Philharmonic Orchestra was ingevallen, bleek dit orkest zo 

met hem ingenomen dat het hem voor een Beethoven-Brahms-programma in maart 

contracteerde. In de volgende seizoenen was hij herhaaldelijk teruggevraagd. Verder 

dirigeerde Van Beinum in de laatste maanden van 1947 behalve in Engeland ook in Italië en 

Hongarije. In maart 1948 werd zijn benoeming per 1 januari 1949 tot principal conductor van 

het Londense orkest bekend.
96

 Het Concertgebouw moest dus opnieuw voor substantiële 

periodes naar adequate vervanging zoeken. In eerste instantie werd gedacht aan Adrian Boult, 

Issay Dobroven, Otto Klemperer en Erich Kleiber.
97

 Ook kwam de discussie weer op gang 

over mogelijke dirigentenfuncties naast Van Beinum: die van assistent-dirigent, tweede 

dirigent, plaatsvervangend eerste dirigent en volwaardig (tweede) eerste.
98

  

Binnen de muren van het Gebouw bleken er uiteenlopende standpunten over het 

dirigentenvraagstuk te bestaan. Het orkest zei weliswaar dat het naast Van Beinum een 

volwaardige eerste dirigent wilde hebben, doch uit de gegeven toelichting kwam naar voren 

dat er qua inhoud van die functie in feite aan een tweede dirigent werd gedacht. Daarbij viel 

weer eens de naam van Willem van Otterloo. Hij was echter te goed voor die functie. Het 

bestuur van Het Concertgebouw dacht zelf aan Hein Jordans.
99

 Het zou echter de jonge Rafael 

Kubelík worden, in wie dé vervanger voor Van Beinum werd gezien. Waarschijnlijk wilde 

men met dat besluit ook tegemoet komen aan bezwaren binnen de gemeente Amsterdam 

tegen het optreden van telkens andere gastdirigenten.
100

 Deze bezwaren komen openlijk naar 

voren in het rapport van de commissie van onderzoek betreffende de exploitatie van het 

Concertgebouw, van het orkest, van het pensioenfonds en dergelijke. Zij was ingesteld door 

B&W van Amsterdam op 31 januari 1947 en had de opdracht de exploitatie te onderzoeken, 

                                                 
92 Algemeen Handelsblad d.d. 21 januari 1949. 
93 Het Parool d.d. 15 januari 1949. 
94 Ibid., d.d. 21 januari 1949; zie voorts het Algemeen Handelsblad. 
95 J. Reichenfeld in Het Vrije Volk d.d. 21 januari 1949.  
96 De Leur, Eduard van Beinum, p. 291, 299. 
97 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 30, notulen vergadering Raad van Bestuur d.d. 26 februari 1948. 
98 Ibid., notulen vergadering Commissie van Overleg d.d. 8 februari 1949. 
99 Ibid. 
100 Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, p. 35. 
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of de invloed van de gemeente op de exploitatie in overeenstemming was met de door de 

gemeente verleende financiële steun, en een antwoord te geven op de vraag of een zo sterk 

door de overheid gesubsidieerde onderneming op evenredige wijze het culturele belang van 

de gehele gemeenschap diende. Een vertegenwoordiging van de N.V. maakte er deel van uit.  

In haar rapport van 29 juni 1950 concludeerde de commissie wat de dirigenten betreft, 

dat de dirigent of de dirigenten van het Concertgebouworkest zoveel mogelijk gedurende het 

gehele seizoen de leiding van het orkest dienden te hebben, een enkele keer afgewisseld met 

het optreden van gastdirigenten, onder wie Nederlandse. De feiten zouden echter al spoedig 

laten zien dat dit nauwelijks te realiseren viel. In juni 1950 kreeg Van Beinum te kampen met 

verschijnselen van angina pectoris. Het herstel vergde veel tijd. Pas op 15 juli 1951 zou hij 

weer een concert leiden.
101

 De commissie toonde zich ook voor het verlenen van meer 

medezeggenschap aan de orkestleden, maar niet door vertegenwoordigers uit maar van hun 

belangenvereniging. Ook dit zou worden achterhaald door de gebeurtenissen in begin 1951, 

waarover later meer. 

 Al op 21 januari 1949 ondertekende Kubelík een A4-tje met het aanbod van Het 

Concertgebouw voor twee lange dirigeerperiodes. De overeenkomst betrof allereerst de 

periode van 11 januari tot en met 25 maart 1950. Het honorarium werd vastgesteld op  

f 20.000 voor dertig concerten en voor ieder concert extra in de genoemde periode f 700. De 

mogelijkheid was aanwezig tot het leiden van gala opera-uitvoeringen onder auspiciën van de 

Wagnervereeniging eind februari tegen extra honorarium. Behalve Hein Jordans zou er door 

de N.V. geen andere gastdirigent in de genoemde periode optreden. Per week diende Kubelík 

ongeveer twee verschillende programma’s te maken. Van circa 27 februari tot ongeveer 12 

maart had de dirigent de mogelijkheid om gedurende een week à tien dagen elders op te 

treden, als het maar buiten Nederland was. De overeenkomst gold ook voor de periode 

januari-maart 1951, zij het met drie wijzigingen. Het honorarium zou daarvoor worden 

verhoogd tot f 25.000 voor dertig concerten en voor ieder concert extra f 800. Over de periode 

van een week tot tien dagen voor het geven van concerten elders zou later een afspraak 

moeten worden gemaakt. De clausule met betrekking tot de Wagnervereeniging zou niet 

gelden.
102

   

Nog tijdens zijn eerste grote serie optredens, namelijk op 13 maart 1950, werd een 

nieuwe regeling opgesteld voor het seizoen 1951/52 met een optie voor 1952/53. Daarbij 

werd de periode van het gastdirigentschap voor het seizoen 1950/51 teruggebracht naar zeven 

weken, het minimum aantal gegarandeerde concerten tot twintig met een honorarium van  

f 16.000. Voor ieder concert minder zou f 800 minder worden uitbetaald, voor ieder concert 

meer f 800 extra.
103

 De volgende tabel toont wat de overeenkomsten in de praktijk hebben 

betekend. 

                                                 
101 De Leur, Eduard van Beinum, p. 305-306 
102 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 1536, overeenkomst d.d. 21 januari 1949. Kubelík is nooit met de 

Wagnervereeniging opgetreden. 
103 Ibid., inv.nr. 1536, doorslag afschrift d.d. 13 maart 1950. 
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Tabel 9.2 Aantallen concerten en aantallen Amsterdamse abonnements- (A) en 

volksconcerten (V) gedirigeerd door Eduard van Beinum en Rafael Kubelík in de periode 

1949/50-1951/52
104

 

  
seizoen 1949/50 1950/51 1951/52 

Eduard van Beinum 53 1 53 

Rafael Kubelík 39 12 24 

Eduard van Beinum A23 V6 A0 V1 A17 V7 

Rafael Kubelík A18 V4 A4 V2 A11 V1 

 

Meldt de overeenkomst uit 1949 niets over Kubelíks functie, dit is wel het geval bij het 

tweede document. Dit begint als volgt: ‘According to the arrangement of the 21st January 

1949 about your engagement as first conductor of the Concertgebouw-Orchestra for the 

season 1950/1951 we herewith confirm you that we have extended this engagement for the 

season 1951/52 with an option for 1952/53.’ Kubelík is dus in eerste instantie als vaste 

gastdirigent aangetrokken en vervolgens is hem een titel toegekend. Er waren daarvoor 

waarschijnlijk twee belangrijke redenen. Er was meer zekerheid nodig ten aanzien van de 

dirigenten: het Concertgebouworkest was door de National Concert & Artists Corporation 

uitgenodigd voor een tournee door de Verenigde Staten en Canada in de periode 1-22 oktober 

1950. Het Concertgebouw wilde daarvoor over ten minste twee dirigenten beschikken, in de 

eerste plaats naast Van Beinum Rafael Kubelík. Ook Kleiber en Walter werden genoemd. De 

tweede reden moet in het feit hebben gelegen dat eind 1949 in de pers de mededeling 

verscheen dat Kubelík als vaste dirigent van het Chicago Symphony Orchestra was 

aangetrokken. Daarbij was niet Het Concertgebouw genoemd dat met hem een ‘gentleman’s 

agreement voor 2 jaren’ had gesloten.
105

 De tournee is niet doorgegaan, omdat volledige 

overeenstemming tussen de partijen onmogelijk bleek.
106

  

De tweede overeenkomst met Kubelík maakte het de N.V. ruim een jaar later 

gemakkelijk om Van Beinum een brief, gedateerd 30 mei 1951, te sturen met de aankondiging 

van diens ontslag per 1 september 1951 wegens ziekte. Hij was nog altijd niet aan het werk 

gegaan vanwege de angina pectoris die zich een jaar eerder had geopenbaard. Kort daarna 

werd er een nieuwe brief verzonden, gezien de ontwikkeling die moest leiden tot het opnemen 

van het orkest in een nieuwe stichting per 1 september 1951. Deze brief, gedateerd 15 juni 

1951, had als reden voor het ontslag het feit dat het mede gezien deze ontwikkeling niet op de 

weg van de N.V. lag om Van Beinum voor het volgende seizoen een contract als dirigent van 

het Concertgebouworkest aan te bieden.
107

 

De Tsjech waardeerde het orkest al bij zijn aantreden als vaste gastdirigent enorm. In 

januari 1950 werd in Preludium de volgende uitspraak van hem uit de New York Times 

aangehaald. ‘The Vienna Philharmonic has tradition and style. But the tone of the Amsterdam 

Concertgebouw Orchestra is unique: mellow, tempered, glowing like gold, all through.’ Een 

maand later bleek opnieuw zijn enthousiasme voor het orkest. ‘Voor iedere dirigent is het een 

droom het Concertgebouworkest te mogen dirigeren. […] De orkesten in Amerika zijn 

                                                 
104 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
105 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 31 notulen DB-vergadering d.d. 30 december 1949, notulen van de 

vergadering van de Commissie van Overleg d.d. 6 januari 1950 en notulen bestuursvergadering d.d. 9 januari 

1950. 
106 Ibid., notulen DB-vergadering d.d. 12 mei 1950. 
107 De Leur, Eduard van Beinum, p. 309-310. 
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fantastisch, technisch perfect. […] Europese orkesten echter hebben een eigen karakter. […] 

Het Concertgebouworkest heeft een eigen ziel.’
108

  

Zijn programma’s bevatten heel vaak minstens één compositie uit de twintigste eeuw. 

Opvallend is ook het aandeel Oost-Europese muziek.  

De programmering van de Zevende symfonie van Sjostakovitsj behoort zonder meer 

tot de belangrijke introducties. De eerste uitvoering vond plaats op 8 februari 1950.
109

 De 

muziekrecensent van De Telegraaf, H.J.M. Muller, kon in 1950 geen waardering voor de 

Zevende symfonie opbrengen en vond dat zelden een dirigent zich met zoveel enthousiasme 

zal hebben ingespannen voor een ‘volslagen hopeloze zaak’.
110

 Hij was niet de enige die zich 

er niet positief over uitliet. De Tijd kwam daarentegen met de volgende reactie: ‘Even alle 

bedenkingen ter zijde: de Zevende Symphonie van Dmitri Sjostakovitsj heeft, onder leiding 

van Rafael Kubelik, Donderdagavond in het Concertgebouw een enorme indruk gemaakt. 

Ontroering, opwinding, zelfs tranen waren na de uitvoering bij vele mensen merkbaar. Deze 

Leningrad-Symphonie duurde ruim een uur en bracht een hartstochtelijk geladen atmosfeer in 

de zaal, die zich tenslotte in wilde, eindeloze toejuichingen een uitweg zocht. De dirigent van 

zijn kant hield niet op met prijzende armgebaren over het orkest te zwaaien.’ Kubelík 

dirigeerde de gehele symfonie uit het hoofd. Een minpuntje werden enkele lichte 

onzuiverheden genoemd in de strijkers in het laatste deel.
111

 Een definitieve plaats op het 

repertoire zouden de orkestwerken van Sjostakovitsj pas in de jaren tachtig krijgen, mede 

dankzij Bernard Haitink.  

De relatie tussen Kubelík en het orkest was vriendschappelijk. Op 4 april 1950 zou hij 

de musici schrijven: 

 

‘Meine lieben Freunde, 

 

bevor ich heute aus Euerer wundervollen Stadt abreise, will ich noch einige Zeilen an Euch – 

die mir meinen Aufenthalt hier so glücklich gemacht habt – richten. 

 Die Zusammenarbeit mit Euch war für mich künstlerisch wie menschlich ein Erlebnis, 

das für meine ganze weitere Entwicklung eine gewaltige Inspiration bedeutet. 

 Jeder, der danach strebt immer wieder neue und neue Stufen der unendlichen Welt der 

Musik zu suchen – ist und lebt aufrichtig. 

 Ihr seit nicht nur solche Künstler aber auch solche Menschen – die es verstanden 

haben andere zu verstehen; – also das – was ein jedes Herz verwirklichen soll. 

 Ich danke Euch für Euere Freundschaft, für Euere tapfere Aufrichtigkeit mit der Ihr 

mich gegrüsst habt – (Momente die ich nie im Leben vergessen werde.) 

 Wie ich mich schon freue – Euch Alle nächste Saison wieder zu treffen – kann ich 

kaum ausdrücken. “Au revoir” und seit glücklich und gesund mit Eueren Familien, und macht 

weiter herrliche Musik! 

Euer ganz ergebener 

 Rafael Kubelik
112

 

 

Het is een van de brieven die ervan getuigen dat de afstand tussen dirigenten en orkestleden in 

de jaren na de Tweede Wereldoorlog kleiner was dan daarvoor (en veel later).
113

                                                 
108 [Anonymus], ‘Rafael Kubelik’, in: Preludium 8 nr. 4 (januari 1950), p. 73 respectievelijk N.M., ‘Gunsteling 

der goden’, in: Preludium 8 nr. 5 (februari 1950), p. 103-107.  
109 De radio-opname van een dag later is onder andere uitgebracht in het eerste deel van de Anthology. 
110 D.d. 10 februari 1950. 
111 D.d. 10 februari 1950. 
112 SAA toegangsnr. 1021 (HCO), voorl.nr. 24. 
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9.6 Gastdirigenten in het Holland Festival 

Hiervoor is al het Holland Festival ter sprake gekomen dat op 15 juni 1948 van start ging.
114

 

Op die datum werkte het Concertgebouworkest in het kader van dit evenement mee aan de 

opvoering vanwege de Wagnervereeniging van Pelléas et Mélisande van Claude Debussy 

onder leiding van Pierre Monteux. Spoedig zou het festival uitgroeien tot een van de 

belangrijkste Europese zomerevenementen.  

Het belang van het Holland Festival was van meet af aan groot, niet in de laatste plaats 

door de participatie van het Concertgebouworkest, zijn eerste dirigent en gerenommeerde 

buitenlandse gasten.  

 

Tabel 9.3 Dirigenten van het Concertgebouworkest tijdens de Holland Festivals 1948-1952
115

 

 
dirigent 1948 1949 1950 1951 1952 

Eduard van Beinum x x x x x 

Pierre Monteux x x x   

George Szell x x  x  

Henri Tomasi x     

Erich Kleiber  x x   

Anthon van der Horst   x  x 

Gustave Cloez   x   

Wilhelm Furtwängler   x   

Hein Jordans   x   

Charles Münch   x   

Otto Klemperer    x  

Rafael Kubelík    x x 

Leopold Stokowski    x  

Ferenc Fricsay     x 

Josef Krips     x 

Bruno Walter     x 

 

Het belang van de optredens van het Concertgebouworkest in dit kader wordt nog 

versterkt door de opnamen die tijdens de festivals zijn gemaakt en in de Anthology of the 

Royal Concertgebouw Orchestra zijn uitgebracht. Enkele voorbeelden.  

Tot de hoogtepunten behoren zonder twijfel de concerten onder leiding van Wilhelm 

Furtwängler in 1950. Na zijn debuut als gastdirigent van het Concertgebouworkest in 1923 

was hij alleen in 1931 met de Berliner Philharmoniker in het Concertgebouw opgetreden, 

maar in 1948 zou Furtwängler bij de Wagnervereeniging Wagners Tristan und Isolde leiden 

en op 18 en 19 februari en in juni orkestconcerten dirigeren. Er ontstond in 1947 echter 

rumoer om de plannen van de Wagnervereeniging, waarop zij de Tristan annuleerde. Op 10 

oktober besloot het Concertgebouwbestuur nog de orkestconcerten te handhaven.
116

 De eerste 

uitvoering van Metamorphosen voor 23 solo-instrumenten van Richard Strauss uit 1944/45 

onder leiding van Eduard van Beinum bracht eveneens opwinding met zich mee, mede door 

de woorden ‘in memoriam’ bij een citaat uit Beethovens treurmars uit de Derde symfonie: 

                                                                                                                                                         
113 Tijdens mijn werkzame jaren als altviolist van het Concertgebouworkest werd er nog altijd met grote 

waardering over deze beminnelijke persoonlijkheid, zijn spontaan musiceren en collegiale houding gesproken. 

Zijn directie muntte echter niet steeds uit door duidelijkheid, met alle gevolgen van dien. 
114 J. Voeten e.a., Een Nederlands wonder. Vijftig jaar Holland Festival ([Zutphen,] Amsterdam 1997), p. 11. 
115 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest 1931-1951. Concertgegevens 1931-1959. 
116 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 30, notulen van de DB-vergaderingen d.d. 5 september en 10 oktober 1947. De 

reden van de oppositie zal hebben gelegen in een visie op Furtwänglers houding ten aanzien van het Nazi-

regime. 
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waren de Metamorphosen aan de nagedachtenis van Hitler gewijd?
117

 Een artikel in het 

Algemeen Handelsblad van 3 oktober had als titel ‘Waarom Rich. Strauss? Een plomp gebaar 

in het Concertgebouw’ en was gericht tegen de componist vanwege zijn houding ten opzichte 

van de Nazi’s. De volgende dag verscheen in Het Parool een ingezonden stuk met de titel ‘In 

memoriam Hitler’ en boven de bijdrage van Matthijs Vermeulen in De Groene 

Amsterdammer van de elfde kwam als kop ‘EEN DUBBEL SCHANDAAL Het 

Concertgebouw herdenkt Hitler’.
118

 Bij nader overleg werd besloten om Furtwängler niet de 

abonnementsconcerten te laten dirigeren.
119

 Het voornemen om hem concerten in juni te laten 

leiden bleef gehandhaafd. De dirigent vond het echter beter om ervan af te zien. Aan Rudolf 

Mengelberg schreef hij op 4 november: ‘Wie ich höre, schlagen Sie 2 interne Konzerte für 

den Juni im Conzertgebouw vor. Ich meine aber doch wohl, dass es besser ist, davon 

abzusehen. Wenn ich nicht als der der ich bin in aller Oeffentlichkeit auftreten kann, macht es 

mir wenig Freude.’
120

 Kort daarvoor, op 28 oktober, was al een berichtje in Het Parool 

verschenen dat in tegenstelling tot de mededeling van Het Concertgebouw dat Furtwängler als 

gast was geëngageerd voor de concerten van 18 en 19 februari, thans was meegedeeld dat er 

nimmer een contract met Furtwängler was gesloten en dat deze dan ook niet naar Amsterdam 

zou komen. 

Een poging om hem voor het Holland Festival 1950 te engageren, vond in 1949 plaats. 

Hij toonde zich daartoe bereid, maar als de verbintenis moeilijkheden van politieke aard met 

zich mee zou brengen, dan zou hij er direct vanaf zien.
121

 Als honorarium werd een bedrag 

afgesproken van vierduizend gulden voor twee concerten, inclusief de uitzending van een 

ervan via de radio.
122

 De poging lukte. Op 13 juli 1950 vond in het Concertgebouw en op de 

veertiende in het Kurhaus te Scheveningen onder leiding van Furtwängler de uitvoering plaats 

van de Eerste symfonie en de Ouverture Leonore III van Ludwig van Beethoven en de Eerste 

symfonie van Johannes Brahms.
123

 Het musiceren leverde krantenkoppen op als 

‘Monumentaal concert’, ‘Furtwängler deed voor-oorlogse stijl van musiceren herleven’ en 

‘Avond in grote stijl’.
124

 Marius Flothuis begon zijn bespreking in Het Vrije Volk als volgt: 

‘Over Wilhelm Furtwängler, die Donderdagavond het Concertgebouw-orkest in Amsterdam 

leidde, zijn vele verhalen in omloop. Zoals het beroemde grapje, dat de orkestleden bij het 

begin van een stuk eerst tot 13 tellen en dan beginnen te spelen. Inderdaad is de wijze waarop 

Furtwängler de inzet van een werk aangeeft, niet overduidelijk; ook het beste orkest, als het 

daaraan niet gewend is, reageert prompt met ongelijk spelen. Zo ook het Concertgebouw-

orkest.’ Bij Beethovens Eerste symfonie constateerde Flothuis enkele temposchommelingen, 

maar alles was helder, levendig en gespannen. Hij verbaasde zich dat de weergave weinig 

leed onder de romantische instelling van de dirigent. De vertolking van de ouverture, ‘met 

grote dramatische geladenheid’, vond de recensent te zeer op een geweldig volume gericht; 

zelfs de dubbel bezette houtblazers konden niet op tegen het ‘tumult’ van trompetten en 

pauken. In de uitvoering van de Eerste symfonie van Johannes Brahms was de dirigent het 

meest in zijn element. Toch tekende Flothuis aan: ‘In het andante werd, jammer genoeg, het 

                                                 
117 Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, p. 29. 
118 Verdere aandacht volgde in De Groene Amsterdammer d.d. 18 en 25 oktober 1947. De schrijver van het 

ingezonden stuk in Het Parool was C. van Emde Boas. 
119 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 30, notulen DB-vergadering d.d. 31 oktober 1947. 
120 Ibid., inv.nr. 2788. 
121 Ibid., inv.nr. 2788, doorslag van de brief aan Wilhelm Furtwängler d.d. 7 oktober en van Wilhelm 

Furtwängler d.d. 21 november 1949. 
122 Ibid., inv.nr. 2788, doorslag van de brief aan Wilhelm Furtwängler d.d. 24 november 1949. 
123 Het concert van 13 juli 1950 is op cd verschenen in het eerste deel van de Anthology of the Royal 

Concertgebouw Orchestra. 
124 O.a. Het Parool en De Telegraaf d.d. 14 juli 1950 en Trouw d.d. 15 juli 1950. 
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tamelijk vloeiende aanvangstempo hoe langer hoe trager: het eerste en het derde deel echter 

werden bijzonder fraai gespeeld en na de luidruchtige finale werd Furtwängler langdurig 

toegejuicht.’
125

 Zelf had Furtwängler, zoals hij op 24 juli aan Rudolf Mengelberg schreef, 

‘schliesslich im Ganzen kein schlechtes Gefühl von dem Konzert, aber die politische 

Atmosphäre in dem kleinen Holland ist eben doch wohl für einen Deutschen noch sehr 

schwierig und es [ist] daher nicht ratsam, die Experiment zu wiederholen. Es mag wohl auch 

das mitspielen, dass meine Art des Musizierens mit dem jetzt in Holland üblichen doch 

allzusehr kontrastiert.’
126

 Na deze concerten keerde hij inderdaad niet meer voor het 

Concertgebouworkest terug. 

Het galaconcert ter opening van het Holland Festival op 16 juni 1951 werd door 

Rafael Kubelík geleid. Het programma was typerend: Ouverture De verkochte bruid van 

Bedřich Smetana, het Pianoconcert in c, KV 491, van Wolfgang Amadeus Mozart, de 

wereldpremière van de Derde symfonie van Guillaume Landré en Taras Bulba van Leoš 

Janáček. De laatste compositie kreeg onder Kubelíks ‘vurige leiding een geladen uitvoering, 

die een frenetiek succes oogstte’, zo noteerde de muziekrecensent van het Haarlems 

Dagblad.
127

 De vurige leiding gaf ook wel aanleiding tot problemen. Bij Mendelssohns 

Vioolconcert in e met Isaac Stern als solist leed op 21 juni 1951 volgens de recensent van het 

Algemeen Handelsblad vooral het laatste deel onder het verschil van opvatting tussen dirigent 

en solist over het tempo. ‘Een dergelijke rommelige, incorrecte vertolking behoort in het 

Concertgebouw tot de zeldzaamheden, die eens in de twintig jaar voorkomen. Voor een deel 

moet dit worden toegeschreven aan de sterk-eruptieve bewogenheid van de dirigent. Hoewel 

zij elkaar op hartelijke wijze na afloop van deze vertolking de handen herhaaldelijk hebben 

gedrukt, zullen zij elkaar stilzwijgend toch wel het een en ander hebben verweten.’
128

 Marius 

Flothuis schreef in Het Vrije Volk dat vooral het laatste deel rammelde en dat Stern in het 

eerste deel wel heel vrij met het tempo omsprong. De uitvoering in haar totaliteit – er waren 

ook wat onzuiverheden – vond hij onder het peil dat men van een violist van Sterns klasse 

mocht verwachten.
129

 Was de oorzaak van de onvolkomenheden wellicht de hitte op deze 

langste dag van het jaar?
130

 Het concert was geopend met de uitvoering van de Ouverture Die 

Hebriden en werd besloten met de Vijfde symfonie van Gustav Mahler. Van dit werk gaf 

Kubelík volgens Flothuis een boeiende vertolking vanuit ‘het juiste begrip […] voor de 

verbetenheid, de geëxalteerdheid en de krampachtige vreugde van deze muziek’. 

 Tijdens het Holland Festival 1951 trad ook Leopold Stokowski op. Onder zijn leiding 

voerde het orkest op 5 juli een overladen programma uit: Hector Berlioz, Ouverture Le 

carnaval romain, Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune, Manuel de Falla, 

orkestversie van het volledige ballet El amor brujo (De liefdestovenaar), Samuel Barber, 

Adagio voor strijkorkest (eerste uitvoering door het orkest) en Johannes Brahms, Tweede 

symfonie.
131

 De faam van Stokowski zorgde ervoor dat er geen plaats onbezet was.
132

 Alleen 

al talrijke krantenkoppen waren veelzeggend. Matthijs Vermeulen verwachtte niets van hem, 

‘behalve wat kakelbont vertoon en een verloren avond.’ Het tegenovergestelde werd waar: 

                                                 
125 Het Vrije Volk d.d. 14 juli 1950 
126 SAA toegangsnr. 1089, inv.nr. 2788. 
127 D.d. 18 juni 1951. De radioregistratie van dit werk is opgenomen in de tweede cd-box van de Anthology. 
128 D.d. 22 juni 1951. De recensent van het Algemeen Handelsblad kwalificeerde Sterns techniek en 

toonvorming als onberispelijk. De radioregistratie van dit werk is eveneens opgenomen in de tweede cd-box van 

de Anthology. Uit de opname blijkt hoezeer Stern over een enorme techniek, visie en muzikaliteit beschikte. 
129 D.d. 22 juni 1951. 
130 De Volkskrant d.d. 22 juni 1951. 
131 Met uitzondering van Barbers Adagio zijn de registraties van alle werken in het tweede deel van de Anthology 

opgenomen. 
132 De Telegraaf d.d. 6 juli 1951. 
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Vermeulen raakte gefascineerd. Over Stokowski’s dirigeren schreef hij in De Groene 

Amsterdammer dat de dirigent met een uiterste economie werkte, en alleen daarom boven al 

zijn collega’s uittorende. Diens reputatie van aanstellerig virtuoos, van veramerikaanste schijn 

kon Vermeulen slechts voor een verzinsel houden of ‘voor een vergissing van hoorders die 

het effect verwarren met de oorzaak. Stokowski’s effect integendeel is altijd het maximale 

resultaat van minimale middelen. […] 

Wat hij ondertussen met die schaarse, haast onzichtbare bewegingen uitricht, zweemt 

naar het ongelooflijke. Nauwelijks kende ik het Concertgebouw-orkest terug, en niet dikwijls 

ook heeft het zo volledig de climax verwezenlijkt van een in al zijn onderdelen niet te 

overtreffen zingend instrument, gelijk de componist dit droomt als hij muziek wordt. Hoe 

lang immers is het geleden dat ik zo’n pianissimo hoorde, ruisend door de stilte als zwevende 

vogelvleugels in een zomeravond? Hoe lang is ’t geleden dat ieder speler met zijn intiemste 

wezen bij zijn werk was, en een melodie liet zingen alsof hijzelf in gelukkige vervoering haar 

had gevonden? En hoe lang is ’t geleden dat ik zonder onderbreking een klank hoorde, 

transparant in al zijn afdelingen, volmaakt harmonisch in al zijn elementen, expressief bezield 

tot in zijn geringste en verborgenste factoren? Werkelijk: op het edelst denkbare plan van 

technische en sonore voortreffelijkheid zette elkeen zijn ganse persoon in voor de collectieve 

uiting van een duizendvoudig wisselende, onophoudelijk bewonderenswaardige klank, dan 

weer stralend, dan weer strelend, en in alle tussennuances, onovertroffen van luide of geheime 

pracht. […] Alles wat mij sinds tijden voorgeleuterd is over Brahms verdween, terwijl hij die 

tweede symphonie dirigeerde. De gratie, de bekoring, de warme huivering welke hij opwekte 

uit die symphonie kan ik mij niet aangrijpender verbeelden.’
133

 Maar niet iedere toehoorder 

gaf zich gewonnen.
134

   

 Bruno Walter dirigeerde, als eerder vermeld, op 5 juni 1952 het gala-openingsconcert 

van het Concertgebouw Zomerfestival. Het programma bestond uit Mozarts Symfonie nr. 40, 

KV 550, Don Juan van Richard Strauss en Mahlers Vierde symfonie, met Elisabeth 

Schwarzkopf als soliste. De volgende dag vond in het kader van het Holland Festival een 

herhaling van dit programma plaats in de Kurzaal te Scheveningen. Op 8 juni werd het 

programma nogmaals in het Concertgebouw ten gehore gebracht. Niemand kon toen 

bevroeden dat deze concerten de laatste waren die Walter met het Concertgebouworkest zou 

geven.
135

 Het musiceren van Walter, Schwarzkopf en het orkest zorgde voor groot 

enthousiasme. Naar aanleiding van de Amsterdamse uitvoering verschenen krantenkoppen 

als: ‘Bruno Walter vierde triomf met Vierde van Mahler’, ‘Evocatie van oude glorietijd’, 

‘Meesterschap in Concertgebouw’, ‘Ongeëvenaarde schoonheid onder Walters leiding’. De 

uitvoering in Scheveningen leverde onder meer de volgende statements op: ‘Magistrale 

directie van Bruno Walter in eerste Kurhausconcert’, ‘ONS BESTE ORKEST IN OUDE 

GLORIE Elisabeth Schwarzkopf brengt “De Hemelse Vreugde”’ en ‘BRUNO WALTER 

grootheid van het evenwicht’.
136

   

 De ervaren muziekcriticus Jos. de Klerk schreef naar aanleiding van het tweede 

concert in het Haarlems Dagblad:
137

 ‘Merkwaardige figuur, deze dirigent, die als 

zesenzeventiger met ere de laat-romantiek vertegenwoordigt, doch tevens met recht als een 

                                                 
133 De Groene Amsterdammer d.d. 14 juli 1951. 
134 Vgl. De Telegraaf en De Tijd d.d. 6 juli 1951. 
135 Alleen daarom al is de radio-opname van het Scheveningse optreden, uitgebracht in de tweede cd-box van de 

Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra, in historisch opzicht belangrijk. Artistiek gezien, is de 

registratie eveneens van groot belang. Te horen is dat Mozarts Symfonie nr. 40 volgens de tweede versie is 

uitgevoerd, met klarinetten, en zonder alle herhalingen. 
136 Het Parool, De Tijd, De Telegraaf, Het Vrije Volk, d.d. 6 juni 1952 resp. Het Vrije Volk, De Tijd, Het 

Binnenhof d.d. 7 juni 1952. 
137 D.d. 7 juni 1952. 
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meesterlijk vertolker geldt van de broze en pure kunst van Mozart, waarin hij, na een lange 

evolutie – van Wagner uit, via Strauss en Mahler – uiteindelijk de hoogste artistieke 

bevrediging vond. Datgene wat de muziek van Mozart vooral kenmerkt: haar natuurlijkheid in 

vorm en gedachte alsmede haar charme, die resulteert uit een beheerst sentiment, is tevens 

kenmerkend voor Bruno Walters interpretatie. Wel ontkomt hij er niet aan de g-moll-

symfonie lichtelijk te romantiseren, maar het blijft [voor die tijd] binnen de perken van een 

délicaat musiceren (waaraan alle dikdoenerij vreemd is.)’ 

 Zijn jarenlange ervaring als operadirigent kwam vervolgens in Don Juan tot uiting in 

‘wat deze partituur aan plastische tekening en dramatische stuwing toekomt.’ Ook ten aanzien 

van de uitvoering van de Vierde Mahler hief de recensent een lofzang aan. 

 In De Tijd werd naar aanleiding van het gehoorde in het Kurhaus over Don Juan 

geschreven dat deze Strauss-interpretatie herinneringen opriep ‘aan een goede oude tijd, want 

ook in dit spelen overtuigde een heilige en innige overtuiging. Deze partituur kan lawaaierig 

en brij-ig vertolkt worden – dit alles is echter bij Bruno Walter onmogelijk, zelfs een Strauss-

partituur wordt bij hem filigrain-arbeid, hij kan zulk een werk vormen tot het fijnste 

doorzichtigste Venetiaanse glas’.
138

 

 

9.7 Geruchtmakende optredens van Paul van Kempen 

De benoeming van Kubelík leek voor de continuïteit van de concerten dé oplossing en de 

invulling van dirigenten voor het seizoen 1950/51 leek daardoor eenvoudig: eerst Van 

Beinum, dan Kubelík en vervolgens opnieuw Van Beinum. In september 1950 echter, dus bij 

de aanvang van het seizoen en op een tijdstip waarop er nog maar weinig mogelijkheden 

waren om andere dirigenten te engageren, werd duidelijk dat Van Beinum wegens zijn ziekte 

voorlopig niet zou kunnen werken. Doch Pierre Monteux kon en wilde weer eens inspringen. 

Hij had wel wensen ten aanzien van de programma’s, wat weer consequenties met zich 

meebracht met betrekking tot de solisten.
139 

Vóór zijn komst maakte het orkest nog kennis 

met Leonard Bernstein als dirigent en solist. Bernsteins optreden was zeer succesvol, 

waarover later meer, en hoewel hij zich over het Concertgebouworkest meer dan tevreden 

heeft uitgelaten,
140

 is het des te opvallender dat het tot 1978 duurde, eer hij terugkeerde. 

Waarschijnlijk lag dit in de eerste plaats aan hemzelf. Al vóór de concerten van 1950 had hij 

aangekondigd dat hij in april 1951 het dirigeren een jaar zou stopzetten om te kunnen 

componeren, en tot die tijd was zijn agenda al vol.
141

 De voormalige artistiek adjunct-

directeur van het orkest Truus de Leur noemde nog een aantal mogelijke oorzaken.  

1. Men zat niet om hem verlegen. Er waren zeker in de jaren zestig genoeg dirigenten met wie 

het orkest al een vaste relatie onderhield. 

2. Het orkest richtte zich in de jaren vijftig en zestig niet op Amerika, mede vanwege de 

reiskosten, maar nog altijd op Europa.  

3. Er kleefde aan Bernstein het odium van lichte muziek, een aspect waarmee Marius Flothuis 

als artistiek leider geen affiniteit bezat.
142

  

Daarbij komt nog dat Bernstein na zijn aantreden bij het New York Philharmonic Orchestra in 

1958 aanvankelijk niet zoveel andere orkesten dirigeerde.
143

 Na Bernstein volgden concerten 

onder leiding van Eduard Flipse, Hein Jordans en de reeks onder leiding van Pierre Monteux. 

                                                 
138 D.d. 7 juni 1952. 
139 B.R., ‘Het bewogen seizoen 1950-’51. Van plannen, die gemaakt en niet verwezenlijkt worden’, in: 

Preludium 9 nr. 4 (januari 1951), p. 76-78. 
140 Algemeen Handelsblad en Het Vrije Volk d.d. 5 september 1950, de Volkskrant d.d. 6 september 1950. 
141 Het Parool d.d. 6 september 1950. 
142 Mededeling van drs. T. de Leur in 2004. 
143 E-mail van drs. Mark van Dongen, assistent artistieke zaken van het Koninklijk Concertgebouworkest, d.d. 29 

oktober 2004. 
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De gebeurtenissen laten zien dat er zeker ten aanzien van gastdirigenten bij een 

artistieke leiding in hoge mate sprake moet zijn van pragmatisme. Wie er behalve de eigen 

dirigenten voor het orkest komen, blijkt in meerdere of mindere mate afhankelijk van een 

soms ingewikkelde combinatie van interne en/of externe factoren. Daarin kunnen zakelijke, 

politieke en persoonlijke motieven naast artistieke beweegredenen een rol spelen. Het beleid 

is dus behalve initiërend tevens in belangrijke mate reactief. Dit zal tot in de eenentwintigste 

eeuw niet veranderen en speelt niet alleen bij een orkest als het Concertgebouworkest.
144

  

Toen Monteux na zijn optreden op 6 november 1950 in Arnhem vertrok, moest Van 

Beinum nog steeds rust houden. Walter Susskind maakte daarop bij het orkest zijn debuut als 

gastdirigent. Voor het geplande Festival Ravel en een galaconcert op 24 november bood een 

van de jongere aankomende, begaafde Franse dirigenten uitkomst: Jean Fournet. Ook voor 

Fournet waren het zijn eerste optredens. Tweede dirigent Hein Jordans bleef aan de kant 

staan: hij kwam nauwelijks in aanmerking voor het veelvuldig leiden van belangrijke 

concerten. Issay Dobroven kon de laatste concerten in november en enkele in december 

leiden. De gastdirigent die hierna aantrad, was Otto Klemperer.
145

  

Een nieuw probleem ontstond, toen Rudolf Mengelberg op 8 december uit de 

Verenigde Staten het volgende telegram van Rafael Kubelík ontving: ‘Distressed not granted 

visa STOP under new regulations if leaving united states now have no chance of getting back 

STOP have assurance to fulfill all european engagements may STOP letter follows love 

rafael’.
146

 Hij mocht voorlopig niet weg…
147

 Gelukkig bleek Klemperer beschikbaar om in de 

eerste drie weken van het nieuwe jaar te dirigeren, zodat de leiding van de concerten 

voorlopig geborgd was. Althans, voor zover te voorzien. De geplande uitvoeringen van het 

Requiem van Verdi op 27 en 28 januari 1951 ter gelegenheid van het feit dat de componist 

vijftig jaar geleden was overleden, zou Van Beinum weer leiden.
148

  

Van Beinum kon echter zijn werkzaamheden niet hervatten.
149

 Daarom moest opnieuw 

een noodgreep uitkomst brengen. Ditmaal kon Paul van Kempen worden aangetrokken. Met 

zijn directiecapaciteiten had men al tijdens de Tweede Wereldoorlog kennisgemaakt. Doch al 

snel na het bekend worden van zijn komst, vormde zich het beeld dat er een verrader voor 

Nederlands eerste orkest zou komen te staan. Toch had hij al in 1948 een werkvergunning 

gekregen, leidde hij het Radio Filharmonisch Orkest en had hij het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest gedirigeerd.
150

 Onderzoek naar zijn Duitse verleden in verband met 

zijn aanvraag voor het terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit had nog geen 

onoverkomelijke bezwaren daartegen aan het licht gebracht. Nadat De Waarheid de dirigent 

en het Concertgebouwbestuur aan de schandpaal had genageld onder de kop ‘Concertgebouw, 

tehuis voor collaborateurs’,
151

 raakte weldra de linkse en rechtse pers in een pennenstrijd 

gewikkeld en verkondigden allerlei organisaties en bekende en onbekende Amsterdammers in 

verschillende toonaarden hun mening. Er kwamen vragen in de Amsterdamse gemeenteraad 

                                                 
144 Deze zienswijze kreeg de volledige instemming van de musicoloog en muziekrecensent van De Telegraaf dr. 

Thiemo Wind in zijn e-mail d.d. 23 juni 2010. 
145 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
146 Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, p. 39. 
147 B.R., ‘Het bewogen seizoen 1950-’51’. 
148 Vgl. Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, p. 39. 
149 De Leur, Eduard van Beinum, p. 306. 
150 P.M. Op de Coul, ‘Kempen, Paulus van (1893-1955)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland. 

URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/kempenp d.d. 5 september 2009. 
151 Rotterdam, 9 januari 1951. 
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en de Tweede Kamer. Het lukte niet de gemoederen tot bedaren te brengen. Het bestuur van 

Het Concertgebouw zag er geen reden in om van het optreden af te zien.
152

 

Al voor de aanvang van het buitengewoon concert van 27 januari was er bij het 

Gebouw op straat politie aanwezig en werd er gedemonstreerd. Tijdens de uitvoering zou de 

politie charges uitvoeren. Binnen was eveneens politie aanwezig. Toen de deuren naar het 

podium opengingen en de solisten en Van Kempen de trap afdaalden, stond het 

Toonkunstkoor op en begon het te applaudisseren. De orkestleden bleven volgens een eerder 

genomen besluit zitten. Een groot deel van het publiek applaudisseerde heftig. Trombonist 

Hans Maassen schreef naderhand een uitgebreid verslag over de gebeurtenissen.
153

 

‘Als Van Kempen wil beginnen te dirigeren, verspreid tumult in de zaal (voetzoekers, 

klappers en geschreeuw, zingen van Horst Wessellied). Verschillende lieden worden uit de 

zaal verwijderd. Hierna aanvang van het concert in schijnbare rust. Nu en dan nog knallen, 

merendeels tijdens de rust tussen de delen. Wanneer Van Kempen 3de deel wil inzetten, 

opnieuw tumult, heftiger dan de eerste maal, onder andere zich uitend in de uitroep van een 

dame “Herr von Kempen, zurück in die Heimat”, waarna verspreid geschreeuw. Dame en 

andere personen worden verwijderd. Orkestlid stoot in zenuwachtigheid lessenaar om, 

hetgeen hilariteit in de zaal doet ontstaan. 

Vervolg concert; na enige tijd licht uit in de Blauwe Zaal [achter het frontbalkon] en 

aldaar stink- en traangasbom. Onrust in genoemde Zaal, raam wordt opgeschoven. Na enige 

tijd gaat licht in Blauwe Zaal wederom aan. 

Tijdens de rust voor het volgende deel roept een man “Fascist, ga naar je Heimat”; de 

man wordt verwijderd. 

Aan het slot van het concert luide ovaties’. Tot zover Hans Maassen over de 

gebeurtenissen op zaterdagavond. 

Voor de uitvoering van het Requiem de volgende middag tijdens het 

abonnementsconcert waren de orkestleden extra nerveus. Het bestuur van de 

belangenvereniging drong aan om proberen te spelen, maar kwam tevens met het voorstel om 

het podium te verlaten bij rumoer van welke aard dan ook. Ieder orkestlid kreeg echter de 

vrijheid te blijven zitten. Het N.V.-bestuur had namelijk schriftelijk laten weten dat het erop 

rekende dat men zich bij ordeverstoringen voor of tijdens de concerten van elk individueel 

initiatief zou onthouden en zich strikt aan de aanwijzingen van de dirigent zou houden.
154

  

Toen Van Kempen de matinee wilde beginnen, ontstond er in de zaal een tumult 

waarbij de verstoringen van de vorige avond ‘kinderspel’ waren. Het overgrote deel van het 

orkest verliet daarop het podium en weigerde om onder die omstandigheden verder te 

spelen.
155

 Nog op de dag van de staking werd er voor elke ‘wegloper’ een ontslagbrief getypt 

en aangetekend verzonden. 

Voor de ontslagen musici kwam spoedig hulp van buitenaf. De samenleving toonde 

grote sympathie voor hen. Er werd een steuncomité opgericht, particulieren zegden gelden 

toe. Toen het orkest uiteen dreigde te vallen, omdat verschillende ontslagen orkestleden elders 

gingen solliciteren, verstrekte de Amsterdamse koffiehandelaar J.Th. Alessie op verzoek van 

zijn vriend Heuwekemeijer een renteloze lening van f 8.000,- om elk gedupeerd orkestlid een 

                                                 
152 J. Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, in: J. Giskes e.a., Waar bemoei je je 

mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’ (Zutphen 1991), p. 35-143: p. 93. 
153 SAA toegangsnr. 1021 (HCO), voorl.nr. 20 sub R, ‘Rapport omstandigheden, waaronder Buitengewoon 

Concert op 27 Januari 1951 in het Concertgebouw o.l.v. Paul van Kempen plaats vond. Opgemaakt 

Zondagavond 28 Januari 1951.’ Aansluitend ‘Rapport omstandigheden Abonnementsconcert op Zondagmiddag 

28 Januari 1951 te 14.30 uur, o.l.v. Paul van Kempen.’ Zie hiervoor ook Nolthenius, ‘De periode Van Beinum 

(1945-1959)’, p. 63-65. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
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salarisvoorschot van f 100,- te kunnen geven. Op verzoek van de belangenvereniging kwamen 

er besprekingen met B&W en de minister van OK&W.  

Aanvankelijk was de houding van burgemeester A.J. d’Ailly vrij koel. Hij vond een 

verklaring nodig van de weglopers met een ondertoon van schulderkenning. Het eerste 

gesprek op het ministerie van OK&W met minister F.J.Th. Rutten verliep plezieriger. De 

beraadslagingen mondden uit in een verklaring die de weg effende voor de instelling van een 

Commissie van Vier, waarin Rijk, Gemeente, N.V. en het orkest waren vertegenwoordigd om 

een nieuwe structuur voor te bereiden. Voor het eerst in de geschiedenis van het orkest was 

het als gelijke partij erkend. De ontslagen musici werden op 12 februari weer door de N.V. in 

dienst genomen en kregen het achterstallige salaris alsnog uitbetaald. Weldra tekenden zich de 

contouren af van een stichtingsvorm, waarbinnen de sinds lang gewenste medezeggenschap 

definitief zou worden gerealiseerd.
156

 Er zouden echter nog heel wat jaren verstrijken, voordat 

onder de musici de aanduiding ‘zittenblijver’ was verdwenen. Van Kempen zelf is voor het 

orkest nooit een probleem geweest: in mei 1951 speelde het onder zijn leiding in een goede 

verstandhouding enkele grammofoonsessies. Opgenomen werden de Zesde symfonie en de 

Marche Slave van Tsjaikovski.
157

 Tragisch is dat de gebeurtenissen de hoge kwaliteiten van 

Van Kempen grotendeels hebben overschaduwd.  

Het Concertgebouworkest bleef bestaan. Er kwam een definitieve scheiding tussen Het 

Concertgebouw N.V. en het orkest. Op 24 december 1952 werd de stichtingsakte van de 

‘Nederlandse Orkeststichting, gevestigd te Amsterdam’ ondertekend.
158

 De leiding van het 

orkest bleef toen primair in handen van Eduard van Beinum en ook werd de verbintenis met 

Rafael Kubelík voortgezet. Opmerkelijk is dat de herdenking van Willem Mengelberg op 31 

maart 1951 rustig is verlopen. De installatie van het definitieve stichtingsbestuur vond plaats 

op 26 juni 1954.
159

 

 Het moment van de installatie markeerde het einde van een complexe situatie. Tot en 

met 31 augustus 1951 had het orkest nog deel van de N.V. uitgemaakt. Vanaf 1 september 

volgde een mandaatperiode, die tot het passeren van de oprichtingsakte van de nieuwe 

beheersstichting duurde, waarin de N.V. nog het administratieve en het artistieke beheer 

voerde.
160

 Tal van lopende zaken werden afgehandeld door Rudolf Mengelberg, wat onder 

meer blijkt uit de bestuursnotulen van Het Concertgebouw. Het seizoensprogramma voor 

1952/53 werd in opdracht en onder de eindverantwoordelijkheid van de Commissie van Vier 

ontworpen door mr. Guillaume Landré, in overleg met onder meer de eigen dirigenten en een 

vertegenwoordiger van het orkest.
161

 

Na de optredens van Van Kempen ontstond dus een overgangstijd, waarvan de 

hoogtepunten al zijn genoemd. Een ander opmerkelijk feit was dat het aantal 

grammofoonsessies toenam van 13 in het seizoen 1950/51 tot 63 in het volgende seizoen. 

Maar liefst 29 werken werden toen opgenomen onder leiding van zes dirigenten: Van 

Beinum, Szell, Van Kempen, Doráti, Jochum en Krips. De Tableaux d’une exposition van 

Moesorgski/Ravel onder leiding van Antal Doráti zou worden gehonoreerd met de Grand prix 

du disque 1953.
162

 

De protesten tegen het optreden van Paul van Kempen zijn in de historie van het 

orkest de geruchtmakendste reacties van het publiek tegen een dirigent geweest. Gewoonlijk 

                                                 
156 Giskes, ‘De geschiedenis’, p. 101-102, 106. 
157 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 52. 
158 Giskes, ‘De geschiedenis,’ p. 106. 
159 Ibid. 
160 Heuwekemeijer, De autobiografie van Piet Heuwekemeijer, p. 72-73. 
161 Het Parool d.d. 12 maart en 24 juni 1952. 
162 Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, p. 50; Van Bart, Discografie van het 

Concertgebouworkest, p. 53-54. De drie delen uit La damnation de Faust zijn als drie delen opgenomen. 
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lieten en laten de voorkeuren voor dirigenten zich aflezen aan de belangstelling voor hun 

concerten en de wijze waarin zij voor hun optreden worden begroet en erna, met eventuele 

solisten en het orkest, worden bedankt. Een enkele keer zette een muziekliefhebber zijn of 

haar wens op papier,
163

 maar brieven en dergelijke waarin om het optreden van een bepaalde 

dirigent of dirigenten wordt gevraagd, zijn in de archieven van Gebouw en Orkest zeldzaam. 

Van beïnvloeding van het artistieke beleid daardoor is nauwelijks sprake geweest. Alleen als 

het orkest zich tegen een dirigent gaat keren, wordt diens positie problematisch. In het geval 

van Van Kempen had het echter weinig tegen de kunstenaar zelf. Zoals aangegeven, maakten 

de musici met hem in mei 1951 grammofoonopnamen van de Zesde symfonie en de Marche 

Slave van Tsjaikovski en ook in het seizoen 1951/52 werden met hem grammofoonopnamen 

gemaakt.
164

  

In de nasleep heeft eveneens Kubelík zich sterk voor het orkest ingezet. In een 

bespreking op 29 januari 1952 met de artistiek adviseur van de nieuwe Stichting, de 

componist mr. Guillaume Landré, Piet Heuwekemeijer als vertegenwoordiger van het orkest 

en Eduard van Beinum over de invulling van het seizoen 1952/53 stelde Kubelík voorop dat 

het artistieke beleid moest worden uitgestippeld door de beide dirigenten, de directeur én een 

vertegenwoordiger van het orkest. Met Van Beinum toonde hij zich voor een aanzienlijke 

vermindering van de werkdruk van het orkest, geregeld contact van de dirigenten met de 

groepsaanvoerders en het zoveel mogelijk samenvallen van het repertoire voor 

grammofoonopnamen met het concertrepertoire. Van Beinum en Kubelík brachten verder de 

mogelijkheid ter tafel tot vervanging van musici die nog niet aan hun pensioen toe waren, 

maar artistiek niet meer voldeden, zonder hen financieel te benadelen.
165

 

 

9.8 Waardering 

Waarderende recensies tonen dat het orkest zich al na de Tweede Wereldoorlog spoedig heeft 

weten te herstellen. Bij de lof kan natuurlijk altijd sprake zijn geweest van chauvinisme. 

Hiervoor zijn echter al enkele reacties van gastdirigenten gegeven, waaruit blijkt dat de 

muziekrecensenten niet alleen stonden in hun waardering. Opvallend is dat in de periode 

1945-1952 veel dirigenten schriftelijk de orkestleden hun dank hebben betuigd en blijk gaven 

het niveau van het orkest opmerkelijk te vinden.
166

  

Zo schreef Andrian Boult op 14 november 1945 aan het orkest: 

‘On my return to England I must write you a very warm letter of thanks for all your kindness 

to me, and for the splendid work of the Orchestra during my very happy week with you.’ 

Henri Tomasi, 18 juli 1946: ‘Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour la 

façon admirable dont vous m’avez aidé. Le travail m’a été facilité par votre talent et votre 

compréhension. J’été extrêmement sensible à votre chaleureux accueil, et ce concert avec 

vous a été réellement la plus belle émotion de ma carrière.’  

Jean Fournet, 26 november 1950: ‘Permettez-moi de se vous exprimer, au nom de la 

musique française, notre plus entière gratitude, et au mon nom personnel, ma plus vive 

reconnaissance et l’expression de mon très fidèle souvenir.’ 

                                                 
163 Zo las in 1914 een majoor der Rijdende Artillerie in de krant dat het Concertgebouwbestuur van Camille 

Saint-Saëns de toezegging had gekregen om op te treden, maar alleen in Amsterdam. Dit gaf hem aanleiding om 

te vragen of het bestuur in combinatie met Den Haag, Arnhem en Haarlem ook pogingen zou willen doen om 

Siegfried Wagner als dirigent voor het orkest te krijgen. SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 3379, brief d.d. 7 

april 1914. 
164 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 52, 53.  
165 De Leur, Eduard van Beinum, p. 310-311. 
166 SAA toegangsnr. 1021 (HCO), voorl.nr. 24. 
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Antal Doráti, 3 maart 1952: ‘Looking back from my all too brief visit in Amsterdam, I 

feel that I have to send one more message of thanks and appreciation to all members of the 

Concertgebouw Orchestra. 

 Thinking over the crowded history of our ten days’ cooperation, the unfolding of our 

mutual artistic understanding and personal friendship during this brief period crystallizes 

itself in my memory as one of the finest experiences I have ever had.’
 
 

En op 11 oktober 1952 liet Doráti weten: ‘My most heartfelt thanks go to all of you for 

your truly splendid collaboration, – my congratulations and admiration for your artistic 

achievement, – and my very best wishes for your season, just beginning.
 
 

 Na een van zijn optredens stuurde Ferenc Fricsay vanuit San Francisco een 

ansichtkaart met: ‘Ich freue mich auf das Wiedersehen und Musizieren mit Ihnen!
’
   

 

9.9 Terugblik 

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog deden zich nog lang na de bevrijding gelden. Er 

waren dirigenten die een tijdelijk verbod kregen om op te treden. Willem Mengelberg keerde 

niet meer voor het orkest terug. Eduard van Beinum werd gezuiverd en fungeerde na de 

bevrijding als enige eerste dirigent. Reis- en deviezenbeperkingen hadden eveneens invloed 

op het dirigentenbeleid.  

Er is heel vaak van ‘losse’ gastdirigenten gebruikgemaakt, omdat er in de eerste 

naoorlogse seizoenen geen vaste gastdirigent was. De fysieke conditie van de eerste dirigent 

leidde er verder toe dat op soms heel korte termijn naar vervanging moest worden gezocht. 

Ondanks de stelling van Van Beinum dat veel gastdirigenten op den duur een orkest 

vermoorden,
167

 zat er vaak niets anders op dan er toch maar velen te engageren. Een aantal 

genoot de voorkeur van de artistieke leiding en werd in principe hooglijk gewaardeerd door 

orkest, pers en publiek, terwijl deze dirigenten op hun beurt zich telkens weer bereid toonden 

om te komen optreden. Duidelijk lieten ze soms hun waardering voor het orkest blijken. Naast 

Bruno Walter en Pierre Monteux behoorden Rafel Kubelík, Otto Klemperer, Erich Kleiber en 

de Nederlander Willem van Otterloo in de eerste naoorlogse jaren tot de belangrijkste 

gastdirigenten. Opmerkelijk is het geringe aantal gastdirecties dat door Nederlanders werd 

vervuld. Slechts bij uitzondering dirigeerde na 1945 een componist eigen werk. 

 De artistieke leiding handelde ten aanzien van gastdirigenten vooral naar de eisen van 

het ogenblik. Het belang van de gastdirigenten in de periode 1945-1952 is divers. Ze hebben 

geholpen het door de oorlog geteisterde ensemble zijn zelfvertrouwen te laten terugvinden en 

bijgedragen aan de vergroting van het internationale bereik ervan via optredens tijdens 

buitenlandse reizen en (enkelen) door middel van grammofoonopnamen en door radio-

uitzendingen. De opgenomen muziek met hen behoorde in verreweg de meeste gevallen tot 

het standaardrepertoire van composities van bekende componisten.  

 Gastdirigenten zorgden mede voor uitbreiding van het repertoire. Het uitvoeren van 

werken die al op het repertoire van de eigen dirigenten stonden, leidde niet tot zichtbare 

problemen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat gastdirigenten primair om een 

specialisatie zijn gevraagd. Wel werd ervan gebruikgemaakt, zoals met betrekking tot Oost-

Europese muziek bij Rafael Kubelík. De samenwerking met derden verruimde soms de 

mogelijkheden om dure gastdirigenten (meer) met het Concertgebouworkest te laten optreden 

en leverde soms nieuwe gezichten op.  

Evenals voor de Tweede Wereldoorlog was behalve van consolidatie sprake van een 

voortdurend zoeken naar nieuwe gezichten, ook al vanwege de beperkte financiële middelen. 

Na een opmerkelijk debuut werd Kubelík in 1950 vaste gastdirigent en vervolgens eerste 

                                                 
167 Vrij Nederland d.d. 3 september 1949. Met dank aan mevr. drs. T. de Leur. 
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dirigent naast Van Beinum. Politieke invloeden manifesteerden zich veelvuldig. Zoals in de 

zuivering, in het niet uitnodigen van dirigenten die duidelijk hadden gesympathiseerd met de 

nationaal-socialistische machthebbers, in de protesten tegen de komst van Wilhelm 

Furtwängler en de rellen tijdens de optredens van Paul van Kempen, en in voorkeuren van de 

gemeente Amsterdam.  

Er kwam een voorzichtige uitbreiding tot stand in het contact tussen de leiding van Het 

Concertgebouw en het orkest. Zeer voorzichtig werden pogingen ondernomen om ten aanzien 

van de programmering de stem van het publiek te horen. De afstand tussen dirigenten en 

orkest moet na de Tweede Wereldoorlog aanmerkelijk kleiner zijn geweest dan ervoor.  

Hoewel de financiële middelen beperkt waren, werden er soms toch enorme bedragen 

uitgegeven aan solisten en dirigenten. Zo staat er voor Adrian Boult op 3 november 1945 voor 

zijn twee concerten f 2.250 geboekt (ter vergelijking: voor de violist Bronoslaw Huberman 

voor zijn optreden op 7 november zelfs f 2.500, met een radiovergoeding van f 625).
168

 

Stokowski was extreem prijzig, gezien de boeking op 9 juni 1946 van een bedrag van f 6.336 

voor 21 en 22 mei en een surplus van f 48.
169

 Een Nederlander als Albert van Raalte kwam er 

daarbij vergeleken met f 1.000 voor drie concerten in 1945, respectievelijk f 350 voor één 

concert in 1946, bekaaid vanaf.
170

 Op de honorariumkaart van Eduard van Beinum 

daarentegen staat voor 1947/48 een bedrag van ‘slechts’ f 13.500 genoteerd, paukenist Cor 

Smit moest het doen met f 5.838 en f 90 saxofoontoelage per jaar en de violiste Louise 

Wijngaarden met f 4.928,26.
171

 Een aardig detail is dat uit de boekhouding blijkt dat de 

dirigenten aanvankelijk nog niet per auto konden worden vervoerd. Het gebeurde met een 

rijtuig.
172

 

De situatie met betrekking tot de gastdirigenten was bij het Concertgebouworkest een 

andere dan die bij het Berliner Philharmonische Orchester of bij de Weners. In Amsterdam 

werd al in het eerste naoorlogse seizoen weer gebruikgemaakt van gastdirigenten van 

uiteenlopende herkomst, al dirigeerden die nog slechts een beperkt aantal uitvoeringen. 

Weldra groeide dit en spoedig zagen orkest en publiek vele vertrouwde gezichten terug. 

Daarentegen zou in Berlijn en Wenen een gastdirigent aanvankelijk een zeldzaamheid blijven.  

Het Berliner Philharmonische Orchester vestigde in juni 1945 zijn ‘kantoor’ in 

Dahlem. Dit bleek van groot belang toen in juli van dat jaar de stad de status van vier-

mogendheden-stad kreeg. Het orkest kwam zo onder de bescherming van de Amerikanen.
173

 

De politieke situatie, de erbarmelijke omstandigheden in Berlijn en dirigeerverboden hadden 

alle invloed op de mogelijkheden voor het orkest om onder leiding van gastdirigenten op te 

treden. Het seizoen 1947/48 geeft bij de Berlijners pas weer een wat veelzijdiger beeld te zien, 

met naast het optreden van Sergiu Celibidache en Wilhem Furtwängler bijvoorbeeld Georg 

Solti, de Amerikaanse componist en dirigent John Bitter, de Pool Andrzej Panufnik, Eugen 

Jochum, Leopold Ludwig, Erich Kleiber en Otto Klemperer. Doch kunstenaars als Franz 

André, Adrian Boult, José Iturbi, Jiři Jirouš, Ignace Neumark, Henri Tomasi en Walter 

Susskind hebben nimmer het Berlijnse orkest geleid, terwijl anderen als Charles Münch er pas 

                                                 
168 SAA toegangsnr. 1089 (CG), inv.nr. 906, bl. 215 en 216. 
169 Ibid., inv.nr. 907 bl. 87, 88. De laatste boeking dateert van 28 juni. 
170 Ibid., inv.nr 906, bl. 201, en inv.nr. 907, bl. 20. 
171 Ibid., inv.nrs. 1727 en 1728.  
172 Ibid., inv.nr. 906, bl. 215, 216, 233, 4 en 7 november 1945 respectievelijk 13 januari 1946.  
173 J. Otten, ‘Stunde Null und Neuanfang. Die Nachkriegsjahre’, in: Stiftung Berliner Philharmoniker (red.), 

Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker, I, Orchestergeschichte (Berlin 2007), p. 180-

209: 186.  
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veel later als gastdirigent zouden debuteren. (Münch op 13 november 1964).
174

 De 

toegenomen politieke spanningen en de blokkade van Berlijn in 1948-1949 beperkten 

uiteraard (tijdelijk) de mogelijkheden van het orkest weer. 

In Wenen had men aanvankelijk eveneens te kampen met de omstandigheid dat de 

grote dirigenten niet mochten of (nog) niet wilden komen. Alleen één door het orkest 

gewenste dirigent (‘Wunschkandidat’) kon het in het eerste naoorlogse seizoen engageren: op 

12 en 13 februari 1946 debuteerde er Herbert von Karajan. In de andere gevallen moest men 

gebruikmaken van hen die tot dusver in de schaduw van hun concurrenten hadden gestaan, 

onder wie Josef Krips. In het seizoen 1946/47 ging het echter al beter met dirigenten die 

weliswaar niet de eerste keus waren, maar in ieder geval ‘überdurchschnittliches Niveau’ 

garandeerden: Paul Paray, Rudolf Moralt, opnieuw Krips, de jonge Erich Leinsdorf en de 

geroutineerde Zwitser Volkmar Andrae. De terugkeer van Hans Knappertsbusch in april werd 

een triomf. In mei prolongeerde hij zijn stormachtige succes. De laatste 

abonnementsconcerten van dat seizoen werden geleid door Clemens Krauss. In augustus 1947 

zag het orkest Wilhelm Furtwängler weer aan de dirigentenlessenaar terug.
175

 Opnieuw waren 

de keuzes in Amsterdam veelzijdiger dan in Berlijn en Wenen.  

Hoe de situatie bij Het Concertgebouw bij de eigen concerten ten aanzien van de 

eerste optredens van buitenlandse gastdirigenten met het Concertgebouworkest in de 

seizoenen 1945/46-1951/52 was in vergelijking met hun eerste optreden met de Berlijners, 

en/of de Wiener Philharmoniker toont het volgende overzicht.
176

 Daarbij werd uitgegaan van 

een aantal belangrijke kunstenaars die in deze periode met het Concertgebouworkest 

optraden. 

 

Tabel 9.4  Eerste optredens van dirigenten in de periode 1945/46-1951/52 bij het 

Concertgebouworkest, vergeleken met die bij het Berliner Philharmonische Orchester en de 

Wiener Philharmoniker 

 
dirigent Concertgebouw 

-orkest 

Berliner  

Philharmonisches 

Orchester 

Wiener 

Philharmoniker 

Charles Münch 5-1-1946 13-11-1964 - 

Franz André 20-3-1946 - - 

Jiří Jirouš 6-6-1946 - - 

Henri Tomasi 16-7-1946 - - 

Hans Haug 19-7-1946 - - 

Issay Dobroven 21-7-1946 15-11-1924 1932 

Victor de Sabata 26-9-1946 13-1-1936 1935 

Thomas Beecham 1-3-1947 29-1-1930 1931 

Leopold Stokowski 21-5-1947 15-5-1957 - 

Bernardino Molinari 31-7-1947 12-10-1932 1934/35 

Paul Klecki 3-8-1947 16-11-1928 1946/47? 

Victor Olof 20-9-1947 - - 

Josef Iturbi 14-12-1947 - - 

                                                 
174 P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester. Darstellung in Dokumenten (3 dln., 

Tutzing 1982), III, Die Mitglieder des Orchesters. Die Programme. Die Konzertreisen. Erst- und 

Uraufführungen, p. 314-328, 457-461.  
175 C. Hellsberg, Demokratie der Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich enz. 1992), p. 516. 
176 Op basis van N. Steffen, ‘Kroniek’; Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, III; 

Hellsberg, Demokratie der Könige; H. & K. Blaukopf, Die Wiener Philharmoniker. Welt des Orchesters – 

Orchester der Welt (Wien 1992) ; H. Kraus & K. Schreinzer, Wiener Philharmoniker 1842-1942. Statistik (Wien 

1942) (Coll. N.P.H. Steffen). N.B. Muck heeft zowel Paul Klecki als Paul Kletzki opgenomen, terwijl het om één 

dirigent gaat.  
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André Souris 5-6-1948 -  

Artur Malawski 9-6-1948 -  

Rafael Kubelík 16-1-1949 1-8-1957 1954 

Basil Cameron 22-10-1949 19-12-1948 - 

Leonard Bernstein 7-9-1950 4-10-1979 2-4-1966 

Walter Susskind 8-11-1950 - - 

Jean Fournet 15-11-1950 - - 

Josef Krips 21-2-1951 - 1934 

Paul Hupperts 4-10-1951 - - 

Antal Doráti 17-2-1952 18-9-1964 - 

Ferenc Fricsay 27-2-1952 15-12-1948 1961 

Jascha Horenstein 12-3-1952 9-10-1926 - 

Nicolai Malko 17-4-1952 - - 
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Bijlage 9.1 De dirigenten in de periode 1946/47-1951/52
177

 
       

dirigent 1946/47 1947/48 1948/49 1949/1950 1950/51 1951/52 

Eduard van Beinum 1e dir. x** x** x** x** x x** 

Hein Jordans 2
e
 dir. x x x x x x 

Jan Koetsier 2e dir. x x     

Willem van Otterloo x x     

Charles Münch x x x** x   

Bruno Walter x x    x 

Thomas Beecham xx      

Adrian Boult x  x    

Paul Hindemith x  x    

Leopold Stokowski xx    x  

Henri Tomasi x x x    

Victor de Sabata xx      

Ignace Neumark x      

Bernardino Molinari xx      

Paul Klecki xx      

Hendrik Andriessen x      

Otto Klemperer x x x  x  

Issay Dobroven x  x  x  

Anthon van der Horst x x x x x x 

Victor Olof  xx     

Artur Malawski  xx     

Pierre Monteux  x x x x  

José Iturbi  xx     

George Szell  x x  x x* 

Henry Rignold  xx     

André Souris  xx     

Erich Kleiber   x x**   

Igor Markevitch   x    

Eduard Flipse   x  x  

Rafael Kubelík   xx x x x 

Gustave Cloez    xx   

Basil Cameron    xx   

Bertus van Lier    x   

Wilhelm Furtwängler    x   

Jean Fournet     xx x 

Josef Krips     xx x** 

Walter Susskind     xx  

Leonard Bernstein     xx  

Paul van Kempen     x** x* 

Frenc Fricsay      xx 

Jan Felderhof      xx 

Antal Doráti      xx** 

Jascha Horenstein      xx 

Paul Hupperts      xx 

Eugen Jochum      x* 

Nicolai Malko      xx 

 

xx =tevens eerste optreden, * = alleen grammofoonopname(n), ** = tevens grammofoonopname(n). 

                                                 
177 Het overzicht is gebaseerd op de jaarverslagen van Het Concertgebouw N.V. en aangevuld met gegevens uit 

Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, de cd-rom Artistiek Archief Koninklijk 

Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959 en Steffen, ‘Kroniek’. De jaarverslagen lopen niet 

synchroon met de indeling van de seizoenen op de cd-rom. 
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X Gastdirigenten zijn onmisbaar (1952-1959) 
 

10.1 Artistieke veranderingen 

De splitsing tussen Gebouw en Orkest bracht belangrijke veranderingen met zich mee. 

Voortaan zouden vertegenwoordigers van het orkest deel uitmaken van het Stichtingsbestuur. 

De componist en jurist Guillaume Landré werd benoemd tot gemachtigde voor artistieke 

aangelegenheden. Mr. H.J. Waage trad kort voor het einde van het seizoen 1952/53 bij het 

orkest in dienst als zakelijke leider. Maar al begin 1955 verscheen het bericht dat Landré van 

zijn functie was ontheven en dat er als Artistieke Commissie een delegatie uit het bestuur zou 

komen boven een buiten het bestuur staande artistiek leider. Dit liep echter anders.  

De componist en musicoloog Marius Flothuis was in 1953 als assistent van Landré aan 

het werk gegaan en hij zou een belangrijke rol spelen in de verdere historie van het orkest. 

Eerder was Flothuis in het Concertgebouw assistent van Rudolf Mengelberg geweest. In 1942 

was daaraan een einde gekomen, toen hij weigerde lid te worden van de Kultuurkamer. De 

laatste oorlogsjaren bracht hij geïnterneerd door in concentratiekampen. Na de bevrijding 

werkte hij als muziekrecensent en in de periode 1946-1953 als bibliothecaris bij de Stichting 

Donemus. In oktober 1955 volgde zijn benoeming tot artistiek leider van het 

Concertgebouworkest, welke functie hij bijna twintig jaar zou vervullen. Een Artistieke 

Commissie, waarin aanvankelijk Eduard van Beinum, de bestuursleden prof. dr. K.Ph. Bernet 

Kempers en Piet Heuwekemeijer zitting hadden, zou hem terzijde staan.
1
  

 De vertegenwoordiger van het orkest in de Commissie van Vier tot voorbereiding van 

de nieuwe status van het orkest was Piet Heuwekemeijer geweest, die vervolgens ook in het 

Stichtingsbestuur was benoemd. Hij was in 1935 als tweede violist in het orkest gekomen. 

Tijdens het seizoen 1941/42 werd hij tweede aanvoerder van de tweede violen. Zijn 

administratieve opleiding zal ervoor hebben gezorgd dat hij zich vrijwel vanaf zijn entree in 

het orkest geïnteresseerd heeft voor de organisatorische kant ervan. Nadat hem eervol ontslag 

was verleend als plaatsvervangend aanvoerder van de tweede violen, werd hij met ingang van 

15 juni 1959 aangesteld als directeur boven de artistieke en de zakelijke leider. Na een breuk 

zouden het Stichtingsbestuur en Piet Heuwekemeijer een regeling overeenkomen tot 

beëindiging van zijn dienstbetrekking per 1 september 1967.
2
 

Met Heuwekemeijers benoeming in 1955 in de Artistieke Commissie kregen de 

orkestleden tevens een regelrechte inbreng in het artistieke beleid. Toch bleef de 

eindverantwoording daarvoor bij het bestuur liggen. Eind 1955 stelde het Algemeen Bestuur 

duidelijk als principe dat het Stichtingsbestuur ook in artistieke zaken verantwoordelijk was, 

dat de artistiek leider verantwoordelijk was jegens het bestuur, dat hij zou worden gesteund 

door een commissie en dat de leden van deze artistieke commissie geen individuele, doch 

slechts een collectieve taak hadden.
3
 

Kort na zijn aantreden als assistent van Landré schreef Flothuis een uitgebreid 

Memorandum betreffende het dirigentenvraagstuk en de algemene artistieke lijn in de naaste 

                                                 
1 Jaarverslagen 1952/1953, 1953/54 en 1955/56 van de Stichting Nederlandse Orkeststichting tot beheer van het 

Concertgebouworkest; o.a. Trouw d.d. 1 februari 1955, Algemeen Handelsblad d.d. 29 oktober 1955; P. 

Micheels, ‘Het Concertgebouw gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), 

Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988, I, Voorgeschiedenis/1888-

1945 (Zutphen 21989), p. 211-254: 223; E. Overbeeke, ‘Marius Hendrikus Flothuis. Amsterdam 30 oktober 1914 

– Amsterdam 13 november 2001’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde 2002-2003 

(2004), p. 132-140. 
2 J. Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, in: J. Giskes e.a., Waar bemoei je je 

mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’ (Zutphen 1991), p. 35-143: 75, 106, 

113, 118. 
3 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen van de AB-vergadering d.d. 5 december 1955 
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toekomst.
4
 Hij deed dit naar aanleiding van het – algemeen – geconstateerde gebrek aan goede 

dirigenten. Voor het Concertgebouworkest vond hij dit dubbel ernstig. Ten eerste, omdat het 

zijn faam ten dele te danken had aan de kwaliteiten van één groot dirigent, namelijk Willem 

Mengelberg. Ten tweede, omdat er in het repertoire steeds veelzijdigheid werd nagestreefd. 

Het orkest mocht zich gelukkig prijzen vanwege het feit dat het over Eduard van Beinum 

beschikte en omdat het in de loop van de tijd een aantal orkestleiders van internationale 

betekenis op het podium had gekregen die allen het hunne aan ʻhet huidige exceptionele peil 

van het Concertgebouworkestʼ hadden bijgedragen. 

  Flothuis rekende bij het opstellen van zijn memorandum slechts een handjevol 

persoonlijkheden tot de op dat moment grote dirigenten, te weten Arturo Toscanini, Pierre 

Monteux, Bruno Walter, Otto Klemperer en Wilhelm Furtwängler. Deze coryfeeën waren 

echter de leeftijd van zestig jaar gepasseerd en duur. Daarom diende voor de toekomst van het 

orkest jongere dirigenten te worden aangetrokken die in aanmerking zouden kunnen komen 

om gedurende een lange periode, bijvoorbeeld tien jaar, het orkest te leiden. Maar wie? ʻIn de 

afgelopen jaren hebben talrijke gastdirigenten voor ons orkest gestaan. Naar mijn meningʼ, 

aldus Flothuis, ʻis er onder hen nauwelijks een te vinden, die de artistieke en technische 

kwaliteiten bezit welke bij een dirigent voor het Concertgebouworkest geëist mogen worden. 

Dit geldt ook voor hen die de laatste jaren gedurende langere perioden het orkest geleid 

hebben, namelijk Rafael Kubelik, Josef Krips en Ferenc Fricsay.ʼ Als bijkomend probleem 

wordt in het stuk het feit onder de aandacht gebracht dat de eigenschappen van een onbekende 

jonge dirigent alleen goed konden worden beoordeeld door deze ʻop proefʼ te engageren, door 

hem bij het orkest aan het werk te zetten.  

Flothuis stelde daarom onder meer het volgende voor. Ten eerste diende er te worden 

onderzocht of er in Nederland talenten (onder wie Henri Arends en Jan Brussen) aanwezig 

waren, die op den duur in staat zouden zijn de leiding van het Concertgebouworkest op zich te 

nemen, hetzij naast Van Beinum, hetzij als zijn opvolger. Ten tweede moest worden 

onderzocht of er in het buitenland dirigenten waren die voor het orkest in aanmerking 

kwamen. Voor het komende seizoen bijvoorbeeld waren Eugene Ormandy en Jean Martinon 

ieder voor een periode van twee weken uitgenodigd. Betreffende Ormandy dacht Flothuis dat 

deze dirigent voor de toekomst niet in aanmerking kwam: ʻhij zal waarschijnlijk zijn 

Philadelphia Orchestra niet loslaten en bovendien is hij 55 jaar.ʼ Wat Martinon betreft, was 

het afwachten. Significant is dat Flothuis onder de toenmalige dirigenten van de 

provincieorkesten niemand zag die in aanmerking kwam om de leiding van het orkest naast of 

als opvolger van Van Beinum op zich te nemen. Het was dus zaak dat vertegenwoordigers 

van de artistieke leiding van het orkest en van het orkest zelf bij andere orkesten, zo mogelijk 

ook in het buitenland, zouden gaan luisteren om zich een oordeel te vormen omtrent de 

capaciteiten van de dirigenten. Daarnaast moesten, als al is aangegeven, risicoʼs worden 

genomen om nu en dan jonge dirigenten uit te proberen. Deze risicoʼs zouden gedeeltelijk 

kunnen worden opgevangen door behalve de vaste dirigenten dirigenten te engageren wier 

capaciteiten al bekend waren en die dus geen risico opleverden. Een voor het publiek 

attractieve dirigent in dit verband noemde Flothuis Otto Klemperer. Over Willem van 

Otterloo wordt niet gerept. 

 Hoewel Flothuis dirigenten als Krips, Kubelík en Fricsay niet het niveau vond bezitten 

dat een vaste dirigent van het Concertgebouworkest diende te hebben, leek hem er niets op 

tegen om sommigen van hen voor een korte tijd als gastdirigent uit te nodigen. ʻDeze zou, 

gezien en gehoord de ervaringen bij Kubelik en Fricsay in ieder geval beperkt moeten 

worden.ʼ Hetzelfde gold voor Jochum en Karajan ʻen wellicht nog voor andere dirigenten.ʼ 

                                                 
4 SAA toegangsnr. 693 (KCO). 
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Flothuis toonde zich verder niet voor een hernieuwde uitnodiging aan Krips, alleen al 

vanwege diens ʻzeer beperkte repertoireʼ. ʻEen hernieuwd engagement, hetzij van Martinon, 

hetzij van Lehmann, hetzij van Sternefeld hangt af van de ervaringen, die wij met hen zullen 

opdoen.ʼ Het Holland Festival 1955 zou moeten worden aangegrepen om nieuwe talenten te 

leren kennen. In het bijzonder drong hij aan om te trachten dan Georg Solti voor het orkest te 

krijgen. Het memorandum maakt duidelijk hoe weinig rooskleurig in de nabije en verdere 

toekomst de situatie op dirigentengebied gevonden werd. Overigens zou Flothuis later slechts 

twee soorten gastdirigenten onderscheiden: de incidentele en de min of meer vaste.
5
     

Bij de onderhandelingen met de gastdirigenten hield hij met betrekking tot de 

programma’s rekening met wensen van de eerste dirigent.
6
 Een vaak voorkomend probleem 

was de coördinatie tussen de voorstellen van de bezoekende en de verlangens van de eigen 

dirigenten. Ideaal was natuurlijk als de gasten met repertoire kwamen, respectievelijk zo 

konden worden uitgezocht dat ze met repertoire kwamen dat de eigen dirigenten meden. Maar 

menigmaal kreeg het orkest te maken met voorstellen die absoluut niet in het seizoensschema 

pasten. En behalve de gastdirigenten hadden onder anderen impresario’s met hun suggesties 

invloed op de uiteindelijke samenstelling van het seizoen.
7
 

In de notitie ‘Beginselen van het artistieke beleid bij het Concertgebouworkest’ van 2 

februari 1956 wordt het nog steeds als ideaal gezien om naast de eerste dirigent over een 

andere dirigent van hetzelfde formaat te beschikken, die de concerten leidt in de periode dat 

de eerste dirigent afwezig is. ‘Daarnaast kan van tijd tot tijd een gastdirigent worden 

uitgenodigd, wat dan als een bizondere gebeurtenis wordt ervaren.’ De notitie geeft de 

volgende aanbevelingen: 

‘Het is wenselijk dat de vaste dirigent nu en dan gelegenheid heeft elders te dirigeren: 

dit komt het aanzien van de instelling ten goede en verschaft de dirigent de mogelijkheid 

nieuwe ervaringen op te doen.  

Voor het handhaven van een “artistieke lijn” is het wenselijk, dat het aantal 

gastdirigenten niet te groot is. Anderzijds heeft het optreden van een gastdirigent soms het 

voordeel, dat men werken aan het repertoire kan toevoegen, die men anders niet te horen 

krijgt.’ De noodzakelijkheid in variatie van het repertoire kan dus mede de keuze van de 

dirigenten bepalen. 

De eerder door de N.V. geachte ideale seizoensinvulling met betrekking tot de 

optredende dirigenten bleef dus gehandhaafd: in principe enkele vooraanstaande 

gastdirigenten naast de eigen dirigenten en de vaste gastdirigent voor de 

abonnementsconcerten, een enkele keer een minder grote naam, enige coryfeeën voor andere 

uitvoeringen (zoals voor het Holland Festival) en minder bekende of minder gewaardeerde 

dirigenten voor de rest. Alles bijeen bij voorkeur een zo klein mogelijk aantal.  

Een handicap was dat ‘de “gastdirigent”, vaak met een klein repertoire’,
8
 in de plaats 

was gekomen van de dirigent die men voor langere tijd kon engageren. (Zoals vroeger 

Monteux en Walter. Een ontwikkeling waarop Willem Pijper al in 1936 had gewezen. Zie de 

Inleiding.) Toch was het engageren van meerdere gastdirigenten en het nemen van risico’s op 

dat gebied de enige mogelijkheid om te weten te komen wie van de beschikbare, zo mogelijk 

jonge
9
 dirigenten voor een langere periode zou kunnen worden gevraagd. Tijdens een 

gedachtewisseling hierover in het Stichtingsbestuur in begin 1956 stelde Piet Heuwekemeijer 

                                                 
5 Gesprek met Marius Flothuis op 26 september 2001. 
6 SAA toegangsnr. 693 (KCO), samenvatting bespreking Artistieke Commissie en artistiek leider op 16 

december 1955.  
7 Gesprek met Marius Flothuis op 26 september 2001. 
8 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 9 januari 1956. 
9 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 10 oktober 1955. 
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dat het repertoire van Kubelík te weinig contrasteerde met dat van Van Beinum. Men was 

daarom van oordeel dat hij niet in aanmerking kwam en besloot toen om Erich Leinsdorf uit 

te nodigen voor een iets kleiner aantal concerten dan aan Kubelík was toegedacht.
10

 Dit had 

geen resultaat, waarna men via proefnemingen met gastdirigenten verder zocht naar een 

dirigent aan wie men het orkest voor langere perioden kon toevertrouwen.
11

 

De keuze van gastdirigenten werd ook beïnvloed door de 

grammofoonplatenmaatschappij waarmee werd gewerkt. De platenmaatschappijen wilden 

exclusiviteit en zo had Philips in 1953 Rudolf Moralt, Paul van Kempen, Jean Fournet, de 

Engelse ‘coming man’ John Pritchard en Antal Doráti onder contract.
12

 Decca beschikte over 

Erich Kleiber, Josef Krips, Clemens Krauss, Karl Böhm, Eduard van Beinum, Georg Solti, 

Carl Schuricht, Hans Knappertsbusch, Adrian Boult en Erik Tuxen met exclusieve contracten 

en voorts over Anatole Fistoulari, Ernest Ansermet, Victor de Sabata en Bruno Walter. In 

Amerika gevestigde artiesten mochten geen opnamen buiten de VS maken.
13

 Omdat het 

Concertgebouworkest met Philips verder wilde, verklaarde Decca zich in 1953 bereid om 

Kleiber, Krips, Kubelík, Kappertsbusch, Schuricht, Ansermet, Krauss en Solti aan Philips ‘uit 

te lenen’.
14

 De invloed van de platenmaatschappijen ging echter nog verder: gewoonlijk 

werden de op te nemen werken voorafgaande aan de sessies eerst tijdens een of meer 

concerten uitgevoerd.
15

 

De briefwisselingen met de dirigenten zelf konden nog steeds uitvoerig en boeiend 

zijn. Bespreekpunten waren onder andere data van optredens, repetities, samenstelling van de 

programma’s, nieuwe Nederlandse werken, solisten, Fassungen van composities, 

grammofoonopnamen en radio-uitzendingen, en niet te vergeten honoraria. Er blijkt ook uit 

dat Van Beinum zich zonodig liet gelden als het voorgestelde repertoire te dicht bij het zijne 

kwam. In februari 1957 schreef Marius Flothuis aan Rafael Kubelík dat er een telegram van 

Van Beinum was gekomen waarin hij berichtte dat uitvoering van de Tweede symfonie van 

Gustav Mahler een week voor de Derde symfonie onacceptabel was.
16

 De correspondentie 

toont verder dat sommige dirigenten er de voorkeur aan gaven om eigen betekend materiaal 

mee te nemen, of gevraagd werd om dit te toen.
17

 

 Ondertussen zette zich de tendens voort dat er nog maar zelden iemand voor het 

orkest kwam te staan die de uitvoering van eigen werk leidde. Hier kan een aantal oorzaken 

aan ten grondslag liggen, zoals een groeiende scheiding tussen het vak van componist en dat 

van dirigent, een verminderde interesse van het publiek voor het fenomeen dirigerende 

componist, orkestleden die niet meer onder leiding willen staan van componisten wier 

directietechniek veel te wensen overlaat, dan wel een vermindering van het aantal nieuwe 

composities waarnaar de interesse van het orkest uitgaat. Waren het in de Mengelberg-

periodes 1895-1920 en 1920-1945 ruim zestig componisten per tijdvak die voor het orkest 

verschenen, in de seizoenen 1945/46-1958/59 maar tien: Hendrik Andriessen, Jan Felderhof, 

Paul Hindemith, Anthon van der Horst, Jan Koetsier, Bertus van Lier, de Pool Artur 

Malawski, de Fransman Jean Martinon, de Roemeen Constantin Silvestri en de Belg André 

                                                 
10 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 9 januari 1956. 
11 Vgl. ibid., notulen AB-vergadering d.d. 19 maart 1956. 
12 Ibid., notities van de bespreking, gehouden op 17 februari 1953 ten stadhuize met de directie van Philips’ 

Phonographische Industrie. 
13 Ibid., verslag van de besprekingen van 11 maart ten stadhuize en 12 maart in het American Hotel met een 

vertegenwoordiger van Decca. 
14 Ibid., notulen van de vergadering van het voorlopig bestuur d.d. 24 september 1953. 
15 Ibid., b.v. doorslagen van de brieven van Marius Flothuis aan George Szell d.d. 4 mei 1957 en aan Antal 

Doráti d.d. 6 februari 1959. 
16 Ibid., doorslag van de brief van Marius Flothuis aan Rafael Kubelík d.d. 12 februari 1957. 
17 Ibid., b.v. doorslag van de brief van Marius Flothuis aan Eugen Jochum d.d. 10 januari 1959. 
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Souris.
18

 Silvestri is hoofdzakelijk als dirigent bekend geworden, Martinon op beide terreinen. 

De activiteiten van Malawski als dirigent lagen voornamelijk in het dirigeren van eigen 

werken. Souris, die in de periode 1937-1946 dirigent van de Belgische radio was, was 

eveneens componist.
19

 In de periode 1952-1959 zijn er overigens maar twee musici geweest 

die eigen werk hebben gedirigeerd: Jean Martinon en Constantin Silvestri.
20

 Schreven 

componisten minder voor symfonieorkest? Het zal wel zo zijn geweest dat men bij het orkest 

onnodige risico’s bij het optreden van dirigenten zoveel mogelijk wilde vermijden, zoals 

hiervoor al bleek uit het memorandum en de notitie van Marius Flothuis. 

De financiële middelen waren nog steeds beperkt. Desondanks was het bestuur van 

oordeel dat men veelal aan de voor de instelling exorbitante financiële eisen van de 

gerenommeerde dirigenten (en solisten) zou moeten voldoen, opdat het orkest zijn faam als 

internationaal ensemble zou kunnen handhaven. Ook voor de ‘verkoopbaarheid’ van de series 

was het optreden van beroemde dirigenten van belang. Verhoging van inkomsten uit 

abonnementen werd voorzien, terwijl de artistiek leider de pogingen van het zoeken naar 

jonge begaafde krachten, ‘die minder overdreven financiële eisen stellen’, met verdubbelde 

inspanning zou voortzetten.
21

 Ze waren goedkoper dan de topdirigenten, zodat enige 

compensatie voor de hoge honoraria van anderen zou kunnen worden bewerkstelligd. Het 

volgende overzicht toont dat inderdaad getracht werd om het aantal gastdirigenten laag te 

houden.  

                                                 
18 ‘Bijlage 3 De componisten die eigen werk met het Concertgebouworkest hebben uitgevoerd’, in: Van Royen 

e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988, II, 1945-1988 

(Zutphen 1989), p. 249-250. 
19 B. Schäffer/R, ‘Malawski, Artur’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians 

(London, New York 
22001), XV (herdruk 2002), p. 661-662; H. Vanhulst, ‘Souris, André’, in: XXIV (herdruk 

2002), p. 64-66. 
20 ‘Bijlage 3 De componisten die eigen werk met het Concertgebouworkest hebben uitgevoerd’. 
21 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen DB-vergadering d.d. 7 januari 1959.  
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Tabel 10.1 Dirigenten in de periode 1952/53-1958/59 tijdens de Amsterdamse 

abonnementsconcerten
22

 

  
 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 

1e dirigenten E. van Beinum 

R. Kubelík 

E. van Beinum 

 

E. van Beinum E. van Beinum E. van Beinum E. van Beinum E. van Beinum 

ass. dirigent   H. Arends H. Arends H. Arends  J. Brussen 

vaste gastdir.       G. Szell 

gastdirigenten 

 

 R. Kubelík R. Kubelík R. Kubelík    

F. Fricsay F. Fricsay  F. Fricsay    

J. Krips J. Krips      

P. Monteux       

  J. Martinon     

  E. Ormandy  E. Ormandy   

   O. Klemperer O. Klemperer O. Klemperer  

   G. Solti    

    B. Haitink B. Haitink B. Haitink 

    E. Leinsdorf   

    A. Rodzinski   

     A. Doráti  

     C.M. Giulini  

     H. Jordans  

     A. Krelage  

     G. Szell  

      E. Jochum 

      W. van Otterloo 

 

Martinon, Ormandy, Arends, Solti, Haitink, Leinsdorf, Rodzinski, Giulini, Krelage en 

Brussen traden in deze periode in de Amsterdamse abonnementseries voor het eerst op, 

sommigen van hen hadden al eerder bij andere gelegenheden hun debuut als gastdirigent van 

het Concertgebouworkest gemaakt. Verder waren er nog dirigenten die tijdens andere 

gelegenheden voor het eerst als gastdirigent optraden:  

in 1952/53 de eerste concertmeester Jan Damen 

in 1953/54 Fritz Lehmann, Carlo Zecchi en Daniel Sternefeld 

in 1954/55 William Steinberg en André Rieu (sr.) 

in 1955/56 Karl Böhm (alleen in grammofoonopnamen) 

in 1957/58 Felix de Nobel,
23

 Constanstin Silvestri, Hans Rosbaud,
24

 Wolfgang Sawallisch en 

Dimitri Mitropoulos 

in 1958/59 Ferdinand Leitner en Nicola Rescigno.
25

  

Het is opmerkelijk dat een gevestigde dirigent als Karl Böhm na zijn 

grammofoonopnamen in 1955/56 pas in het seizoen 1958/59 de Beethoven-cyclus van in 

totaal acht concerten leidde. Het orkest had hem al voor de Beethoven-cylcus 1953 willen 

hebben, maar de uitnodiging daarvoor was pas in februari 1953 verstuurd. Böhm moest 

daarom antwoorden dat hij ‘bis zur nächsten Saison vollkommen besetzt’ was. ‘Ich würde 

sehr gerne einmal auch Ihr herrliches Orchester dirigieren, aber Sie müssten es mir dann 

mindestens eine Saison vorher sagen.’ Böhm werd als een vooraanstaand dirigent beschouwd: 

                                                 
22 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959, in: T. de Leur, 

Eduard van Beinum 1900-1959. Musicus tussen musici. Biografie (Bussum, Amsterdam 2004). 
23 In het seizoen 1956/57 is De Nobel opgetreden als assistent-dirigent bij de wereldpremière van Choros II, op. 

67, ‘La Nuit’ (tweede versie) van Anthon van der Horst. 
24 Rosbaud had men al in 1953 uitgenodigd. SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslag brief aan Hans Rosbaud d.d. 

26 juni 1953 en brief van Hans Rosbaud d.d. 8 juli 1953.  
25 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959; N. Steffen, 

‘Kroniek’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II. 
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voor zes concerten werd hem een honorarium van zesduidend gulden geboden.
26

 Lehmann en 

Sternefeld dirigeerden eenmalig een volksconcert in 1954. Zecchi leidde in 1954 het 

galaconcert vanwege de Stichting Amsterdam Fashion Week. André Rieu (sr.) kwam in 1955 

als invaller voor assistent-dirigent Henri Arends en dirigeerde één volks- en drie 

jeugdconcerten. Jan Damen trad als dirigent met zijn orkest slechts in enkele jeugdconcerten 

op.
27

  

Er kwam maar weinig terecht van het zoeken naar en inschakelen van echt jonge 

krachten. Van hen die als gast in de abonnementsseries optraden was Krips geboren in 1902, 

Ormandy in 1899, Leinsdorf en Solti in 1912, Rodzinski in 1892, Doráti in 1906, Fricsay en 

Giulini in 1914, Haitink in 1929, terwijl Krelage een koordirigent was en als invaller kwam. 

(Ook Hein Jordans fungeerde als invaller
28

). Van de andere genoemde musici had Damen in 

1898 het levenslicht aanschouwd, Lehmann in 1904, Zecchi in 1903, Sternefeld in 1905, 

Steinberg in 1899, Böhm in 1894, De Nobel, eveneens een koordirigent, in 1907, Rieu in 

1917, Silvestri in 1913, Rosbaud in 1895, Sawallisch in 1923, Mitropoulos in 1896, Leitner in 

1912 en Rescigno in 1916. Zou men de dirigenten die in de jaren tien waren geboren, nog tot 

de jongeren kunnen rekenen, de echte aankomende talenten waren Sawallisch en de 

onbekende piepjonge Bernard Haitink, maar de laatste bleek dan ook goud waard te zijn. 

 

10.2 Rafael Kubelík 

In hoofdstuk 9 is al melding gemaakt van verschillende overeenkomsten met Rafael Kubelík. 

De onderstaande tabel laat zien, hoe belangrijk de band tussen de Tsjechische dirigent en het 

orkest tot en met het seizoen 1956/57 is geweest. 

 

Tabel 10.2 Aantallen concerten en aantallen Amsterdamse abonnements- (A) en 

volksconcerten (V) gedirigeerd door Eduard van Beinum en Rafael Kubelík in de periode 

1949/50-1956/57
29

 

 
seizoen 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 

Eduard van Beinum 53 1 53 66 55 69 77 75 

Rafael Kubelík 39 12 24 24 21 41 11 7 

Eduard van Beinum A23 V6 A0 V1 A17 V7 A20 V10 A19 V12 A11 V8 A19 V13 A22 V7 

Rafael Kubelík A18 V4 A4 V2 A11 V1 A13 V2 A13 V3 A10 V3 A7 V1 A0 V0 

 

 

De Commissie van Vier wenste vast te houden aan de tussen de N.V. en de dirigent 

aangegane contractuele verplichtingen met betrekking tot de optie voor 1952/53.
30

 Volgens 

diens impresario de Nederlandsche Concertdirectie J. Beek echter verplichtte de optie Kubelík 

niet om bij vernieuwing van het contract dezelfde voorwaarden aan te houden. De dirigent 

vond zijn honorarium het jaar daarvoor al te laag en wilde meer. Ook al volgens de impresario 

omdat een dirigent van Kubelíks reputatie elders in Europa en in Israël veel meer kon 

                                                 
26 SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslag van de brief van Guillaume Landré aan Karl Böhm d.d. 3 februari 1953 

en brief van Karl Böhm aan Landré d.d. 5 februari 1953. Böhms houding ten aanzien van de Nazi’s was 

kennelijk al naar de achtergrond geraakt. 
27 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. SAA toegangsnr. 

693 (KCO), notulen DB-vergadering d.d. 25 april 1955. De jeugdconcerten werden gegeven in samenwerking 

met de Vereniging voor Muzikale Ontwikkeling. Ze kwamen gewoonlijk vooral voor rekening van de eigen 

dirigenten. Soms stonden ze onder leiding van de (vaste) gastdirigenten, onder wie in de periode 1952-1959 

Pierre Monteux, Josef Krips, Ferenc Fricsay, Erich Leinsdorf en Constantin Silvestri. 
28 SAA toegangsnr. 693 (KCO), samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 14 oktober 1957. 
29 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
30 SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslag brief aan Nederlandse Concertdirectie J. Beek d.d. 13 maart 1952.  
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verdienen. Als deze het engagement zou aannemen, dan hield dit in dat hij beduidende 

concessies deed. ‘Hij is echter tot deze concessies gaarne bereid omdat dit Orkest hem zeer na 

aan het hart ligt, en U weet wat dit betekend (sic!), U die Kubeliks mentaliteit zoo goed 

kent.’
31

 Er kwam een nieuwe afspraak tot stand, waarbij per concert een bedrag van f 1.000 

als honorarium en vergoeding voor reis- en verblijfkosten werd afgesproken.
32

 Kubelíks 

positie bleef aanvankelijk ongeveer dezelfde als daarvoor: in het eerste jaarverslag van de 

Nederlandse Orkeststichting tot beheer van het Concertgebouworkest over 1952/53 worden 

Van Beinum en hij ‘de vaste dirigenten’, belast met de leiding van het orkest, genoemd. Ook 

het overleg op 29 januari 1952 over uitgangspunten en concrete plannen voor het seizoen 

1952/53 toonde een gelijkwaardige positie.
33

 De beëindiging van de nauwe relatie is echter in 

nevelen gehuld. Informatie daarover werd niet gevonden. In Historie en kroniek wordt als 

datum ervan 1 september 1955 genoemd, met een verwijzing naar Truus de Leur.
34

 

Opmerkelijk is echter dat niet direct Kubelíks medewerking aan de eerste intercontinentale 

tournee van het Concertgebouworkest in oktober-december 1954 naar de V.S. en Canada 

vastlag. Op 8 juni 1953 kondigde het Algemeen Handelsblad namelijk deze tournee aan met 

als dirigent Eduard van Beinum en een nog te zoeken dirigent.
35

 Het lijkt er dus op dat Rafael 

Kubelík na de scheiding van Gebouw en Orkest tot en met het seizoen 1952/53 als mede 

eerste dirigent werd beschouwd en dat hij vervolgens slechts gastdirigent was. 

Kubelíks programma’s bleven verrassingen bevatten. In 1953 zei hij over zijn visie op 

het repertoire: ‘de moderne dirigent behoort er geen prima-donna-allures op na te houden. Het 

is niet zijn taak, bepaald niet zijn taak, een Beethoven, een Brahms te nemen en naar 

aanleiding van een van diens symphonieën te schitteren, te pralen… De tijden, waarin men 

dat kon doen, zijn voorbij. […]  

Wij als dirigenten uit de twintigste eeuw, hebben vóór alles de taak, de mensen aan 

elkander voor te stellen. De mensen, de naties, de werelddelen. Zoals die zich presenteren in 

de meest directe, wellicht eerlijkste aller kunsten: de muziek. Intermediair bij dat alles zijn, 

daar gaat het om. Laten zien aan Amerika: wat het gezicht van Europa is en omgekeerd. Om 

onkunde en vooroordeel weg te werken.’
36

 

Dat dit geen loze woorden waren, toont alleen al de keuze van de muziek die hij 

introduceerde. (Zie de bijlage 10.1). Kubelík antwoordde op de vraag, of de werken waarde 

                                                 
31 Ibid., brief van Secretariat: RAFAEL KUBELIK/Ned. Concertdirectie J. Beek d.d. 14 maart 1952. 
32 Ibid., contracten d.d. 24 april 1952 en 24 januari 1953. 
33 De Leur, Eduard van Beinum, p. 310-312. 
34 ‘Bijlage 1 De vaste dirigenten, eerste concertmeesters en eerste solo-violoncellisten van het 

Concertgebouworkest’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 239-240. Waarschijnlijk is de basis 

van de aanname het verslag van het orkest over 1955/56 geweest, waarin Van Beinum als eerste dirigent vermeld 

staat met Henri Arends als assistent-dirigent. Een kaartsysteem in het archief van het orkest met data van 

optredens en honoraria geeft geen titel.   
35 Op 27 juli 1953 verzoekt het bestuur van de Stichting aan de Nederlandsche Concertdirectie J. Beek om op de 

hoogte te worden gesteld van de stand van de onderhandelingen met Kubelík over de Amerikaanse tournee. Op 

22 augustus 1953 komen er via het impresariaat nogal wat eisen, onder meer voor een voldoende aantal 

concerten in Nederland voor en na de tournee. SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslag brief aan Concertdirectie 

J. Beek d.d. 27 juli 1953 en brief van Secretariat RAFAEL KUBELIK/ Ned. Concertdirectie J. Beek d.d. 22 

augustus 1953. Kubelík wenste in de publiciteit voor en tijdens de tournee een absoluut gelijkwaardige positie 

aan die van Van Beinum en vertrouwde erop ‘dat zijn naam in alle reclame op precies dezelfde wijze en in 

dezelfde grootte, gebruikt zal worden als die voor Mr. van Beinum.’ De dirigent had zich gestoord aan enkele 

regels die aan hem waren gewijd in een programma van de concerttournee van het orkest in Duitsland, waarin hij 

‘zo ongeveer’ werd ‘voorgesteld als het aankomend jonge dirigentje die eens een kans gegeven wordt.’ Brief van 

Nederlandsche Concertdirectie J. Beek d.d. 4 maart 1954.   
36 A.B.M. Brans, ‘De moderne dirigent: geen prima donna. In gesprek met Rafael Kubelik’, in: Preludium 11 nr. 

5 (februari 1953), p. 81-82. 
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voor de eeuwigheid hebben: ‘Wie zal het zeggen? Het heeft zijn functie in de tijd, waarin wij 

leven. […] 

Wij, dirigenten, hebben slechts mensen aan mensen voor te stellen. En door een 

permanente uitwisseling bewustzijn te wekken, te verscherpen, waardoor men zich laat 

bezinnen op cultuurwaarden. De muzikant, die hierin bemiddelt, heeft een nederige, dienende 

functie, van kunstenaarshovaardij is geen sprake meer… 

Ademen moeten wij met de tijd, waarin wij leven. Dat betekent echter niet dat wij 

uitsluitend moderne muziek te brengen hebben.’
37

 

Een belangrijk aandeel had Kubelík ook eind 1954 in de tournee naar de V.S. en 

Canada. In totaal werden er in 42 plaatsen 45 concerten gegeven, waarvan één in het 

Canadese Toronto. Van Beinum nam 24 uitvoeringen voor zijn rekening, Kubelík 21. Muziek 

van de Nederlandse componisten Badings, Escher, Landré en Van Otterloo prijkte in ruime 

mate op de programma’s. Een overvloed aan krantenberichten getuigt van vele successen en 

eerbewijzen. De Berliner Philharmoniker onder leiding van Karl Böhm, het Symfonie-orkest 

van het Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-Omroep met Franz André en het Residentie 

Orkest met Willem van Otterloo zorgden voor de continuïteit van de concerten in Nederland. 

In 1955 schonk Kubelík elke deelnemer aan de tournee een speciaal geslagen bronzen 

penning. Zij toont aan de ene kant de beeltenis van Gustav Mahler en is aan de andere zijde 

voorzien van een tekst die met name herinnert aan de uitvoeringen van diens Eerste symfonie 

tijdens de tournee.
38

 Verder heeft de dirigent het orkest eind augustus/begin september 1952 

tijdens drie concerten te Edinburgh geleid. Na 1963 zag het publiek Kubelík niet meer 

regelmatig terug. Het belang van deze dirigent voor het orkest wordt onderstreept door de 

opnamen in het eerste en tweede deel van de Anthology of the Royal Concertgebouw 

Orchestra. 

   

10.3 George Szell 

Na Kubelík werd niet direct opnieuw een vaste gastdirigent gezocht. Dit gebeurde pas weer, 

toen behoefte aan adequate vervanging dringend noodzakelijk werd vanwege de 

werkzaamheden van Eduard van Beinum met ingang van 1957 als permanent conductor and 

musical director van het Los Angeles Philharmonic Orchestra, zijn slechte 

gezondheidstoestand en het feit dat hij maar een beperkt aantal concerten voor zijn rekening 

kon nemen.
39

 Men dacht daarin te voorzien door per 1 september 1958 George Szell aan te 

trekken als vaste gastdirigent. Gedacht was aan een termijn van drie jaar met ingang van het 

seizoen 1958/59, zo’n 25 concerten en mogelijkheden tot grammofoonopnamen. Szell werd 

verder gelijke rechten aangeboden bij bespreking van de programma’s, solisten enz. als Van 

Beinum (met inachtneming van anciënniteit). Gastdirigenten zouden zich aan de 

programmaopzet van de twee moeten aanpassen. Bij afwezigheid van Van Beinum zou Szell 

lid zijn van de Artistieke Commissie.  

In principe bleek Szell bereid op het aanbod in te gaan. Er vond inderdaad 

overeenstemming plaats en hij zou tot het aantreden van Bernard Haitink en Eugen Jochum 

op 1 september 1961 aan het orkest verbonden blijven.
40

 

                                                 
37 Ibid. 
38 J. Giskes, ‘De eerste intercontinentale reis van het Concertgebouworkest (1954)’, in: Preludium 59, nr. 8 (april 

2001), p. 8-10. 
39 De Leur, Eduard van Beinum, p. 351 e.v.  
40 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag besprekingen tussen Szell, Flothuis en Heuwekemeijer op 25 en 26 mei 

1957; ‘Bijlage 1 De vaste dirigenten, eerste concertmeesters en eerste solo-violoncellisten van het 

Concertgebouworkest’.   
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De dirigent van het Cleveland Orchestra was voor het eerst in 1936 met het 

Concertgebouworkest opgetreden en had op 1 en 3 juli 1948 met concerten in het Holland 

Festival zijn rentree gemaakt.
41

 Daarna volgden diverse andere gastdirecties, onder meer 

tijdens Holland Festivals.  

George Szell werd voor het orkest als waardevol gezien.
42

 Met hem dacht het te zijn 

verzekerd van een hoogwaardige dirigent die in zekere mate de kwaliteit van het ensemble 

kon borgen. Dacht, want van de voorgenomen langere directieperioden is maar weinig 

gerealiseerd. In de eerste plaats doordat orkest en dirigent het slecht met elkaar konden 

vinden.
43

 Zo liep hij in november 1958 tijdens een repetitie weg, omdat er volgens hem in het 

orkest niet de discipline heerste die hij noodzakelijk achtte.
44

 

Qua repertoire toonde Szell een conservatieve voorkeur. Tijdens zijn driejarige 

periode in Amsterdam leidde hij een beperkt aantal eerste uitvoeringen: slechts van Music for 

orchestra van Wallingford Riegger, Concerto da camera voor fluit en hobo van Arthur 

Honegger, het Concert voor orkest van Alvin Etler, Appalachian spring van Aaron Copland, 

de Vier letzte Lieder van Richard Strauss en de Tweede symfonie van William Walton. De 

uitvoering van dit laatste werk vond plaats in aanwezigheid van de componist. Een 

wereldpremière zat er niet bij.
45

 Tijdens een bespreking van de voorgestelde programma’s 

voor Szell voor 1958/59 werden zij over het algemeen niet ‘gedurfd’ genoeg bevonden. De 

aanwezigheid van twee werken die tot de hoogtepunten van het repertoire van Van Beinum 

behoorden (La mer en Daphnis et Chloé), werd in de Artistieke Commissie betreurd. Een 

ervan diende te vervallen.
46

 Daarbij was Georg Szell duur. Tijdens het overleg had hij voor 

het eerste jaar een honorarium met vergoeding van reis- en verblijfkosten gevraagd dat 

neerkwam op omgerekend per concert f 2.300 bij 20 en ca. f 2.200 bij 21 concerten. Dit 

voorstel werd als redelijk erkend, ook al omdat de dirigent zich in de lange periode niet elders 

zou kunnen compenseren voor de in verhouding tot het buitenland lagere honorarium in 

Nederland. (In Amerika verdiende hij als gastdirigent $ 2.000 voor één concert.) Verder wilde 

hij dat zijn vrouw met hem meekwam. Al met al lag het honorarium per concert f 300 

respectievelijk f 200 hoger dan tot dan toe (was f 2.000 per concert). Bovendien wilde Szell 

voor de volgende jaren nog geen bindende uitspraak doen.
47

 Voor 1959/60 werd hij 

geëngageerd tegen een honorarium van $ 2.000 (f 7.545) per week, een tegemoetkoming in de 

reiskosten van $ 2.000 en een tegemoetkoming in de hotelkosten van f 100,- per dag. Het 

Stichtingsbestuur had toen het gevoel met hem in een dwangpositie te zijn geraakt en om een 

dergelijke onaangename situatie in de toekomst te voorkomen, werd opdracht gegeven om de 

onderhandelingen voor het seizoen 1960/61 al in mei 1959 te openen.
48

  

Toch was Szell niet extreem prijzig. Constantin Silvestri nam in 1957 het aanbod van f 

2.500 voor drie concerten niet aan en stelde f 5.500 voor. De Artistieke Commissie vond dit 

bedrag te hoog, doch meende tevens dat het gedane bod te laag was. Geadviseerd werd het 

voorgestelde honorarium te handhaven en er een tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten 

                                                 
41 Van het concert van 1 juli 1948 is de opname van de Ouverture Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar 

verschenen in de eerste cd-box van de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. 
42 SAA toegangsnr. 693 (KCO), samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 20 november 1956. 
43 H. Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 9-

65: 59. 
44 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen DB-vergadering d.d. 22 november 1958. 
45 Steffen, ‘Kroniek’. SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag bespreking met George Szell op 2 december 1956 en 

brief van M. Flothuis aan de Artistieke Commissie d.d. 11 januari 1957. 
46 SAA toegangsnr. 693 (KCO), samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 23 december 1957. 
47 Ibid., verslag besprekingen tussen Szell, Flothuis en Heuwekemeijer op 25 en 26 mei 1957. 
48 Ibid., notulen DB-vergadering d.d. 7 januari 1959. Wisselkoers Algemeen Handelsblad d.d. 7 januari 1959:  

f 3,77¼. 
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aan toe te voegen.
49

 Toen voor een zevental concerten in januari 1960 een beroep werd 

gedaan op Charles Münch, werd een honorarium van f 2.000 per concert aangeboden. Münch 

wilde graag komen onder voorwaarde dat hem boven de f 2.000 nog alle bijkomende kosten 

zouden worden betaald. Het totale bedrag per concert kwam zo op f 3.000.
50

 Klemperer 

daarentegen was in 1955 onder voorwaarden bereid om drie Holland Festival-concerten te 

leiden voor f 5.000.
51

 

  De repetities en concerten van Szell hadden een heel andere sfeer dan die onder Van 

Beinum of Kubelík. Hij repeteerde minutieus en wilde alleen zíjn opvatting gerealiseerd 

horen. Niet voor niets werd er wel gesproken van ‘Szell-straf’. Illustratief voor zijn aanpak is 

ook, dat over het Cleveland Orchestra gezegd werd dat dit het enige orkest ter wereld was, 

waar de strijkers voor een plaats naar achteren opteerden. Typerend is eveneens het 

kwaadaardige grapje dat onder musici circuleerde dat, wanneer Szell alleen al goedemorgen 

zei, hij er tien vijanden bij had. In zijn werk toonde hij zich echter ook een integer, vakkundig 

en groot musicus, die zijn partituren volledig beheerste. Voor een optreden was hij 

buitengewoon nerveus; door de spanning aan beide kanten ging er tijdens de concerten van 

deze perfectionist wel eens iets mis.
52

 

 

10.4 Beethoven in mythische proporties  

Hiervoor is al gebleken dat soms door gastdirigenten Beethoven-cycli werden geleid. Gezien 

de prominente plaats van Beethovens oeuvre op de programma’s en de frequentie van 

Beethoven-uitvoeringen onder leiding van gastdirigenten, verdient dit nadere aandacht.  

Beethoven, Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. De buste van de componist aan de voorzijde van het gebouw illustreert de 

vooraanstaande plaats die zijn composities aan het einde van de negentiende eeuw al in het 

muziekleven innamen. De uitvoeringen van de Negende symfonie bij de inwijding van het 

Gebouw en de Ouverture Die Weihe des Hauses tijdens het eerste concert van het 

Concertgebouworkest onderstrepen dit. Op 17 december 1888 werd al een speciale 

Beethoven-avond gegeven. Twee andere Beethoven-concerten vonden in 1890 respectievelijk 

1892 plaats. In 1893/94 volgde onder leiding van Willem Kes een Beethoven-cyclus van 

uiteindelijk tien concerten.
53

 Toch tonen de programma’s uit de beginjaren dat Beethoven 

aanvankelijk nog relatief voorzichtig werd geprogrammeerd: menig negentiende-eeuwse 

concertbezoeker vond symfonieën zware kost.  

Langzamerhand echter ging Beethovens symfonische oeuvre de programma’s 

domineren. Willem Mengelberg zette vanaf zijn aantreden als eerste dirigent de ene na de 

andere Beethoven-compositie op het programma.
54

 Beethoven zou decennialang deel 

uitmaken van de kern van het repertoire van het Concertgebouworkest. Het is fascinerend dat 

al die uitvoeringen samen de honger van het Concertgebouwpubliek niet leken te kunnen 

stillen.
55

 Beethoven was een pleister op de wonde tijdens de crisis van de jaren dertig en 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het is des te schrijnender dat in 1941 Joodse orkestleden 

                                                 
49 Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 24 mei 1957. 
50 Ibid., notulen DB-vergadering d.d. 7 januari 1959.  
51 Ibid., kopie brief van Lotte Klemperer aan Peter Diamand d.d. 7 januari 1955. 
52 Mededelingen door diverse, inmiddels gepensioneerde leden van het Concertgebouworkest. 
53 J.H. Giskes, ‘Opbouw (1881-1888)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, I, p. 11-26: 22-25, en ‘De 

periode Willem Kes (1888-1895)’, in: idem, p. 27-68: 35, 43, 50. 
54 F.W. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951). Een biografie 1871-1920 (proefschrift UU, Amsterdam 1999), 

p. 387-388. 
55 SAA toegangsnr. 1089 (CG).  
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van hun orkest gedwongen afscheid moesten nemen met ‘Alle Menschen werden Brüder’ en 

het extatische ‘Freude’ nog in hun oren...
56

 

Mengelberg vertrok in 1944, maar Beethoven bleef: de eerste twee concerten van het 

Concertgebouworkest na de bevrijding werden met de Ouverture Egmont geopend en vanaf 

1946 werden er ook weer Beethoven-cycli gegeven, aanvankelijk onder leiding van Eduard 

van Beinum. In 1948 namen Hein Jordans en Willem van Otterloo drie concerten van de 

orkestcyclus over in verband met gezondheidsproblemen van Van Beinum. In de volgende 

jaren werden er gastdirigenten voor aangetrokken: Otto Klemperer (1949, 1951, 1956), wiens 

Beethoven-cycli tot de hoogtepunten van de jaren vijftig behoorden,
57

 Erich Kleiber (1950), 

Josef Krips (1952), Paul Klecki (1953), Pierre Monteux (1954) en William Steinberg (1955). 

Voor de cyclus van 1955 was aanvankelijk Carl Schuricht geëngageerd, doch hij had zijn 

verplichting wegens ziekte moeten annuleren. Een achttiental dirigenten werd zonder succes 

benaderd (!), slechts Doráti zou drie van de vijf programma’s kunnen overnemen.
58

 

Uiteindelijk kon Steinberg als invaller worden geëngageerd en hoewel hij in de noodsituatie 

zeer goed beviel, kwam hij volgens Marius Flothuis, ondanks zijn grote capaciteiten, toch niet 

meer in aanmerking om nogmaals een Beethoven-cyclus te leiden.
59

 Een bijkomend probleem 

bij het zoeken naar vervanging vormde de mening van de artistiek leider dat het aantrekken 

van een Duitse dirigent, die zijn eerste concert op 11 mei zou moeten dirigeren, ongewenst 

was, vanwege de landelijke viering van de bevrijding.
60

 

In 1957 werd een nieuwe breuk in de traditie zichtbaar: in plaats van de cyclus leidde 

Otto Klemperer drie uitvoeringen van de Missa solemnis. Drie traditionele reeksen zouden 

nog volgen, onder Klemperer (1958), Karl Böhm (1959) en Eugen Jochum (1960). In 1961 is 

tijdens de tweede Amerika-tournee van het Concertgebouworkest de jaarlijkse traditie 

beëindigd met een cyclus door andere Nederlandse orkesten.  

Slechts sporadisch is hierna het doek voor Beethoven-in-serie nog opgehaald. In 1962 

werd hij met Brahms gecombineerd, waarbij Monteux dirigeerde. In 1965 vonden drie 

Beethoven-concerten plaats die door Bernard Haitink (2) en Anton Kersjes zijn geleid. In 

1966 volgde een reeks van vier met medewerking van de dirigenten Peter Erös, Claudio 

Abbado, Seiji Ozawa en Bart van Beinum. Een korte Beethoven-cyclus in 1969 stond onder 

leiding van Eugen Jochum. Vervolgens duurde het tot 1978, eer er weer één plaatsvond. Van 

20 april tot en met 1 mei zijn toen alle symfonieën en pianoconcerten ten gehore gebracht. 

Opnieuw in een gecombineerd project namen Bernard Haitink en het Concertgebouworkest 

drie concerten voor hun rekening en Anton Kersjes en het Amsterdams Philharmonisch 

Orkest vier. De reden daarvoor was de zesde tournee naar de Verenigde Staten in diezelfde 

meimaand. Overigens onthaalde het Concertgebouworkest tijdens deze reis New York en 

Washington op een Beethoven-cyclus van zes concerten. Het waren de laatste.
61

 In de jaren 

negentig zouden onder leiding van Wolfgang Sawallisch als gastdirigent de Beethoven-

symfonieën op cd worden gezet. 

 

                                                 
56 P. Heuwekemeijer, De autobiografie van Piet Heuwekemeijer. Vijftig jaar symfonieorkest (Laren, Amsterdam 

2000), p. 45-46. 
57 Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, p. 35. 
58 SAA toeg.nr. 693 (KCO), notulen DB-vergadering d.d. 25 april 1955; brief van Carl Schuricht d.d. 2 mei 

1955. 
59 Ibid., notulen DB-vergadering d.d. 6 juni 1955. 
60 Ibid., notulen DB-vergadering d.d. 25 april 1955. 
61 Steffen, ‘Kroniek’; SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslagen; fax d.d. 29 januari 2002 van N.P.H. Steffen. 
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10.5 De rijzende ster 

De gezondheidstoestand van Eduard van Beinum maakte dat er medio jaren vijftig grote zorg 

ontstond over de continuïteit van de muzikale leiding van het orkest. Dit blijkt bijvoorbeeld 

uit het feit dat het Stichtingsbestuur voor het seizoen 1956/57 te kennen gaf dat ‘naast het 

engageren van enige grote reis-dirigenten, naarstig moet worden gezocht naar enige jonge 

talenten.’
62

 Antal Doráti zou nog ‘onder de jongere dirigenten’ kunnen worden 

gerangschikt.
63

 De recensent van Trouw had hem al na zijn eerste optreden in 1952 voor 

enkele maanden per seizoen aan het orkest verbonden willen hebben.
64

 Het orkest zag graag 

Ferenc Fricsay aangesteld.
65

 Ook had men Carlo Maria Giulini en de jonge Nederlanders Jan 

Brussen en Bernard Haitink in het vizier. Voor de laatste twee werd aan het leiden van 

volksconcerten in het seizoen 1957/58 gedacht. Een beslissing daarover zou men nemen na 

het optreden van Giulini.
66

 Klachten over het te grote aantal dirigenten als gevolg van de 

proefnemingen met gastdirigenten, nam het bestuur voor lief.
67

 Van wie de klachten kwamen, 

is niet duidelijk. Correspondentie van concertbezoekers over dit onderwerp werd in het 

archief van het Concertgebouworkest niet gevonden.  

En toen was het toeval Bernard Haitink gunstig gezind. Hij was alleen al vanwege zijn 

leeftijd een opvallend fenomeen. Iets anders was dat hij amper directieles had genoten en voor 

een gastdirigentschap bij een orkest als het Concertgebouworkest veel te weinig ervaring had. 

Hij was van huis uit violist. In zijn conservatoriumtijd had hij privé directieles gekregen van 

de dirigent en pianist Felix Hupka. Na twee dirigentencursussen bij de Nederlandse Radio 

Unie was hij daar in 1955 als dirigent benoemd. Met ingang van 1957 zou hij als chef-dirigent 

van het Radio Filharmonisch Orkest worden aangesteld.  

Zijn eerste optredens met het Concertgebouworkest had hij te danken aan de afzegging 

van Giulini. Deze dirigent van het Milanese radio-orkest van de Italiaanse omroep RAI zou in 

november 1956 zijn debuut als gastdirigent maken met een reeks concerten.
68

 De Artistieke 

Commissie wilde dat de geplande programma’s zoveel mogelijk zouden worden gehandhaafd. 

Om de vervanging voor het publiek zo aanvaardbaar mogelijk te maken, werd besloten om 

voor één programma een dirigent van naam te vragen en de leiding van een ander programma 

aan de assistent-dirigent Henri Arends op te dragen. Als dirigent van naam werd in verband 

met het repertoire, dat verscheidene werken van Italiaanse componisten zou bevatten, in de 

eerste plaats aan Italiaanse dirigenten gedacht, met name Previtali en Rossi. Verder werden de 

namen van Malko, Matačic, Boult en Rosbaud genoemd. Voor de concerten van 7 en 8 

november dacht men aan Bernard Haitink vanwege de voorgenomen uitvoering van onder 

meer het Requiem in c van Luigi Cherubini. Haitink had dit werk namelijk enkele maanden 

eerder tijdens zijn eerste openbare concert met het Radio Filharmonisch Orkest in Den Haag 

met succes geleid. Hetzelfde koor als waarmee het Concertgebouworkest zou samenwerken, 

                                                 
62 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 11 juli 1955. 
63 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 25 juli 1955.  
64 Trouw d.d. 22 februari 1952. 
65 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 9 januari 1956. Eerder had men Fricsay al als 

waardevol voor het orkest gezien. Wegens de gezondheidstoestand van Van Beinum werd voor het seizoen 

1955/56 nog een [doorgehaald: derde vaste] dirigent gezocht. Hiertoe viel de keus op Fricsay. Ibid., notulen 

vergadering voorlopig bestuur d.d. 25 mei 1954. 
66 Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 26 september 1956. 
67 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 19 maart 1956.  
68 J. Bank & E. Wennekes, De klank als handschrift. Bernard Haitink en het Concertgebouworkest (Amsterdam 

2006), p. 40-49, 51, 55 en p. 29-30: Hupka, in Wenen geboren, was in 1938 uit Duitsland gevlucht, waar hij als 

Kapellmeister werkzaam was. In Nederland wist hij de oorlog te overleven. Vanaf 1945 was hij aan het 

Amsterdamsch Conservatorium verbonden als leider van de opera- en de orkestklas. 
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namelijk het Koor van de Nederlandse Radio Unie, had daaraan zijn medewerking verleend.
69

 

Op het programma van de abonnementsconcerten van 7 en 8 november 1956 stonden verder 

Le stagioni, op. 8 nrs. 1-4, De vier jaargetijden, van Antonio Vivaldi met Theo Olof als solist. 

Uiteindelijk zou naast Arends en Haitink de Joegoslavische dirigent Artur Rodziński – met 

programmawijzigingen – optreden.   

 Haitink, die aanvankelijk de uitnodiging niet had willen aannemen,
70

 maakte indruk. 

‘Reeds nu heeft hij de rust die kenschetsend is voor de groten in het vak […] het betreft hier 

een rust die de zekerheid geeft.’ Zelfverzekerd demonstreerde hij vakkennis, beheersing van 

de partituur en talent en vaardigheden om zijn kennis door het orkest in muziek om te laten 

zetten. De muziekrecensent van De Telegraaf schreef er een uitvoerige beschouwing over en 

besloot deze met de woorden: ‘Haitink is een groot talent en derhalve een man met een dito 

toekomst.’
71

 Hij was niet de enige die door diens vakmanschap en artisticiteit werd getroffen. 

Talent was ook volgens de componist-recensent Lex van Delden van Het Parool 

onmiskenbaar aanwezig, ‘in bijzondere mate zelfs en van een dwingende allure. Het was 

bepaald hartverwarmend dit zo duidelijk te kunnen vaststellen.’
72

  

 Het succesvolle debuut maakte grote indruk op bestuur en staf van het 

Concertgebouworkest. Begin januari 1957 wees een van leden van de Artistieke Commissie 

erop dat Haitink toen al tot de dirigenten kon worden gerekend, die het publiek ‘attractief’ 

noemde.
73

 Er volgde een uitnodiging om in het volgende seizoen een lange periode te komen 

dirigeren. Deze omvatte de Amsterdamse abonnementsconcerten van 20, 21 en 24 november 

1957, de donateursrepetitie en het concert van de Maatschappij “Caecilia” op 12 

respectievelijk 14 november, het volksconcert van 17 november en het concert vanwege het 

Internationale congres van de Fondation Européenne de la Culture op 23 november. Dit toont 

het vertrouwen dat in Haitink werd gesteld. 

De uitgevoerde werken besloegen een breed terrein. Van barok tot modern – met op 

20 oktober de wereldpremière van de Symfonie van Robert Heppener. Bovendien moest 

Bernard Haitink zich staande weten te houden tussen de oudere en meer ervaren Carlo Maria 

Giulini en de door de wol geverfde George Szell. En dat lukte. ‘“Ein deutsches Requiem” in 

geslaagde uitvoering. Begaafde directie van Haitink’ kopte Het Parool van 18 november 1957 

en op 25 november liet deze krant opnieuw al met ‘BRUCKNERS tweede symfonie verwekte 

geestdrift bij publiek’ overduidelijk van zijn waardering blijken. ‘Het was bepaald 

opmerkelijk hoe nauwgezet hij zich tot de voorgeschreven dynamiek bepaalde en zich ver 

hield van eigengereide interpretaties. Het werk kwam daardoor juist in zijn ware eigen kracht 

naar voren, en ook Haitink zelf liet zich zo kennen als een kunstenaar met een sterk artistiek 

geweten.’ Weliswaar werden er enkele oneffenheden geconstateerd, maar er was ‘alle 

aanleiding na deze Bruckner-vertolking om de prestaties van deze jonge dirigent opnieuw te 

bewonderen.’ Enigszins in zijn voordeel was dat Giulini zich niet steeds onverdeeld succesvol 

had gepresenteerd.
74

  

 Al in het voorjaar van 1957 was onderzocht of Haitink ook daarna voor het 

Concertgebouworkest beschikbaar zou zijn, omdat men vreesde dat er elders beslag op hem 

zou worden gelegd, ‘in het bizonder van de kant van de Radio’. Voorwaarde was wel dat de 

                                                 
69 SAA toegangsnr. 693, samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 19 oktober 1956; Bank & Wennekes, 

De klank als handschrift, p. 51.  
70 Bank & Wennekes, De klank als handschrift, p. 52. 
71 De Telegraaf d.d. 9 november 1956. 
72 Het Parool, d.d. 9 november 1956, voorts de Volkskrant, Het Vrije Volk, De Maasbode, d.d. 9 november 1956. 
73 SAA toegangsnr. 693 (KCO), samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 3 januari 1957. 
74 O.a. De Tijd, de Volkskrant, De Maasbode d.d. 2 november 1957, Het Parool, De Telegraaf d.d. 4 november 

1957, Algemeen Handelsblad, Trouw, De Tijd d.d. 8 november 1957.  
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concerten in november gunstige artistieke resultaten zouden hebben.
75

 Tijdens een gesprek 

van Van Beinum en Flothuis met hem werd duidelijk dat kon worden aangenomen dat hij zich 

na het seizoen 1957/58, indien daartoe aanleiding zou bestaan, voor het Concertgebouworkest 

zou kunnen vrijmaken. Wat goed uitkwam, omdat Van Beinum minder wilde werken.
76

   

De gezondheidstoestand van de eerste dirigent leidde meer dan eens tot vervangingen 

en verschuivingen. Naast hem functioneerden er in het seizoen 1957/58 daardoor 

gastdirigenten als Doráti, Giulini, Klemperer, Szell en… Haitink, ‘ongeacht de vraag of wij in 

Haitink onze toekomstige “tweede dirigent” zien’.
77

  

In maart 1958 was Haitink alweer terug. Deze keer met een repertoire dat bestond uit 

het Concert in C, BWV 1064, voor drie klavecimbels en strijkorkest van Johan Sebastian 

Bach, diens Vioolconcert in a, BWV 1041, Haydns Symfonie nr. 98, Schelomo van Ernest 

Bloch, Don Juan van Richard Strauss, Bartóks Vioolconcert en de Derde symfonie, de 

Schotse, van Mendelssohn. Solisten waren de klavecinisten Hans Brandts Buys, Janny van 

Wering en Marijke Smit Sibinga, de violist Yehudi Menuhin en de eerste solocellist Tibor de 

Machula (in Schelomo). Pers, publiek en het Stichtingsbestuur bleken opnieuw met de 

geleverde prestaties ingenomen. Op 17 maart 1958 verklaarde het bestuur zich daarom 

akkoord om hem voor een langere periode te herengageren dan aanvankelijk in de bedoeling 

lag, toen bleek dat het voor de periode oktober/november 1958 onmogelijk was een andere 

gastdirigent aan te trekken.
78

 Verder leidde Haitink drie concerten in juni. De begeleiding bij 

de samenstelling van de programma’s was bijzonder geweest. Het aantal ongewone werken 

was beperkt ten einde de dirigent in de gelegenheid te stellen om een zo gunstig mogelijke 

indruk te maken.
79

 Bescherming bleek ook bij de bespreking in het Algemeen Bestuur over 

vervanging, toen Van Beinum om gezondheidsreden niet wilde meewerken aan een concert in 

de Salzburger Festspiele. Ware Haitink uit te nodigen en scholen daarin met name voor het 

orkest of voor Haitink onwenselijke risico’s? Bij stemming bleek dat de meerderheid van de 

aanwezigen de risico’s te groot vond.
80

 Maar bij voortduring werd duidelijk dat zowel publiek 

als pers zeer waren ingenomen met de prestaties van de jonge dirigent.
81

 Van enthousiasme in 

het orkest daarentegen blijkt niets. 

Het lot was Haitink ook daarna gunstig gezind. Het ging opnieuw niet goed met Van 

Beinum. In het seizoen 1958/59 moest de leiding van concerten worden overgenomen door 

George Szell, Jan Brussen, Eugen Jochum en wederom het aanstormend talent. Anthon van 

der Horst dirigeerde in plaats van Van Beinum de Matthäus-Passion. Tijdelijke verwijdering 

tussen de Stichting en Otto Klemperer ontstond door een ongelukkige manoeuvre van de 

artistieke leiding op het moment dat men hem meer dan ooit nodig had. Klemperer was wel 

bereid om in het Holland Festival Wagners Tristan und Isolde te dirigeren, maar wegens 

ziekte moest Ferdinand Leitner hem vervangen.
82

 

In oktober/november 1958/59 leidde Haitink uitvoeringen van de Ouverture, ‘Furiant’ 

en de ‘Dans van de komedianten’ uit De verkochte bruid van Smetana, het Altvioolconcert 

                                                 
75 SAA toegangsnr. 693 (KCO), samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 29 april 1957. 
76 Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 13 mei 1957. 
77 Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 14 oktober 1957. Tijdens Haitinks concertserie in 

november bracht Marius Flothuis de eventuele noodzakelijkheid ter sprake om de jonge man aan het orkest te 

binden. In de Artistieke Commissie werd toen geadviseerd om zich voorlopig te beperken tot een hernieuwd 

engagement voor een aantal concerten in het seizoen 1958/59. Samenvatting bespreking Artistieke Commissie 

op 22 november 1957. 
78 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 17 maart 1958. 
79 Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 8 februari 1958. 
80 Ibid., notulen AB-vergadering op 10 februari 1958. 
81 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 17 maart 1958. 
82 Nolthenius, ‘De periode Van Beinum (1945-1959)’, p. 60 
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van Bartók met als solist de eerste soloaltist Klaas Boon, de Vijfde symfonie van Tsjaikovski, 

het Eerste vioolconcert in g van Bruch met als soliste Sylvia Rosenberg, Haydns Symfonie nr. 

99, het Vioolconcert van Beethoven met de eerste concertmeester Jacob Krachmalnick, de 

door Eduard Reeser samengestelde Suite uit Elektra van Alphons Diepenbrock, twee liederen 

uit Des Knaben Wunderhorn en twee Rückert-Lieder van Gustav Mahler met Herman Schey 

en de Vierde symfonie van Beethoven. Het repertoire dat hij in januari 1959 dirigeerde, 

bestond uit werken van Haydn, Carl Maria von Weber, Dvořák, Rudolf Escher, Brahms, 

Mendelssohn, Stravinsky, Mozart, Mahler en Bizet.
83

 In twee seizoenen gaf hij blijk dat hij 

niet alleen een getalenteerd jong dirigent was, maar tevens dat hij een gevarieerd repertoire 

aankon.  

Voor het seizoen 1959/60 besloot Haitink geen gastdirecties op zich te nemen. Van 

Beinum kon zich dit indenken, maar meende dat het enerzijds weliswaar voor Haitink zeer ge-

wenst was enigszins tot ‘bezinning’ te komen, doch ook dat het anderzijds jammer zou zijn 

als de continuïteit in het bestaande contact tussen zijn jongere collega en het publiek zou 

worden verbroken. Haitink kwam voor zover het het Concertgebouworkest betrof op zijn 

besluit terug en nam de uitnodiging voor het leiden van enige concerten in 1960 aan.
84

 

Op 13 april 1959 werd het orkest echter getroffen door een zware slag. Eduard van 

Beinum overleed tijdens de repetitie op het podium van de Grote Zaal, te midden van ‘zijn’ 

orkestleden. De ontsteltenis was groot. Zijn dood kwam onverwacht, hoewel zich al in 1950 

een hartkwaal had geopenbaard en de musici zijn slechte conditie kenden.
85

 Er kwamen 

talrijke condoleances uit binnen- en buitenland, waaronder rouwbetuigingen van collega-

dirigenten. Onder hen bevonden zich bekende buitenlandse gastdirigenten.
86

 Bernard Haitink 

werd gevraagd en toonde zich bereid om op 18 april het herdenkingsconcert te leiden. Met 

medewerking van het Toonkunstkoor werd het slotkoor uit de Matthäus-Passion ten gehore 

gebracht. Daarna klonk het Adagio uit de Achtste symfonie van Anton Bruckner. Tijdens de 

tournee van het orkest naar Engeland in mei nam Haitink één concert voor zijn rekening. De 

overige drie werden gedirigeerd door Eugen Jochum. De jonge dirigent mocht ook met het 

Concertgebouworkest in het Holland Festival optreden, waarbij het Concerto grosso in F, op. 

3 nr. 4, van Händel, diens Utrechter Te Deum (beide eerste uitvoeringen) en de Tweede 

symfonie van Bruckner tot uitvoering kwamen. Al met al had hij bij het Concertgebouworkest 

een snelle carrière gemaakt, waarbij hij niet had geschroomd om onbekende werken te 

introduceren.
87

 Het is overigens opvallend hoe vaak Giulini in de besprekingen van de 

Artistieke Commissie is genoemd. Daaronder als vervanger van Van Beinum in 1958 in 

Salzburg!
88 

 

Met zijn Bruckner-uitvoeringen ging Haitink een regelrechte vergelijking aan met Van 

Beinum die erom befaamd was. De radio-opname van de uitvoering van Bruckners Tweede 

symfonie onder Bernard Haitink op 9 juli 1959 tijdens het Holland Festival, in een kokend 

hete Grote Zaal van het Concertgebouw, en recensies – al lopen ze uiteen – tonen dat Haitink 

                                                 
83 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
84 SAA toegangsnr. 693 (KCO), samenvattingen besprekingen Artistieke Commissie op 22 en 30 januari 1959 en 

4 februari 1959. 
85 De Leur, Eduard van Beinum, p. 305, 329-330. 
86 SAA toegangsnr. 693 (KCO). 
87 Waren de twee composities van Haitinks debuut als gastdirigent al eerste uitvoeringen, in november 1957 

volgden Mozarts Symfonie KV 318 en de Symfonie van Robert Heppener (wereldpremière), in januari 1959 

Hymne du grand Meaulnes van Rudolf Escher, de Ode van Igor Stravinsky en de Harmoniemis van Josef Haydn 

en in juli 1959 het Concerto grosso op. 3 nr. 4 van Georg Friedrich Händel en het Utrechts Te Deum. Zie 

Steffen, ‘Kroniek’. 
88 SAA toegangsnr. 693 (KCO), samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 22 januari 1958. 
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deze vuurproef met glans heeft doorstaan.
89

 De andere dirigenten die behalve de al genoemde 

Haitink, Jochum en Leitner na Van Beinums dood in de resterende maanden van het seizoen 

optraden, zijn Karl Böhm (in de Beethoven-cyclus), de assistent der dirigenten Jan Brussen, 

Jean Fournet, Anthon van der Horst (met Bachs Hohe Messe vanwege de Nederlandse 

Bachvereniging), Nicola Rescigno (in het Holland Festival met Maria Callas als soliste) en 

Hans Rosbaud (over wie later meer).
90

  

 

10.6 Actie Klemperer 

Met in totaal 49 concerten in deze periode kan de belangrijkheid van Otto Klemperer voor het 

orkest moeilijk worden onderschat. In juli 1955 verscheen hij weer voor het orkest, na een 

afwezigheid van vier jaar. Tijdens drie concerten in het Holland Festival werd een programma 

ten gehore gebracht dat bestond uit de Zesde symfonie van Ludwig van Beethoven, Verklärte 

Nacht van Arnold Schönberg in de versie voor strijkorkest en de Suite Nobilissima visione 

van Paul Hindemith. Nieuwe optredens en successen volgden al in november 1955 en in april, 

mei en juli 1956. Daarna was hij terug in februari (voor negen concerten) en in mei 1957, 

opnieuw in januari 1958 voor een grote reeks uitvoeringen en in mei/juni van dat jaar voor de 

Beethoven-cyclus en twee andere concerten.
91

  

 Klemperer dirigeerde bij het Concertgebouworkest grotendeels bekende werken. Een 

uitzondering vormde de Symfonie in drie delen van Igor Stravinsky. Deze compositie 

ondervond echter weinig weerklank bij het publiek, waarop de dirigent dreigde de gehele 

symfonie te herhalen. Hij was met het orkest zeer ingenomen.
92

 Het publiek op zijn beurt was 

dit met hem. Op muziekrecensenten kon hij eveneens een geweldige indruk maken. 

Veelzeggend zijn alleen al krantenkoppen uit 1957. ‘Klemperer zorgde voor een avond 

belevenissen’, ‘OTTO KLEMPERER groot Bachspeler Voortreffelijk concert van het 

Concertgebouworkest’, ‘STORMACHTIGE OVATIES IN CONCERTGEBOUW Fameuze 

interpretaties onder Otto Klemperer Vertolker van eigen époque’, en 

‘CONCERTGEBOUWORKEST MUSICEERDE SUBLIEM’.
93

 En in 1958 kopte Het Parool: 

‘“In dienst van de Godheid” DIRIGENT KLEMPERER: onvergelijkbare grootheid’.
94

  

Behalve door grote successen wordt de periode 1952-1959 met betrekking tot 

Klemperer gekenmerkt door problemen. Onder meer ongelukkig opereren van Marius 

Flothuis deed de relatie een tijdlang geen goed.
95

 Misnoegen bij het publiek over het 

wegblijven van de dirigent in het seizoen 1958/59 en ongerustheid dat hij ook in de 

daaropvolgende seizoenen niet voor het orkest zou komen, leidden tot de Actie Klemperer. 

Deze leverde een indrukwekkend aantal reacties op in de vorm van ondertekende circulaires 

en brieven, maar er bleek ook meer aan de hand te zijn, dan alleen verontrusting over het 

uitblijven van engagementen met de dirigent. Een punt van zorg betrof het mogelijk ‘ten 

achter blijven’ van de concertpraktijk ‘bij het beste uit de gramofoonplatenindustrie’.
96

 Bij de 

onlustgevoelens onder het publiek kan ook hebben meegesproken dat een aantal grootheden 

overleden was, onder wie Furtwängler, Kleiber en Toscanini, en anderen niet of sporadisch 

naar Amsterdam kwamen. Een briefschrijver noemt in dit verband naast Klemperer, 

                                                 
89 O.a. De Nieuwe Dag, Het Parool, Trouw, Gooi en Eemlander d.d. 10 juli 1959, Het Vrije Volk d.d. 11 juli 

1959. De radio-opname is uitgebracht in het tweede deel van Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. 
90 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959.  
91 Ibid. 
92 P. Hayworth, Otto Klemperer. His life and times, II, 1933-1973 (Cambridge 1996), p. 261.  
93 Het Parool, resp. De Tijd, De Telegraaf, de Volkskrant d.d. 8 februari 1957. 
94 D.d. 13 januari 1958. 
95 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 20 mei 1957.  
96 Ibid., verzoekschrift (afschrift) van Comité “Actie Klemperer” d.d. 17 oktober 1958 
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Ansermet, Knappertsbusch, Krips, Karajan, Mitropoulos, Walter, Monteux, Rosbaud en 

Fricsay.
97

  

Voor het seizoen 1958/59 nam Klemperer alleen de uitnodiging aan om in het Holland 

Festival Tristan und Isolde te komen dirigeren. Dat werd, zoals vermeld, door ziekte 

verhinderd. De uitnodiging in 1958 om de Beethoven-cyclus 1960
98

 te leiden, bracht evenmin 

het beoogde resultaat. In plaats van Klemperer trad Eugen Jochum op. Pas in het Holland 

Festival 1961 heeft Klemperer weer concerten met het orkest gedirigeerd.
99

  

 Een opmerkelijk verzoek deed de dirigent in 1956. Hij wilde toen voor een 

programma bepaalde orkestleden hebben en vroeg om ‘den Dienst des Orchesters so 

einzuteilen, dass Herr Barwahser, Herr de Wilde, und Herr de Klerk [de eerste solofluitist, 

respectievelijk de eerste soloklarinettist en -fagottist] in meinen kommenden Juli Konzerten 

spielen.’
100

 

 

10.7 Andere gastdirecties 

De belangrijkste dirigent van buiten, zowel qua aantal concerten kwantitatief als qua positie 

was in de periode 1952-1959 echter Rafael Kubelík. Hij leidde na Van Beinum veruit de 

meeste abonnementsconcerten in Amsterdam. Na Kubelík volgde, wat de abonnements-, 

volksconcerten en de concerten van het Nederland Theater Centrum betreft (inclusief 

Beethoven-cycli), een groep die bestond uit Antal Doráti, Ferenc Fricsay, Bernard Haitink, 

Eugen Jochum, Otto Klemperer, Josef Krips, Pierre Monteux, Eugene Ormandy en George 

Szell. In de Holland Festivals traden op: Doráti, Haitink, Anthon van der Horst, Klemperer, 

Krips, Kubelík, Ferdinand Leitner, Jean Martinon, Monteux, Ormandy, Nicola Rescigno, 

Rosbaud, Szell en Henri Tomasi. Verder kwam een deel van de talrijke grammofoonopnamen 

voor rekening van gastdirigenten, te weten Karl Böhm, Antal Doráti, Jean Fournet, Erich 

Kleiber, Josef Krips, George Szell en Carlo Zecchi.
101

 Heel lang had men graag Dimitri 

Mitropoulos in Amsterdam gehad,
102

 doch de Grieks-Amerikaanse dirigent heeft alleen een 

concert van het orkest geleid tijdens de Salzburger Festspiele 1958. In de Artistieke 

Commissie passeerden ook namen van andere dirigenten, maar van een engagement kwam 

vaak niets.
103

 Naar aanleiding van het verzoek van de dirigente Antonia Brico om het orkest te 

mogen dirigeren, gaf Eduard van Beinum als zijn mening dat zij inderdaad over kwaliteiten 

beschikte, doch dat deze niet van zodanige aard waren dat er op dat moment aanleiding was 

haar te engageren. Binnen de Artistieke Commissie bestonden geen principiële bezwaren 

tegen het engageren van een vrouwelijke dirigent, maar zij diende wel over de vereiste 

                                                 
97 Ibid., afschrift brief van P.G. Grünhut d.d. 22 september 1958. 
98 Acht concerten voor in totaal f 18.000. SAA toegangsnr. 693 (KCO), concept brief d.d. [1 oktober 1958] van 

Marius Flothuis en H.J. Waage. 
99 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslagen 1958/59, 1959/60, 1960/61; afschrift van de brief d.d. 1 oktober 

1958 van Marius Flothuis en H.J. Waage aan O. Klemperer. 
100 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van Otto Klemperer aan Marius Flothuis d.d. 24 juni 1956. 
101 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959; SAA toegangsnr. 

693 (KCO), jaarverslagen; J. van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest (Zutphen 1989), p. 55-62. Van 

Bart vermeldt op p. 55 dat de Serenade voor strijkers van Dvořák is opgenomen onder leiding van Josef Krips. 

Het jaarverslag 1953/54 daarentegen vermeldt als dirigent Rafael Kubelík. Waarschijnlijk is dit correct, omdat 

de serenade in het seizoen 1953/54 tijdens concerten onder leiding van Kublík is uitgevoerd. De opname is 

vermoedelijk nooit uitgebracht. 
102 SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslag van de brief aan Dimitri Mitropoulos d.d. 16 december 1952. 
103 Bijvoorbeeld voor volksconcerten. Lijst 1955 bevat onder de rubriek volksconcert de volgende namen 

Krannhals, Kurz, Malko, Rignold, Bour, Freitas Branco, Galliera, Szenkar, Jan Brussen, Roelof Krol, 

Elmendorff, Leitner, Rosbaud, Salquin, Sawallisch, Haitink en Lovro von Matačic. SAA toegangsnr. 693 

(KCO), brief aan de leden van de Artistieke Commissie d.d. 1 juli 1957. 
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capaciteiten te beschikken.
104

 Opmerkelijk is de bij tijd en wijle terugkerende wens om 

Herbert von Karajan voor het orkest te hebben.
105

 

Het eerste optreden van Ferenc Fricsay als gastdirigent van het Concertgebouworkest 

vond plaats op 27 februari 1952. Al direct gaven krantenkoppen aan dat het om een 

uitzonderlijk talent ging, een dirigent van grote kunde en met genadeloze accuratesse, met 

grandioos orkestspel als resultaat.
106

 Hierna dirigeerde hij in de seizoenen 1952/53, 1953/54 

en 1955/56. Zijn programma’s bevatten vaak een twintigste-eeuwse compositie. Hij 

introduceerde het Divertimento van Béla Bartók, het Eerste pianoconcert van Boris Blacher, 

het Vioolconcert van Arnold Schönberg, het Concert voor twee violen en orkest van Géza 

Frid, de Zesde symfonie van Karl Amadeus Hartmann, de Franse suite naar Rameau van 

Werner Egk, maar ook de Symfonie nr. 44 van Josef Haydn.
107

 Fricsays musiceren kreeg niet 

altijd louter positieve reacties. De Volkskrant typeerde hem na zijn laatste concert in 

Amsterdam in 1956 zo: ‘Nog steeds is hij een raadselachtige figuur. Over zijn technisch 

meesterschap bestaat geen verschil van mening. Het is de kunstenaar, de muzikant Fricsay, 

die vooral dit seizoen, meer dan eens teleurstelde.’ Doordat hij moeilijk kon aanpassen ‘bij de 

eigen, superieure aard van het Concertgebouworkest.’
108

 

 Het eerste concert van Josef Krips met het Concertgebouworkest vond plaats op 21 

februari 1951. Zijn programma’s bevatten veel werken van Haydn, Mozart, Beethoven en 

Schubert. Ook dirigeerde hij muziek uit later tijd, waaronder Verdi’s Otello in onder meer de 

Holland Festivals 1953 en 1954. Hij introduceerde in de periode 1952-1959 slechts enkele 

werken: van Berg, Rawsthorne en Hendrik Andriessen.
109

 Voor Otello liet hij de aanvoerders 

van de strijkers naar zijn hotel komen om met hen op indringende wijze van tevoren het 

gewenste klankbeeld van de strijkers door te nemen.
110

 Krips’ gestiek was voor Matthijs 

Vermeulen aanleiding om die in een artikel in De Groene Amsterdammer van 14 november 

1953 aan de kaak te stellen. De dirigent deed hem door zijn gebaren denken aan een 

ouderwetse heldentenor, een ober die zijn gasten het menu aanbiedt en de wijnkaart of een 

cavelier uit de negentiende-eeuw die zijn dame inviteert voor een dans.
111

 Het was slechts een 

rimpeling in een voor de dirigent gelukkige periode.
112

 

 Eugene Ormandy presenteerde zich voor het eerst met het orkest tijdens het Holland 

Festival op 11 juli 1953 te Scheveningen. De dirigent van het Philadelphia Orchestra leidde 

het Concertgebouworkest toen in composities van Mendelssohn en Hindemith en in de Zesde 

symfonie van Sergej Prokofjev (eerste uitvoering).
113

 Zijn concert in Amsterdam aan het eind 

                                                 
104 Ibid., brief van Antonia Brico d.d. 31 januari 1955; samenvatting bespreking Artistieke Commissie d.d. 7 

oktober 1957. 
105

Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie d.d. 4 september 1956. De commissie meende toen dat 

ook Herbert von Karajan in aanmerking kwam om het orkest te dirigeren, doch adviseerde dit in het Holland 

Festival op te nemen. Voor het seizoen 1959/60 adviseerde de Artistieke Commissie Karajan uit te nodigen, toen 

bleek dat Haitink, Bernstein en Cluytens niet beschikbaar zouden zijn. Men zou Karajan pas uitnodigen na 

goedkeuring door het Dagelijks Bestuur. In tweede instantie worden genoemd Münch, Reiner, Sawallisch en 

Kubelík. Samenvatting bespreking Artistieke Commissie op 20 november 1958. Het DB besloot na ampele 

discussie Karajan niet voor het seizoen 1959/60 uit te nodigen, ‘zulks in verband met mogelijk te verwachten 

repercussies van het publiek.’ Notulen DB-vergadering d.d. 22 november 1958. 
106 De Telegraaf, Het Parool, De Tijd d.d. 29 februari 1952.  
107 Steffen, ‘Kroniek’. 
108 D.d. 27 januari 1956. 
109 Steffen, ‘Kroniek’. 
110 Heuwekemeijer, De autobiografie van Piet Heuwekemeijer, p. 75. 
111 T. Braas, Door het geweld van zijn verlangen. Een biografie van Matthijs Vermeulen (Amsterdam 1997), p. 

678. 
112 SAA toegangsnr. 693, doorslag afschrift brief van Josef Krips d.d. 21 november 1953. 
113 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959. 
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van het festival noemde Bertus van Lier in Het Parool ‘een schoon besluit’. Het publiek 

huldigde deze ‘meester-dirigent’ en het orkest met ovaties.
114

 Hij fascineerde en inspireerde. 

‘De suggestieve kracht, die van hem uitgaat, is zo sterk, dat men zich geheel laat meeslepen, 

ook waar men zijn opvattingen niet geheel kan delen.’
115

 

Ormandy introduceerde bij het Concertgebouworkest verder composities van Samuel 

Barber, Alban Berg, Vincent Persichetti en William Schuman.
116

 Over zijn musiceren schreef 

het Algemeen Handelsblad in 1957: ‘het is big, very big, het loopt smoothly, very smoothly, 

er gebeurt niets wat niet mag, alles voltrekt zich met een onberispelijke perfectie, die aan het 

soepele en toch machtige functioneren van een super-de-luxe-twaalfcilinder-Cadillac doet 

denken. Men voelt zich ook bij de duizelingwekkendste snelheid volstrekt veilig. De 

gestroomlijnde klank van dit kolossale apparaat drukt zijn stempel op elk werk, dat zodoende 

een gestandaardiseerde vertolking krijgt, op hoog peil, maar zonder met de 

karaktereigenschappen der verschillende composities rekening te houden.’
117

 Accepteerde 

men dit, dan viel er ook te genieten. ‘In ieder geval was het Concertgebouworkest onder 

Ormandy een prachtig, een vurig en meeslepend orkest, reagerend als een raspaard op de 

meesterlijke ruiter’.
118

 Hij betoverde het, bracht de gehele zaal onder de ban van zijn 

fascinerende dirigeerkunst. ‘Het is niet overdreven te beweren, dat men in jaren het orkest niet 

met zulk een snijdende accuratesse heeft horen spelen, dat men ver in zijn herinnering moet 

graven om zich een dergelijke, als glanzend staal flitsende orkesttutti voor de geest te halen 

als men gisteren van het ensemble te horen kreeg’, aldus de muziekrecensent van Trouw op 

18 januari 1957. 

Ormandy hield van een krachtig geluid. Voor zijn optreden in 1955 vroeg hij om 

verdubbeling van al het hout voor alle werken die hij met het orkest ging uitvoeren. Na 

overleg werd dit beperkt tot de Vierde symfonie van Tsjaikovski en de Ouverture Leonore III 

van Beethoven. In de Vierde symfonie van Mendelssohn wilde hij ‘slechts’ de eerste hobo, de 

eerste klarinet en de eerste fagot in een aantal tuttipassages verdubbeld hebben in verband met 

de balans ten opzichte van de grote strijkerssectie.
119

 In 1956 vroeg hij opnieuw om 

verdubbeling van al het hout en om zes hoorns voor de grote werken. ‘In other words, where 

there are 3 flutes and a piccolo in the original part then, of course, we won’t want any more 

players, but when there are only two flutes, like in the Sibelius Symphony No. 1, I would like 

to have each part doubled in the full passages. This, of course, applies to all the woodwind 

instruments.’
120

 Hij was hiermee niet uitzonderlijk. George Szell gebruikte eveneens in de 

Vierde Tsjaikovski dubbel hout, zoals ook in de Tweede symfonie van Jean Sibelius. In de 

Schuberts Onvoltooide liet hij in bepaalde passages het hout verdubbelen. En: ‘Regarding the 

absence of Mr. Stotijn [die een kenmerkende toon had] on December 15th, I would suggest 

the engagement of an extra oboe player for doubling, but only if a good one can be found who 

is careful in questions of intonation.’
121

  

  Een andere dirigent die voor het orkest belangrijk is geworden, was Antal Doráti. Hij 

leidde het voor het eerst op 17 februari 1952, nadat hij al enkele jaren in Den Haag en 

Scheveningen de aandacht had getrokken.
122

 ‘Ideale dirigent voor Concertgebouw eindelijk 

                                                 
114 Het Parool d.d. 16 juli 1953. 
115 Trouw d.d. 15 juli 1953. 
116 Steffen, ‘Kroniek’. 
117 Algemeen Handelsblad d.d. 7 januari 1957. 
118 Het Parool, d.d. 7 januari 1957. 
119 SAA toegangsnr. 693, brieven van de secretaresse van Ormandy d.d. 10 en 21 december 1954; doorslag van 

de brief van Guillaume Landré aan Ormandy d.d. 15 december 1954. 
120 Ibid., brief van Eugene Ormandy aan Marius Flothuis d.d. 16 november 1956. 
121 Ibid., brief van George Szell aan Marius Flothuis d.d. 2 oktober 1957. 
122 Het Parool d.d. 15 februari 1952. 
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gevonden?’ kopte Trouw veelzeggend op 22 februari. Zijn tweede concert in Amsterdam 

maakte op Marius Flothuis een aanmerkelijk minder goede indruk.
123

 Doráti zou echter nog 

menigmaal worden gecomplimenteerd. Hij dirigeerde in de seizoenen 1952/53-1958/59 de 

eerste uitvoeringen van Hertog Blauwbaards burcht van Béla Bartók in concertvorm (in het 

Holland Festival 1956), de Derde symfonie van Marcel Poot, Threnos van Sándor Veress en 

de Caecila-ouverture van Géza Frid.
124

 Op Louis Metz maakte het vrijwel optisch werkend 

herinneringsvermogen van Doráti grote indruk. Dit vermogen stelde volgens de altviolist de 

dirigent in staat om zeker een honderdvijftigtal werken uit het hoofd te dirigeren.
125

 

 Er vonden meer significante optredens tijdens het Holland Festival plaats. Die van 

Klemperer zijn al gememoreerd. Tijdens het Holland Festival 1955 dirigeerde Pierre Monteux 

op 23, 25 en 26 juni het ballet Daphnis et Chloé van Maurice Ravel, zij het met twee kleine 

coupures in het eerste en het tweede deel. Aan de uitvoering werkte ook het koor van de 

Nederlandse Radio Unie mee. Ravels muziek werd voorafgegaan door de Ouverture Le 

corsaire van Hector Berlioz, de Variations symphoniques van César Franck met Leon 

Fleisher als solist en de Derde symfonie van Willem Pijper. Monteux toonde zich nog altijd 

een meester in zijn vak. Lex van Delden schreef naar aanleiding van de Amsterdamse 

uitvoering van Daphnis et Chloé op de drieëntwintigste breedsprakig in Het Parool: ‘Met een 

precisie en souplesse, die vóór alles klaar en doeltreffend zijn en elk overbodig gebaar 

uitbannen, heeft hij een geheel bereikt, waarin alle denkbare klankschakeringen in de fijnst 

mogelijke verhoudingen de basis vormden voor een scala van expressies, die lyriek en 

dramatiek, tederheid en vurige heftigheid, verstilling en geweld tegenover elkaar plaatste in 

het logische verband, waarin Ravel dit al met onvoorstelbare fantasie en onovertrefbaar 

meesterschap neerschreef.’
126

 Ook andere reacties getuigen van het goede niveau van 

musiceren.
127

  

 Ferdinand Leitner verdient extra vermelding om de door hem gedirigeerde 

uitvoeringen vanwege de Wagnervereeniging in 1959. De vereniging had haar 

werkzaamheden na de oorlog hervat, maar met de exclusiviteit en de regelmaat van de 

uitvoeringen was het spoedig gedaan. Zo ook met de vaste medewerking van het 

Concertgebouworkest. In juni 1959 vonden de laatste uitvoeringen plaats, als gevolg van de 

alsmaar stijgende financiële lasten, van Tristan und Isolde in het kader van het Holland 

Festival. Ferdinand Leitner verving een zieke Otto Klemperer. Wagners kleinzoon Wieland 

was aangetrokken voor de regie, de decors en de kostuums. Hierna viel voor de 

Wagnervereeniging het doek.
128

 De opname van 15 juni van de opvoering in Den Haag 

getuigt van het musiceerniveau onder Leitners leiding.
129

 De optredens van Hans Rosbaud 

komen in het volgende hoofdstuk aan bod. 

 

10.8 Buitenlandse reizen 

De ontwikkeling die na de Tweede Wereldoorlog op het terrein van de buitenlands reizen was 

ingezet, vond een vervolg. Het reizen raakte in tegenstelling tot voor de wereldbrand in het 

arbeidspatroon van het orkest geïntegreerd en besloeg een veel groter gebied.
130

  

                                                 
123 Het Vrije Volk d.d. 22 februari 1952 
124 Steffen, ‘Kroniek’. 
125 L. Metz, Over dirigeren, dirigenten en orkesten (Lochem 21968), p. 195. 
126 Het Parool d.d. 24 juni 1955. 
127 Bijvoorbeeld Trouw, resp. De Tijd d.d. 24 juni 1955. 
128 H. Suèr & J. Meurs, Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereeniging in Nederland 1883-1959 

(Amsterdam 1997), p. 276-282 
129 Uitgebracht op drie cd’s door Ponto. 
130 Vgl. M. Flothuis, ‘Tussen twee wereldoorlogen (1920-1940)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, 

I, p. 167-210: 203. 
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Zoals al is geschreven, leidde Dimitri Mitropoulos een concert in Salzburg. Hij had 

onder meer als dirigent van het New York Philharmonic Orchestra wereldfaam verkregen. 

Met zijn optreden was een lang gekoesterde wens van het orkest in vervulling gegaan.
131

 Het 

concert van 10 augustus 1958 in het Großes Festspielhaus is echter het enige gebleven dat hij 

met het Concertgebouworkest heeft gegeven. Een van de uitgevoerde werken was Also sprach 

Zarathustra van Richard Strauss. Aanvankelijk had Marius Flothuis deze compositie niet op 

het programma willen hebben, ‘as this work has not been played by our orchestra for over 20 

years’.
132

  

Er waren veel meer dirigenten die in de onderhavige periode aan optredens in het 

buitenland hun medewerking verleenden. Rafael Kubelík was naast Eduard van Beinum ook 

daarin de belangrijkste. De Tsjech had, zoals eerder vermeld, een groot aandeel in de 

concerten tijdens de succesvolle eerste intercontinentale reis van het orkest naar de Verenigde 

Staten en Canada. In de zo problematische seizoenen 1957/58 en 1958/59 dirigeerden behalve 

Mitropoulos, ook Ormandy, Jochum, Sawallisch, Szell en Haitink het orkest in het buitenland.  

 

10.9 Terugblik 

In de periode 1952-1959 speelden gastdirigenten een majeure rol door optredens elders met 

het orkest en vanwege ziekteperiodes van Eduard van Beinum. Het beroep dat op hen moest 

worden gedaan, was soms groter dan gewenst. Een spanningsveld vormden de gewenste 

kwaliteit, de honoraria, de slechte beschikbaarheid van grote namen en het als gebrek 

gevoelde tekort aan jonge talenten. Zo kwam Mitropoulos pas na vele jaren en is een dirigent 

als Fritz Reiner, ondanks pogingen daartoe, nooit met het Concertgebouworkest 

opgetreden.
133

 

Rafael Kubelík dirigeerde een breed scala aan werken, waaronder Oost-Europese en 

onbekende muziek. Zijn programma’s bevatten heel vaak minstens één compositie uit de 

twintigste eeuw. De verbintenis als vaste gastdirigent respectievelijk eerste dirigent duurde tot 

en met 1952/53. Pas in 1958 kwam er weer een vaste gastdirigent: George Szell. Met hem 

ontwikkelde zich nauwelijks een inspirerende band. Ondertussen was er een nieuwe ster aan 

het firmament verschenen: Bernard Haitink, die in korte tijd een geweldige vooruitgang in 

zijn carrière maakte en zich ontwikkelde tot een dirigent die onder anderen door Van Beinum 

als zijn opvolger werd gezien. Diverse gastdirigenten traden tijdens tournees op. 

 De gastdirigenten in hun totaliteit brachten een uiteenlopende hoeveelheid 

composities, waaronder veel werken die tot het standaardrepertoire behoorden. Ze hadden een 

belangrijk aandeel in de radio-uitzendingen en (zeker later) in de officiële 

grammofoonopnamen. Belangrijke invloeden van overheidswege op het gastdirigentenbeleid 

konden niet worden vastgesteld. De optredens van gastdirigenten in het Holland Festival en 

tijdens tournees, en de grammofoonopnamen vergrootten het aanzien van het orkest in 

binnen- en buitenland. Jean Martinon dirigeerde in de seizoenen 1952/53-1958/59 eigen werk: 

op 19 februari 1955 leidde hij de uitvoering van zijn Derde symfonie; Constantin Silvestri 

dirigeerde op 26 december 1957 de uitvoering van drie stukken voor strijkorkest van zijn 

hand.
134

 

Bij het Berliner Philharmonische Orchester werd gebruikgemaakt van een 

uiteenlopende schare van dirigenten. Herbert von Karajan, in 1955 tot chef-dirigent benoemd, 

                                                 
131 SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslag van de brief aan Dimitri Mitropoulos d.d. 16 december 1952. 
132 Ibid., doorslag van de brief van Marius Flothuis aan Dimitri Mitropoulos d.d. 28 februari 1958. 
133 SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslagen van de brieven van Marius Flothuis aan Fritz Reiner d.d. 28 

september en 22 oktober 1956.  
134 Steffen, ‛Kroniek’ en ‘Bijlage 3 De componisten die eigen werk met het Concertgebouworkest hebben 

uitgevoerd’.  
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profileerde zich in Berlijn pas duidelijk vanaf het seizoen 1956/57 met de serie ‘Acht 

Philharmonische Konzerte im Abonnement’, die in totaal drie keer werd gegeven. 

‘Volkstümliche Konzerte’ waren er alleen op kleine schaal en werden niet door Karajan 

gedirigeerd. De concerten van een kleine serie met muziek van tijdgenoten lijken evenmin 

diens belangstelling te hebben.
135

 

Hoe in de periode 1952-1959 de situatie bij het Concertgebouworkest was ten aanzien 

van de eerste optredens van de qua aantal concerten belangrijkste buitenlandse gastdirigenten 

in vergelijking met hun eerste optreden met de Berlijners, en/of de Wiener Philharmoniker, 

toont het volgende overzicht.
136

  

 

Tabel 10.3 Eerste optredens van dirigenten in de periode 1952/53-1958/59 bij het 

Concertgebouworkest, vergeleken met die bij het Berliner Philharmonische Orchester en de 

Wiener Philharmoniker 

 
dirigent Concertgebouw 

-orkest 

Berliner  

Philharmonisches 

Orchester 

Wiener 

Philharmoniker 

Erich Leinsdorf 4-6-1953 29-8-1970 1947 

Jean Martinon 4-7-1953 9-1-1963 - 

Eugene Ormandy 11-7-1953 21-8-1955 1956 

Fritz Lehmann 4-4-1954 8-12-1939 - 

Carlo Zecchi 13-5-1954 - - 

Daniel Sternefeld 3-6-1954 - - 

William Steinberg137 11-5-1955 9-1-1929 1936 

Karl Böhm 19-9-1955 13-3-1935 29-4-1933 

Georg Solti 16-11-1955 23-11-1947 1961 

Bernard Haitink 7-11-1956 12-3-1964 1972 

Artur Rodziński 10-11-1956 - 1936 

Felix de Nobel 5-5-1957 - - 

Antoon Krelage 12-10-1957 - - 

Carlo Maria Giulini 30-10-1957 10-10-1967 1984 

Constantin Silvestri 20-12-1957 19-4-1959 - 

Hans Rosbaud 26-6-1958 22-10-1935 - 

Wolfgang Sawallisch 2-8-1958 25-6-1953 1986 

Dimitri Mitropoulos 10-8-1958 27-2-1930 1956 

Nicola Rescigno 11-7-1959 - - 

 

                                                 
135 P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester. Darstellung in Dokumenten (3 dln., 

Tutzing 1982), III, Die Mitglieder des Orchesters. Die Programme. Die Konzertreisen. Erst- und 

Uraufführungen, p. 349-365. 
136 Op basis van Steffen, ‘Kroniek’; Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester, III, p. 457-

461; C. Hellsberg, Demokratie der Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich enz. 1992); H. & 

K. Blaukopf, Die Wiener Philharmoniker. Welt des Orchesters – Orchester der Welt (Wien 1992); mededeling 

Wiener Philharmoniker; H. Kraus & K. Schreinzer, Wiener Philharmoniker 1842-1942. Statistik (Wien 1942) 

(Coll. N.P.H. Steffen). - = geen vermelding gevonden. 
137 Voor de Tweede Wereldoorlog bekend als Hans Wilhelm Steinberg. 
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Bijlage 10.1  Wereldpremières en eerste uitvoeringen onder leiding van Rafael Kubelík 

1949/50-1954/55
138

 

 
seizoen componist compositie 

1949/50 Bohuslav Martinů 

František Antonín (Václav) Míča 

Henk Badings 

Dmitri Sjostakovitsj 

Guillaume Landré 

Alexandre Tansman 

Vierde symfonie 

Symfonie in D 

Vierde vioolconcert 

Zevende symfonie 

Quatre mouvements symphoniques 

Musique pour orchestre 

1950/51 Bohuslav Martinů 

Paul Hindemith 

Guillaume Landré 

Dubbelconcert 

Die vier Temperamente 

Derde symfonie (wereldpremière) 

1951/52 

 

 

 

Bohuslav Martinů 

Jurriaan Andriessen 

Hans Osieck 

Bertus van Lier 

Celloconcert 

Berkshire symphonies 

Concertino nr. 2 

Katharsis 

1952/53 Roy Harris 

Franz Schubert 

Hilding Rosenberg 

Zevende symfonie 

Mis in As 

Concert voor orkest 

1953/54 Sem Dresden 

Antonín Dvořák 

Arthur Honegger 

Sergej Prokofjev 

Dansflitsen 

Stabat mater 

Vijfde symfonie 

Vijfde pianoconcert 

1954/55 Hans Henkemans 

Bernard Wagenaar 

 

Sergej Prokofjev 

Altvioolconcert (wereldpremière) 

Vijf tableaux voor cello en orkest 

(wereldpremière) 

Eerste suite uit Romeo en Julia 

1955/56 Wolfgang Amadeus Mozart 

Jan Václav Voříšek 

Bohuslav Martinů 

Dmitri Sjostakovitsj 

Bertus van Lier 

Pianoconcert KV 449 

Symfonie in D 

Soldatenmis 

Zesde symfonie 

Fagotconcert 

 

 

                                                 
138 Op basis van Steffen, ‘Kroniek’. 
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XI Heroriëntaties (1959-1974) 
 

11.1 Overbrugging na het overlijden van Van Beinum 

Het plotselinge overlijden van Eduard van Beinum beïnvloedde uiteraard in hoge mate de 

uitvoering van de plannen voor de aanstaande seizoenen. In een directe opvolging kon niet 

gemakkelijk worden voorzien. Van primair belang was dat er voor de perioden september-

oktober 1959 en eind februari-medio mei 1960 vervangingen werden geregeld. De eerste 

periode kon met Rafael Kubelík worden veiliggesteld.
1
 In een gebaar van piëteit handhaafde 

hij de programma’s, zoals Van Beinum ze had vastgesteld.
2
 Voor de tweede periode werd een 

beroep op vier dirigenten gedaan. De problemen werden nog vergroot, toen midden in het 

seizoen 1959/60 gezondheidsredenen de dirigent Hans Rosbaud noodzaakten het orkest te 

vragen om hem van zijn verplichtingen te ontslaan. Pierre Boulez en Stanisław 

Skrowaczewski werden bereid gevonden de concerten over te nemen. Behalve de genoemde 

dirigenten traden tijdens de Amsterdamse abonnementsconcerten op: Carlo Maria Giulini, 

Charles Münch, Willem van Otterloo, László Somogyi, George Szell, Ferdinand Leitner en 

Bernard Haitink. Eén concert werd deels geleid door Somogyi en deels door Felix de Nobel.
3
 

De volksconcerten waren volgens het jaarverslag verdeeld over Boulez, Jan Brussen, 

Doráti, Giulini, Haitink, Anthon van der Horst (Matthäus-Passion), Paul Hupperts, Jochum, 

(onder andere de Beethoven-cyclus), Kubelík, Münch, Van Otterloo, Skrowaczewski en Szell, 

terwijl ook een volksconcert ten dele door Somogyi en gedeeltelijk door Felix de Nobel werd 

gedirigeerd. Christoph von Dohnányi en László Somogyi leidden de concerten vanwege de 

Maatschappij “Caecilia”. Tijdens het Holland Festival stond het orkest onder leiding van 

Kubelík, Giulini, Haitink en Erich Leinsdorf. Het grootste deel van de concerten buiten 

Nederland nam Kubelík voor zijn rekening, de overige buitenlandse uitvoeringen dirigeerden 

Karl Böhm, Antal Doráti, Paul Klecki en Eugene Ormandy. Haitink, Kubelík en Van Otterloo 

leidden ook nog andere concerten.
4
 Kortom, het overlijden van de eerste dirigent bracht een 

complexe versnippering van de activiteiten met zich mee. 

Voor Dohnányi, Skrowaczewski, Boulez en Somogyi was het de eerste keer dat ze 

voor het orkest stonden. Skrowaczewski presenteerde zich tevens als dirigent-componist: op 

13 februari 1960 leidde hij de eerste uitvoering door het orkest van zijn Symfonie voor 

strijkorkest. Giulini liet het orkest onder meer kennismaken met de Vierde symfonie van Gian 

Francesco Malipiero en het Concert voor viola d’amore van Hindemith, Charles Münch met 

In memoriam van Lex van Delden, de Vierde symfonie van Arthur Honegger, de Suite uit The 

tender land van Aaron Copland en de Tweede symfonie van Henri Dutilleux. Paul Hupperts 

leidde de eerste uitvoering van de Zesde symfonie van Matthijs Vermeulen. Bernard Haitink 

introduceerde het Eerste vioolconcert van Béla Bartók met Yehudi Menuhin als solist en het 

Concert voor orkest van Witold Lutosławski.
5
 Aan het eind van het seizoen werd tijdens het 

Holland Festival Gustav Mahler geëerd, die in 1860 was geboren. Op 17 juni dirigeerde 

Kubelík de Kindertotenlieder en het Adagio uit de Tiende symfonie, op 7 juli, Mahlers 

geboortedag, klonken onder leiding van Erich Leinsdorf enkele losse orkestliederen en de 

Vierde symfonie en op 14 en 15 juli dirigeerde Kubelík de Tweede symfonie.  

                                                 
1 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1959/60. 
2 T. de Leur, ‘Bernard Haitink, de eerste jaren (1959-1974). ‘Één nationaal orkest op het hoogste internationale 

niveau’’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 

1888-1988, II, 1945-1988 (Zutphen 1989), p. 95-150: 98. 
3 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1959/60. 
4 Ibid. 
5 N. Steffen, ‘Kroniek’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 96 en 98. 
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De herdenking werd voortgezet tijdens het seizoen 1960/61 met zestien Mahler-

concerten onder leiding van Haitink, Jochum, Szell en Rosbaud. Uitgevoerd werden de Vijfde 

en de Negende symfonie, Das klagende Lied, Das Lied von der Erde en de Lieder eines 

fahrenden Gesellen. In februari 1961 wordt de Vierde symfonie onder leiding van Georg Solti 

op de plaat gezet.
6
  

Het seizoen 1960/61 werd verder op eenzelfde wijze ingevuld als het voorgaande, zij 

het dat Bernard Haitink en Eugen Jochum een belangrijkere rol kregen toebedeeld. Zij waren 

al in februari 1960 op de opengevallen plaats benoemd, maar hun aanstelling zou pas op de 

eerste september 1961 ingaan. Zij leidden tevens de concerten tijdens de tweede tournee door 

de Verenigde Staten in april, mei en juni 1961.
7
 Waarover later meer. Behalve de genoemde 

dirigenten traden tijdens de Amsterdamse abonnementsconcerten als gastdirigenten op: Jean 

Fournet, Pierre Monteux, Hans Rosbaud en George Szell. Andere dirigenten waren Antal 

Doráti, assistent-dirigent Peter Erös, Otto Klemperer en Wolfgang Sawallisch. Anthon van 

der Horst leidde het orkest in uitvoeringen van de Nederlandsche Bachvereeniging.
8
 

Retrospectief zeer belangrijk was de eerste uitvoering door Rosbaud, het orkest, de 

mezzosopraan Eva-Maria Rogner en de pianist Theo Bruins van Boulez’ Improvisation sur 

Mallarmé 1 en 2. Onder de andere eerste uitvoeringen door het orkest waren de introducties 

van de Derde symfonie van Karl Amadeus Hartmann onder leiding van Eugen Jochum, het 

Celloconcert van Dmitri Sjostakovitsj met Mstislav Rostropovich als solist, en de Tweede 

symfonie van William Walton in aanwezigheid van de componist onder leiding van George 

Szell. Klemperer bracht zijn Eerste symfonie mee. Ook aan Nederlandse componisten werd 

aandacht besteed.
9
  

De continuïteit in de grammofoonopnamen werd na het overlijden van Van Beinum 

gewaarborgd door Jean Fournet, Bernard Haitink, Antal Doráti, Eugen Jochum, Wolfgang 

Sawallisch, Hans Rosbaud, Georg Solti en Anatole Fistoulari.
10

 Fistoulari is een van de 

dirigenten die verder nooit een concert met het Concertgebouworkest hebben gegeven.
11

 

Onder leiding van Dolf van der Linden werden in 1960 voor een promotie-45-toerenplaat een 

potpourri van muzikale ‘hits’ als Sleighride in Alaska en Marina opgenomen.
12

  

 

11.2 Bernard Haitink 

Het is opmerkelijk dat Philips al in september 1959 grammofoonopnamen met het 

Concertgebouworkest en Bernard Haitink maakte, van de Zevende symfonie van Antonín 

Dvořák en diens Slavische dansen, op. 46, nrs. 1, 3, 7 en 8. Aan het eind van het seizoen 

1959/60 werden met Haitink de Vioolconcerten van Tsjaikovski en Mendelssohn, de twee 

Vioolromancen van Ludwig van Beethoven, solist Arthur Grumiaux, de Symphonische etude 

van Hendrik Andriessen en Mendelssohns Ouverture Die Hebriden vastgelegd. De opname 

van Andriessen zou onderscheiden worden met de Prof. van der Leeuw Prijs 1959. In 

september 1960 volgden registraties van de ‘Farandole’ uit de Tweede Arlésienne-suite van 

Bizet, de Wals uit de Serenade voor strijkers van Tsjaikovski, het Voorspel tot La traviata 

van Verdi, het Voorspel tot de derde akte van Wagners Lohengrin en het Concerto for 

                                                 
6 M. van Dongen, ‘De Mahler-dip. Hoe herdacht het Concertgebouworkest de meester in 1960/61?’, in: 

Preludium 68 nr. 10 (juni 2010), p. 26-27. 
7 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1960/61. 
8 Ibid. 
9 Steffen, ‘Kroniek’, II, p. 98 en 100. Voor zijn rentree stelde Klemperer als voorwaarde dat hij zijn Eerste 

symfonie mocht uitvoeren. Het werd een teleurstellende gebeurtenis. P. Hayworth, Otto Klemperer. His life and 

times (2 dln., Cambridge 1996), II, 1933-1973, p. 292.   
10 J. van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest (Zutphen 1989), p. 62-65. 
11 Steffen, ‘Kroniek’. 
12 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 64. 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 154     T1 -    Black



 

 309 

orchestra en de Danssuite van Béla Bartók.
13

 Nu hoorde het Concerto for orchestra bepaald 

niet tot de ‘Music for the millions’. Het feit dat de grammofoonplatenmaatschappij dit werk 

met Haitink wilde vastleggen, toont dan ook aan dat er eveneens daar in korte tijd een 

bijzonder vertrouwen in dit aanstormende talent was gegroeid.  

Dat talent was al veel eerder ontdekt: door niemand minder dan Eduard van Beinum, 

die onder meer tegenover Marius Flothuis te kennen had gegeven dat hij hem als zijn 

opvolger zag.
14

 Het Stichtingsbestuur had bij het zoeken naar een definitieve oplossing in de 

opvolging van de eerste dirigent daaraan houvast. Het orkest was aanvankelijk tegen een 

aanstelling van Haitink. Er heerste een grote mate van eenstemmigheid over het feit dat hij 

wel veelbelovend, doch nog niet ‘rijp’ was. Hij diende zich nog verder te ontwikkelen, ook in 

het aanpakken van orkestleden.
15

 Er is ook gesproken over Van Otterloo, herinnerde zich later 

Piet Heuwekemeijer. In Den Haag vreesde men dat Van Otterloo, die in 1949 dirigent van het 

Residentie Orkest was geworden, Eduard van Beinum zou opvolgen. Van Otterloo werd in 

Amsterdam echter weliswaar als orkestpedagoog gewaardeerd, maar hij was boven de vijftig, 

bezat een analytische, objectieve benadering van de partituur en er werd bij hem geen verdere 

ontplooiing gezien. De gedachten gingen meer uit naar het type dirigent die net als Van 

Beinum bevlogenheid wist over te dragen.
16

 Mede omdat de gemeente Amsterdam met klem 

Haitink adviseerde en de rijksoverheid een Nederlander als eerste dirigent wenste en diens 

vertegenwoordiger de grootste verwachtingen van Haitink had,
17

 benaderde het 

Stichtingsbestuur hem al op 19 mei 1959 met de vraag om een benoeming per 1 september 

1960 als eerste dirigent te aanvaarden.  

Om vier redenen wilde de jonge dirigent daar nog niet op ingaan:  

1. hij wilde het Radio Filharmonisch Orkest niet op korte termijn in de steek laten, 

2. hij had een aantal buitenlandse verplichtingen, 

3. hij vond zichzelf nog niet voldoende ervaren, 

4. hij gaf de voorkeur aan een geleidelijke overgang.  

Daarop werd het volgende overeenkomen. Hij zou in het seizoen 1959/60 enkele concerten 

voor zijn rekening nemen, aan het begin van het volgende seizoen optreden in de periode die 

Van Beinum placht te leiden, en in 1961 met Eugen Jochum de concerten dirigeren tijdens de 

tournee naar de Verenigde Staten. Per 1 september 1961 zou hij dan samen met een andere 

eerste dirigent, naar verwachting Jochum, worden aangesteld. Verschillende omstandigheden 

brachten echter met zich mee dat al in februari 1960 de aanstelling van Haitink bekend moest 

worden gemaakt. Eén ervan was dat George Szell, wiens contract in 1960/61 afliep, zijn 

verbintenis niet wilde voortzetten, omdat hij niet meer dan zes weken per seizoen voor het 

orkest beschikbaar had. Een andere dat er steeds meer belangstelling voor Haitink kwam van 

de kant van andere orkesten.
18

  

 

11.3 Eugen Jochum 

Eugen Jochum was na een afwezigheid van jaren na Van Beinums overlijden weer 

teruggekeerd. In mei 1959 leidde hij drie van de vier concerten tijdens een korte tournee naar 

Groot-Brittannië en van 10 april 1961 tot en met 4 juni 1961 samen met Haitink de concerten 

tijdens de tournee naar de Verenigde Staten van Amerika. Beiden zouden in de periode 1961-

1963 als eerste dirigenten aan het orkest verbonden zijn. 

                                                 
13 Ibid., p. 63 e.v.  
14 Mededeling van prof. dr. M.H. Flothuis. 
15 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 13 mei 1959.  
16 N. Nelissen, Willem van Otterloo (1907-1978). Een dirigentenloopbaan (Utrecht 2009), p. 276-279. 
17 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 13 mei 1959. 
18 De Leur, ‘Bernard Haitink, de eerste jaren (1959-1974)’, p. 97. 
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Volgens Jochum zelf waren de kennismaking met Wagners Tristan und Isolde, met de 

muziek van Bach, de lessen van Siegmund von Hausegger, zijn leraar aan de Muziekacademie 

in München, en het voorbeeld van Wilhelm Furtwängler bepalend voor zijn vorming geweest. 

Zijn carrière als opera- en symfonisch dirigent was via de gebruikelijke weg in verschillende 

muziekcentra verlopen.
19 

In 1934 werd hij Generalmusikdirektor van de Hamburgse 

Staatsopera en eerste dirigent van het Hamburgs Filharmonisch Orkest. Hij trad daarmee in de 

voetsporen van Karl Muck en Karl Böhm. In 1949 vertrok hij naar de Beierse Radio, waar hij 

het Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks vormde.
20

 Onder zijn leiding bereikte dit 

orkest een goed technisch en artistiek niveau. In 1960 nam hij er afscheid. 

Op 1 september 1961 trad Jochum samen met Haitink aan als eerste dirigent. Daarmee 

was het ‘tijdperk der gastdirigenten’ voorbij. Tegelijk werd een vernieuwing van de artistieke 

invulling van het seizoen doorgevoerd. Zij had een groter aantal uitvoeringen van 

contemporaine werken en van composities met koor tot gevolg.
21

 Zou de verbintenis met 

Haitink tot 1 september 1988 duren, Jochum heeft het eerste-dirigentschap de jure slechts tot 

1 september 1963 bekleed. 

Tijdens deze periode was zijn positie al enigszins onduidelijk geworden. Er was 

destijds een contract gesloten voor twee seizoenen, te weten 1961/62 en 1962/63. Daarbij was 

bepaald dat Jochum de titel van eerste dirigent zou voeren en per seizoen ten minste 25 

concerten zou leiden.
22

 Zijn beschikbaarheid voor 1963/64 dreigde echter te verminderen door 

een aanbod uit Detroit om van 1 oktober tot 7 december 1963 te komen dirigeren.
23

 Op 17 

februari 1962 besloot het bestuur om de relatie met hem na afloop van de contractperiode te 

continueren op ‘een meer reële basis’. Hij zou voor het seizoen 1963/64 als gastdirigent 

worden uitgenodigd, waarbij aan twaalf tot vijftien concerten werd gedacht. Continuering van 

het contract met de dirigent werd van belang geacht, het honorarium per concert zou met  

f 250,- worden verhoogd tot f 2.000,-. Met Bernard Haitink zou worden besproken of hij een 

uitbreiding van zijn eigen concerten ambieerde en welke gastdirigent naar zijn mening 

behalve Jochum zou moeten worden uitgenodigd. In de bestuursvergadering passeerden de 

namen van Kubelík, Sawallisch en Rosbaud. Ook een kleine uitbreiding van het aantal 

concerten van de tweede dirigent, Peter Erös, werd het overwegen waard gevonden.  

Het ging bij Jochum om een gastdirigentschap voor een langere periode, zoals ook 

blijkt uit de doorslag van een brief aan de dirigent d.d. 20 februari 1964. Dit bracht de facto 

nauwelijks verandering. Was voor het seizoen 1963/64 aanvankelijk een aantal van twaalf tot 

vijftien concerten genoemd, op 26 augustus 1963 lag dit op 23. Voor het seizoen 1964/65 is in 

de besprekingen met de artistieke leiding een dergelijke regeling vastgesteld. Jochum heeft 

niet schriftelijk op de brief van 20 februari 1962 gereageerd. Wel had hij onder andere met de 

directie besproken, op welke wijze de zaak het beste aan de pers kon worden meegedeeld als 

dat noodzakelijk zou worden. Op 26 augustus 1963 werd besloten dat artistiek leider Marius 

Flothuis de gemaakte afspraken over het aantal concerten etc. voor het seizoen 1964/65 zou 

bevestigen en dat er een brief van het bestuur zou komen. In deze bestuursbrief wordt 

duidelijk gesteld dat behoudens het aantal door Jochum te leiden concerten en de regeling van 

het honorarium, zijn werkzaamheid in wezen niet zou verschillen van die in de seizoenen 

1961/62 en 1962/63, waardoor het bestuur geen aanleiding zag om naar buiten van wijziging 

                                                 
19 [M. Flothuis], ‘Eugen Jochum. Veertig jaar dirigent’, in: Preludium [24] nr. 6 (maart 1966), p. 140-141. 
20 N. Goodwin, ‘Eugen Jochum’, in: S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians (London, 

New York 22001), XIII, p. 132-133. 
21 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1961/62. Voorts notulen AB-vergadering d.d. 26 augustus 1963. 
22 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 26 augustus 1963. 
23 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 5 februari 1962; afschrift brief aan Eugen Jochum d.d. 14 september 1963. 
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in diens positie blijk te geven. Pas als dat onvermijdelijk of nodig zou zijn, dan was de 

directeur gemachtigd om in overleg met de dirigent het nodige te regelen. 

De brief maakt ook duidelijk dat het de uitdrukkelijke bedoeling van het bestuur was 

Haitink in meerdere mate dan het geval was in de organisatorische en artistieke leiding van de 

Stichting te betrekken. Het bestuur verzekerde Jochum dat in geen enkel opzicht een 

gewijzigde waardering van diens grote verdiensten voor het orkest aan de beslissingen ten 

grondslag lag, maar alleen de overtuiging dat een tweehoofdige leiding in dat opzicht 

ongewenst was, waardoor de keuze, gezien de wenselijkheid om geregeld op de betrokken 

dirigent een beroep te doen, wel op Haitink moest vallen.
24

 De relatie met Jochum werd dus 

gecontinueerd op de basis van een vast gastdirigentschap in de zin van Monteux en Walter. 

Daardoor werd – aldus het verslag over 1963/64 – in feite een reeds bestaande toestand op 

gelukkige wijze geconsolideerd.
25

  

Aan de buitenwacht werd de gewijzigde situatie pas in februari 1964 bekend 

gemaakt.
26

 Met de mededeling kwam tevens een eind aan een golf van gissingen over een 

benoeming van Willem van Otterloo bij het Concertgebouworkest.
27

 

In de twee seizoenen van het eerste-dirigentschap van Jochum leidde hij acht eerste 

uitvoeringen. Daaronder de Symfonie voor stijkorkest van Hans Kox, Derivazioni van Robert 

Heppener, maar ook Mozarts Regina coeli en La clemenza di Tito in concertvorm.
28

 Na de 

beëindiging ervan kwam hij regelmatig terug en inderdaad zodanig dat hij in het vervolg van 

de jaren zestig vanwege het aantal concerten per seizoen, de grammofoonopnamen en de 

optredens tijdens tournees als vaste gastdirigent kan worden beschouwd. Het was dus niet 

wegens gebrek aan succes en waardering dat hij zo kort prominent aan het orkest verbonden 

is gebleven. Jochum heeft vooral met zijn Bruckner-vertolkingen en met Bachs Matthäus-

Passion een onuitwisbare indruk nagelaten. Vanaf 1961 tot en met 1972 nam hij ieder jaar 

Bachs magnum opus voor zijn rekening, omdat Haitink de Matthäus-Passion niet wilde 

dirigeren. In 1965 en 1967 leidde Jochum ook uitvoeringen van de Johannes-Passion. Of 

artistiek leider Marius Flothuis of Jochum het initiatief tot het uitvoeren van de Johannes 

heeft genomen, is niet met zekerheid vast te stellen. Beiden dachten wel hetzelfde over het 

belang van de compositie. Als koor werkte het Amsterdamse Toonkunstkoor aan de 

uitvoering mee.
29

  

                                                 
24 Ibid., afschrift brief aan Eugen Jochum d.d. 14 september 1963 en concept in het Nederlands. 
25 Ibid., notulen AB-vergaderingen d.d. 12 maart 1962 en 26 augustus 1963; doorslag mededeling in het Duits 

d.d. 3 maart 1964: ‘wie in früheren Jahren u.a. Pierre Monteux und Bruno Walter sowie Rafael Kubelik als 

ständige Gastdirigenten neben Willem Mengelberg bzw. Eduard van Beinum aufgetreten sind.’; afschrift brief 

aan Eugen Jochum d.d. 14 september 1963. Al in de periode 1961-1963 was er tussen Haitink en Jochum van 

een duidelijk verschil in positie sprake, hoewel ze beiden als vaste dirigenten werden aangeduid. Volgens J. 

Reichenfeld van het Algemeen Handelsblad dirigeerde Haitink in 1962/63 ongeveer een derde van de 126 

concerten, Jochum circa een vijfde. Zestig concerten kwamen voor rekening van gastdirigenten. Algemeen 

Handelsblad d.d. 29 februari 1964. 
26 Algemeen Handelsblad d.d. 29 februari, Het Parool d.d. 1 maart 1964, Het Nieuws van de Dag, Het Vrije Volk 

d.d. 3 maart 1964. 
27 Trouw, Het Vrije Volk d.d. 3 maart 1964. Zie voorts Nelissen, Willem van Otterloo, p. 325. 
28 Steffen, ‘Kroniek’. 
29 N. Steffen, ‘De periode 1959 tot heden’, in: T. de Leur, H. Ferwerda & J. Giskes (eindred.), Bruckner en het 

Koninklijk Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1997), p. 72-92: 73-77; K. Jansen, ‘Naar de letter en de 

geest. De Matthäus-traditie van het Concertgebouworkest 1959-1998’, in: C.M. Schmidt, H. Ferwerda e.a. (red.), 

De Matthäus-Passion. 100 jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 

1999), p. 80-91: 84-85, N. Steffen, ‘Overzicht van de uitvoeringen van de Matthäus- en de Johannes-Passion 

met het Koninklijk Concertgebouworkest’, ibid., p. 150-160. De Matthäus-Passion is in 1959 en 1960 door 

Anthon van der Horst gedirigeerd, die het orkest ook leidde tijdens uitvoeringen van de Nederlandsche 

Bachvereeniging. 
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Werken van Mozart, Beethoven, Wagner, Strauss, Brahms en Hindemith namen 

eveneens een belangrijke plaats in op het repertoire van Jochum.
30

 De derde cd-box van de 

serie Centenaire Eugen Jochum (1902-1987) toont dat er met hem ook wel uitvoeringen van 

Franse muziek zijn geweest.
31

 In mei 1960 leidde Jochum de Beethoven-cyclus van het 

orkest. Net als in de Matthäus-Passion maakte hij bij Beethoven gebruik van een groot 

uitvoeringsapparaat en liet hij soms blazerspartijen verdubbelen. Zijn Bach-uitvoeringen 

waren vaak bijzonder doorleefd en overtuigend in hun persoonlijke interpretaties.
32

 Zowel de 

Matthäus-Passion als de Johannes zijn onder zijn directie op de plaat gezet, evenals (onder 

meer) de Beethoven-symfonieën en enkele van diens ouvertures.
33

 Het beperkte aantal eerste 

uitvoeringen dat hij leidde, toont dat de dirigent in de eerste plaats werd aangetrokken voor 

consolidatie van het vaste repertoire. Hij zou tot vlak voor zijn overlijden in 1987 met het 

orkest tevens in het buitenland blijven optreden: nog in 1986 in Hannover en West-Berlijn en 

in Japan.
34

  

Toen hij in 1966 zijn veertigjarig dirigentenjubileum vierde, gebeurde dat in 

Amsterdam. Onder meer op 16 maart dirigeerde hij het Concertgebouworkest in muziek van 

dezelfde componisten als waarmee hij op 16 maart 1926 was begonnen: Beethoven en 

Bruckner. Muziek van twee meesters die in sterke mate hun stempel op zijn loopbaan hebben 

gedrukt.
35

  

Geleidelijk aan is zijn positie overgegaan in die van een gewone gastdirigent, zoals de 

onderstaande tabel laat zien. 

 

Tabel 11.1  Aantallen Amsterdamse abonnementsconcerten geleid door Bernard Haitink, 

Eugen Jochum, en de assistent-dirigenten Peter Erös, Edo de Waart en Hans Vonk in de 

seizoenen 1961/62-1973/74
36

 

 

 

 

Jochum had een grote, brede, wat ‘fladderende’ slag, die later wat kleiner en strakker 

werd. Met die slag bereikte hij een flexibele toonvorming. Als hij meer vibrato wenste dan 

drukte hij een vibrerende vinger op een van de revers van zijn jasje, als hij iets zeer zacht 

wilde hebben gespeeld, dan blies hij op zijn vingers. Hij was ook een uitnodigend dirigent: bij 

een solo keek hij van tevoren ‘met vreugdevolle verwachting’ naar het desbetreffende 

orkestlid en gaf daardoor zekerheid. Niets aan hem leek problematisch. ‘Zijn hele 

persoonlijkheid straalde een jongensachtig, […] haast […] naïef geloof in de belangrijkheid 

                                                 
30 [M. Flothuis], ‘Eugen Jochum’. 
31 TAHRA TAH 474-477. 
32 Zie ook T. de Leur, ‘Eugen Jochum, geliefd in Amsterdam’, in: Preludium 46 nr. 4 (december 1987), p. 11. 
33 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 63 e.v. 
34 Steffen, ‘Kroniek’. 
35 Zie ook [Flothuis], ‘Eugen Jochum’. 
36 Op basis van de jaarverslagen. 
37 Vonk was in dit seizoen werkzaam in het kader van het Plan der Jonge Dirigenten. 
38 Idem. 

dirigent 1961/ 

1962 

1962/ 

1963 

1963/ 

1964 

1964/ 

1965 

1965/ 

1966 

1966/ 

1967 

1967/ 

1968 

1968/ 

1969 

1969/ 

1970 

1970/ 

1971 

1971/ 

1972 

1972/

1973 

1973/ 

1974 

Haitink 18 16 17 20 22 22 24 25 21 16 20 20 17 

Jochum 17 14 9 9 8 4 6 5 5 2 3 1 2 

Erös   2 3          

De Waart      1        

Vonk         137 638 3 3  
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van het muziekmaken uit’, aldus een van de orkestleden.
39

 Het vele praten met een Beiers 

accent tijdens de repetities – ook onder het spelen – kon in het orkest onrust doen ontstaan. 

Hij stond er ook om bekend dat hij de repetitietijd maximaal (eigenlijk overdreven) benutte.
40

 

Eerlijk ‘muzikantisme’ lag aan zijn concerten ten grondslag en straalde vaak van zijn 

uitvoeringen met het Concertgebouworkest af. 

 

11.4 Artistieke processen 

Met de beide eerste dirigenten en later Bernard Haitink als eerste en Eugen Jochum als vaste 

gastdirigent en de achtereenvolgende assistent-dirigenten was de continuïteit voor een groot 

deel geborgd. Meer dan helft van de Amsterdamse abonnementsconcerten in 1959-1974 zou 

voor hun rekening komen. Haitink leidde daarvan de meeste.
41

 Er kon daarom opnieuw aan 

een aangestuurde substantiële verbreding van het repertoire worden gewerkt, daarvoor in 

aanmerking komende dirigenten worden gezocht en weer worden rondgekeken naar 

vertegenwoordigers van het genus componisten-dirigenten. Voor het jubileumseizoen 

1962/63 werden voor een jubileumvoorjaarsserie met name Fricsay, Stravinsky en Boulez als 

zodanig genoemd.
42

 Verder kwam er ruimte voor heroriënteringsprocessen ten aanzien van 

contemporaine en barokmuziek, orkestspel en prioritering inzake het engageren van 

gastdirigenten versus repertoire.  

De Artistieke Commissie zette haar werkzaamheden voort. Na uitbreiding met 

orkestleden die deel uitmaakten van het Algemeen Bestuur, werd zij in 1969 vergroot met een 

van de blazers en enkele prominente strijkers. Verdere uitbreiding volgde.
43

 De verslagen van 

de besprekingen uit vooral de laatste jaren van de periode maken duidelijk, hoe de 

programma’s van de series uiteindelijk tot stand kwamen: via voorstellen van de zijde van de 

Stichting en van de dirigenten en na (soms zeer uitgebreid) overleg met de dirigenten. Er 

kwamen incidenteel nog wel aanbiedingen en verzoeken van buiten om uitvoeringen met het 

orkest te mogen leiden.
44

 

 Met ingang van het seizoen 1961/62 werd, zoals hiervoor al is aangegeven, een 

vernieuwing van de artistieke seizoensopzet doorgevoerd. Deze maakte bij handhaving van de 

gangbare serie-indeling een doeltreffender gebruik van de beschikbare tijd mogelijk. Het 

resultaat: een groter aantal uitvoeringen van hedendaagse werken door herhaling in de C-serie 

van vijf zondagmiddagen en uitbreiding van het repertoire met koorwerken.
45

 In 1964/65 

werd nagegaan of door wijziging van de indeling van de abonnementsseries het publiek meer 

keuzemogelijkheden zouden kunnen worden geboden en uitbreiding van het repertoire beter 

te realiseren zou zijn. Mede in verband hiermee organiseerde het orkest een experimenteel 

concert onder leiding van Pierre Boulez met werken van Peter Schat, Jan van Vlijmen en 

Anton Webern.
 
In de pauze konden de toehoorders op een stembiljet aangeven, welke 

compositie(s) ze na de pauze opnieuw wilden horen. Vanwege het succes werd besloten om in 

het volgende seizoen drie soortgelijke manifestaties te organiseren.
46

 Zij kregen de serienaam 

‘Actuele muziek’ en stonden onder leiding van Ernest Bour, Bruno Maderna en Elie 

Poslavsky. Louis Andriessen introduceerde een eigen compositie.
47

  

                                                 
39 K. Schouten, ‘Zo was het ook. Eugen Jochum’, in: Preludium 40 nr. 9 (mei 1982), p. 13. 
40 L. Metz, Over dirigeren, dirigenten en orkest (Lochem 21968), p. 209. 
41 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslagen. 
42 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 21 september 1961. 
43 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 10 februari 1969 en samenvattingen besprekingen Artistieke Commissie, 

o.m. d.d. 14 mei 1970. 
44 Ibid., samenvatting van de vergadering van de Artistieke Commissie d.d. 26 augustus 1970. 
45 Ibid., jaarverslag 1961/62. 
46 Ibid., jaarverslag 1964/65. 
47 Ibid., jaarverslag 1965/66. 
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Met ingang van 1966/67 vond er weer een verandering in de serie-indeling plaats. 

Naast de vertrouwde concertreeksen op woensdag- en donderdagavond en zondagmiddag 

kwamen er drie series van elk drie concerten: een serie C, gewijd aan muziek van de 

twintigste eeuw, een serie E, gewijd aan de nieuwste muziek, geschreven voor ongewone, 

meestal kleine bezettingen en de serie V met vocale medewerking.
48

 Het beoogde resultaat 

bleef uit. Met ingang van 1968/69 kwamen daarom de series E en V te vervallen en werd de 

serie C uitgebreid.
49

  

De concerten met eigentijdse muziek bleken een groot nadeel te hebben. Voor het 

uitvoeren van bepaalde avant-garde-werken kwamen soms maar weinig dirigenten in 

aanmerking. Wilde men die uitgevoerd hebben, dan diende het orkest die dirigenten ondanks 

bezwaren toch te aanvaarden. Bovendien brachten veel avant-garde-werken die het 

Concertgebouworkest op zijn repertoire zou moeten opnemen, per werk een week of langer 

aan repetitietijd met zich mee. Wat met het aantal abonnementsconcerten onmogelijk was.
50

 

Diverse acties brachten geen majeure veranderingen met zich mee. De goedkope 

volksconcerten werden voor een belangrijk deel gegeven in samenwerking met het 

Nederlands Theater Centrum (NTC).
51

 

Ondertussen hadden diepgaande meningsverschillen tussen de directeur Piet 

Heuwekemeijer enerzijds en het bestuur, Bernard Haitink en het orkest anderzijds in 1967 tot 

het vertrek van de directeur geleid. Per 1 januari 1968 trad naast Marius Flothuis Dolf van 

Dantzig aan, die de titel van zakelijk leider kreeg.
52

 

Het stelselmatig zoeken naar voor het orkest onbekende, bruikbare dirigenten werd 

voortgezet. Ook al, omdat vertrouwde en gewaardeerde persoonlijkheden vanwege hoge 

leeftijd, gezondheidstoestand of door overlijden wegvielen. Walter en Rosbaud overleden in 

1962, Monteux in 1964 en Münch in 1968. Tijdens de zoektocht werden nog steeds vaak 

onbekende jonge dirigenten ingeschakeld voor minder belangrijke concerten. Zo trad op 26 

december 1964 tijdens de matinee Joop van Zon op. (Deze matinee had nog lang niet de 

uitstraling die zij later zou krijgen.) Anderen kregen een kans bij verhinderingen. Het 

overlijden van Rosbaud bracht in 1962/63 vervanging met zich mee door Pierre Boulez en 

Gustav König, Generalmusikdirektor in Essen. Voor het concert voor de International Society 

for Contemporary Music werd Ernest Bour bereid gevonden.
53

 König en Bour traden voor het 

eerst met het orkest op. De lijst met alle dirigenten die in de periode 1959/60-1973/74 als 

gastdirigent van het Concertgebouworkest debuteerden, ziet er uit als volgt.
54

  

                                                 
48 Ibid., jaarverslag 1966/67. 
49 Ibid., jaarverslag 1968/69. 
50 Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie d.d. 14 mei 1970. 
51 Ibid., jaarverslag 1964/65 e.v.  
52 De Leur, ‘Bernard Haitink, de eerste jaren (1959-1974)’, p. 124-126. 
53 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 14 januari 1963. 
54 Zie ‘Kroniek’ van N. Steffen. 
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Tabel 11.2 Dirigenten die in de periode 1959/60-1973/74 als gastdirigenten van het 

Concertgebouworkest debuteerden 

 
1959/60 Chr. von Dohnányi 

S. Skrowaczewski 

P. Boulez 

L. Somogyi 

1960/61 - 

1961/62 A. Cluytens 

W. Rowicki 

1962/63 I. Kertész  

G. König,  

D. Johanos 

W. Boskovsky 

E. Bour 

1963/64 R. Benzi 

D. Zinman 

1964/65 J. van Zon 

B. Maderna 

1965/66 C. Davis 

E. Poslavsky 

L. Andriessen 

C. Abbado 

S. Ozawa 

B. van Beinum 

1966/67 K. Richter 

1967/68 A. Markowski 

K. Kondrasjin 

J. Krombholc 

G. Rodzhdestvensky 

1968/69 H.W. Henze 

L. Maazel 

J. Barbirolli 

W. Lutosławski 

E. Inbal 

1969/70 F. Moonen 

H. Iwaki 

H. Vonk 

1970/71 H. Kox 

M. Gielen 

1971/72 E. Shapirra 

D. Oistrach 

1972/73 M. Rossi 

L. Berio 

M. Tabachnik 

H. Schmidt-Isserstedt (alleen 

grammofoonopnamen) 

1973/74 U. Segal 

G. Amy 

A. Previn 

 

 

Met slechts enkelen van hen zou in de loop der jaren een langdurige en intensieve band 

ontstaan, zoals uit het vervolg zal blijken.  

De voorstellen voor gastdirigenten kwamen van diverse kanten: van de directie, de 

Artistieke Commissie of bijvoorbeeld van Bernard Haitink. Zo werd voor het seizoen 1963/64 
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door de directie in overleg met hem een soort groslijst van dirigenten opgesteld, waaruit zou 

moeten worden gekozen.
55

 Haitink had nog meer invloed: in 1963 had hij volmacht gekregen 

om het aantal concerten van iedere gastdirigent te bepalen.
56

 In 1968 kwam hij met het 

voorstel om Bart van Beinum, zoon van Eduard van Beinum, tot het dirigeren van een volks- 

of NTC-concert uit te nodigen.
57

 Voor het seizoen 1967/68 werd in overleg met Haitink 

nagegaan welke perioden Karajan, Böhm en Maderna beschikbaar zouden hebben,
58

 later 

bleek Haitink aan de komst van Böhm de voorrang te geven.
59

 Uit een gesprek in 1969 met 

Pierre Boulez bleek dat Michael Gielen een van de eerste kandidaten was voor een combinatie 

van een B- en een C-concert in januari 1971.
60

 Philips had eveneens grote invloed. In de 

eerste plaats werd bij gastdirigenten namelijk gedacht aan hen die voor samenwerking met de 

grammofoonplatenmaatschappij in aanmerking kwamen om aansluitend aan concerten enkele 

opnamen te maken.
61

 

De verdeling in het seizoen 1965/66 doet al vermoeden dat er verhoudingsgewijs 

weinig Nederlandse gastdirigenten tijdens de Amsterdamse abonnementsconcerten 

dirigeerden.  

 

Tabel 11.3 Verdeling van de leiding van de Amsterdamse abonnementsconcerten in het 

seizoen 1965/66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal namen en de aantallen optredens van Nederlandse dirigenten in deze series is 

inderdaad zeer beperkt geweest. 

                                                 
55 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 16 juli 1962. 
56 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 26 augustus 1963. 
57 Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie d.d. 17 juni 1968. 
58 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 17 januari 1966. 
59 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 14 maart 1966. Böhm bleek noch voor het dirigeren van de opera Lulu van 

Alban Berg in het Holland Festival 1967, noch voor het seizoen 1967/68 beschikbaar. Notulen AB-vergadering 

d.d. 9 mei 1966. 
60 Ibid., brief van M. Flothuis aan de leden van de Artistieke Commissie, Bernard Haitink en A.M. van Dantzig 

d.d. 24 oktober 1969. 
61 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 13 april 1964. 

leiding abonnementsconcerten seizoen 

1965/66 in %

0

10

20

30

40

50

60

chef-dirigent buitenl. gastdir. Ned. gastdir.

percentage

concerten

Giskes_PROEF (all).ps Back - 158     T1 -    Black



 

 317 

Tal van buitenlandse gastdirigenten bleken niet beschikbaar, gaven geen antwoord op 

een uitnodiging of maakten de verwachtingen onvoldoende waar. Het kon zijn dat er tussen 

de desbetreffende en het orkest sprake was van te weinig ‘chemie’. Of er was een financiële 

of een politieke reden waarom een dirigent niet kwam. In april 1970 bijvoorbeeld merkte 

Marius Flothuis op dat Karl Böhm herhaaldelijk was gevraagd, maar dat er nooit een 

definitieve toezegging was ontvangen. Otto Klemperer stond op zijn oude dag bekend om zijn 

afzeggingen, ook van grammofoonopnamen. Zubin Mehta was enige malen uitgenodigd, 

onder meer voor het Holland Festival 1970, maar trok een aanvankelijke toezegging later 

weer in. Bij anderen gaf hun optreden geen aanleiding tot heruitnodiging.
62

 Riccardo Muti 

zegde in 1974 af na ‘langdurige en onsoepele onderhandelingen’ over het programma. (Het 

contract was nog niet getekend.) Struikelblok waren de werken die de soliste wilde zingen. 

Marius Flothuis schreef daarop de impresario van Muti ‘dat wij zeer verbaasd zijn over [de] 

onsoepele houding van deze jonge dirigent die voor ’t eerst het CO zou dirigeren, en dat deze 

afzegging op korte termijn zijn gevolgen voor de toekomstige houding van CO tegenover 

Muti heeft, terwijl wij bovendien, daar Muti wèl bij de radio optreedt, desgevraagd aan pers 

en publiek opening van zaken zullen moeten geven.’
63

 Overigens is het op korte termijn goed 

gekomen tussen deze dirigent en het orkest: op 16 oktober 1976 vond zijn eerste optreden 

plaats. Daarbij werd ter gelegenheid van het vijfenzeventigste sterfjaar van de componist de 

Messa da Requiem van Giuseppe Verdi uitgevoerd.
64

  

De grammofoonplatenmaatschappijen waarmee het orkest wel of niet werkte, bleven 

van invloed op het uitnodigen van gastdirigenten. Zo was István Kertész in overleg met 

Philips uitgenodigd tot het dirigeren van twee concerten onmiddellijk voorafgaande aan een 

reeks grammofoonopnamen in september 1962. Enkele weken voor de concerten bleek dat 

Philips geen opnamen met deze dirigent kon maken, omdat hij bij Decca onder contract 

stond.
65

 Een ander effect veroorzaakte het repertoire dat een dirigent ter beschikking had.
66

 

Nogal eens waren de wensen van de zijde van de dirigenten en die van het orkest niet te 

verenigen. Te verenigen was vaak ook niet het verlangen van het orkest naar vernieuwing en 

verbreding van het repertoire, waarbij het accent niet uitsluitend op de avant-garde lag, en de 

wens naar zoveel mogelijk eersterangs dirigenten.
67

 

Voorbeelden van het niet doorgaan van optredens om financiële redenen zijn de 

volgende. In 1961 kon mede vanwege de kosten geen uitvoering van de Achtste symfonie van 

Gustav Mahler onder leiding van Rafael Kubelík plaatsvinden, tot grote teleurstelling van de 

staf van het orkest en de dirigent.
68

 Uiteindelijk kon de symfonie wel tijdens het Holland 

Festival 1963 onder Kubelíks directie worden gerealiseerd. Leonard Bernstein was 

beschikbaar voor het Holland Festival 1972, doch vroeg $ 5.000 per concert, wat het orkest 

niet kon en wilde betalen.
69

 Leopold Stokowski wilde in het Holland Festival 1970 alleen 

komen dirigeren als dat in combinatie met een grammofoonopname kon gebeuren.
70

  

                                                 
62 Ibid., opmerkingen van Marius Flothuis t.a.v. dirigenten in april 1970 naar aanleiding van wensen van de 

orkestleden. Böhm is in ieder geval gevraagd voor het Holland Festival 1967 en het seizoen 1967/68. Notulen 

AB-vergaderingen d.d. 14 maart 1966 respectievelijk 17 januari 1966. Voor het seizoen 1967/68 had Haitink een 

voorkeur voor Böhm boven andere uit te nodigen dirigenten. 
63 Ibid., samenvatting DB-vergadering d.d. 24 juni 1974. 
64 Steffen, ‘Kroniek’. 
65 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 16 juli 1962. 
66 Zie bijvoorbeeld ibid., de agenda en toelichting voor, alsmede het verslag van de vergadering van de Artistieke 

Commissie d.d. 9 november 1971. 
67 Ibid., brief van Marius Flothuis aan de leden van de Artistieke Commissie, B. Haitink en A.M. van Dantzig 

d.d. 5 april 1971. 
68 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 31 oktober 1960 en notulen DB-vergadering d.d. 30 november 1960. 
69 Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie d.d. 14 mei 1970. 
70 Ibid., samenvatting DB-vergadering d.d. 9 oktober 1969. 
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Wat politieke invloed respectievelijk invloed van overheden betreft, daarvan zijn 

eveneens voorbeelden te vinden. Zoals ten aanzien van het al of niet optreden van Herbert von 

Karajan.
71

 Maar Karajan zelf werkte ook niet mee. Benaderd voor de seizoenen 1966/67 

respectievelijk 1967/68, kon of wilde hij de invitaties niet aannemen.
72

 Een persoonlijke 

benadering tijdens het Holland Festival 1969 leverde evenmin resultaat op.
73

 In 1970 leek het 

erop dat de USSR vele uitreisvisa van haar kunstenaars introk.
74

 In 1972 bleek het onmogelijk 

Gennadi Rozhdestvenski voor het orkest te krijgen, onder meer wegens ‘interne 

moeilijkheden’ in Rusland.
75

  

Slechts een heel klein gedeelte van de gastdirigenten keerde in de seizoenen 

1959/1974 tamelijk regelmatig in de eigen series abonnementsconcerten in het 

Concertgebouw terug. Meer dan twintig abonnementsconcerten in totaal leidden Pierre 

Boulez, Rafael Kubelík en George Szell, tien tot twintig Roberto Benzi, Ernest Bour, Jean 

Fournet, Carlo Maria Giulini, Kirill Kondrasjin, Erich Leinsdorf en Willem van Otterloo. 

Regelmatigheid was daarbij betrekkelijk: Boulez trad in zes en Szell in vijf seizoenen op, 

Kubelík, De Nobel en Willem van Otterloo in vier, Benzi, Bour, Fournet, Giulini, Leinsdorf 

en Ormandy in drie, Kondrasjin in twee. De enige constante was Eugen Jochum, al liep zijn 

aandeel sterk terug. Naast de abonnementsconcerten bleef het Holland Festival een goede 

gelegenheid om met gastdirigenten te scoren.
76

  

 De vraag of een vaste gastdirigent nodig was, dook weer op in 1970. Het was gewenst 

om een opvolger te zoeken voor Eugen Jochum, die deze functie weliswaar niet officieel, 

maar wel feitelijk vervulde. De artistiek leider vond Davis, Giulini, Leinsdorf, Abbado en 

Maazel daarvoor in aanmerking komen. Hij prefereerde de eerste twee. Met het voorstel van 

Davis kon de Artistieke Commissie inclusief Bernard Haitink geheel instemmen. (Giulini zou 

om gezondheidsredenen zeker niet op een uitnodiging zijn ingegaan.) Eind 1970 vond op 

verzoek van de Artistieke Commissie een gesprek plaats van Flothuis met de Engelse dirigent 

om hem als vaste gastdirigent te krijgen.
77

 Daarover hieronder meer. 

 

11.5 Heroriëntatie contemporaine muziek 

In het boek dat in 1963 ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het orkest verscheen, 

schreef Marius Flothuis over het uitvoeren van contemporaine muziek: ‘Het is – wanneer men 

het panorama der tussen de oorlogen gecomponeerde ‘nieuwe muziek’ overziet – wel 

begrijpelijk, dat niet alle richtingen gelijkelijk aan bod kwamen, maar te betreuren is het ook. 

Want het is een feit, dat juist de school van Schönberg veel invloed heeft op de jongeren van 

nu, die ook verlangen in de openbaarheid te treden en tegenover wier muziek de executanten 

zowel als de hoorders minder vreemd zouden staan indien zij meer met Schönberg, Webern, 

Berg e.a. vertrouwd zouden zijn. […]  

Reeds in de tijd van Van Beinum, maar ook door zijn opvolgers wordt ernaar gestreefd 

opnieuw een repertoire te vormen in die zin, dat werken, van welker betekenis de dirigenten 

en/of de artistieke leiding overtuigd is, bij herhaling op het programma worden geplaatst […] 

                                                 
71 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 21 september 1961. 
72 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 17 januari 1966. 
73 Ibid., opmerkingen van Marius Flothuis t.a.v. dirigenten in april 1970. 
74 Ibid., samenvatting bespreking Artistieke Commissie d.d. 14 mei 1970. 
75 Ibid., samenvatting DB-vergadering d.d. 29 februari 1972. 
76 Ibid., jaarverslagen.  
77 Ibid., samenvatting van de vergadering van de Artistieke Commissie d.d. 13 november 1970; verslag 

onderhoud van Dr. M. Flothuis met Colin Davis d.d. 8 december 1970. 
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Het is te hopen, dat men tijdig inziet, dat een orkest geen statisch object is, maar een 

organisme, dat meegroeit – of althans moet meegroeien – met de muziek.’
78

  

Vooral Flothuis was ten aanzien van deze groei een belangrijke stimulator. Binnen het 

orkest was de belangstelling voor nieuwe muziek met name te vinden bij jongere blazers en 

slagwerkers. Het merendeel van het publiek toonde weinig interesse. De Grote Zaal was 

tijdens concerten met moderne en experimentele muziek vaak half gevuld of nog leger. 

 Bernard Haitink, die het uitvoeren van eigentijdse muziek niet uit de weg ging, was er 

sterk voor dat de hedendaagse muziek door het Concertgebouworkest zou worden gespeeld 

onder gastdirigenten die daarvoor in het bijzonder waren gedisponeerd, en stimuleerde dat.
79

 

De resultaten van de houding van Flothuis en Haitink, gecombineerd met de inzet van een 

keur van dirigenten en het orkest laten zich beluisteren via de cd’s in de derde en de vierde 

cd-box van de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. 

 Als omslagpunt kan het concert gelden dat op 26 juni 1958 in het Holland Festival 

plaatsvond. Het was tevens het eerste optreden met het Concertgebouworkest van Hans 

Rosbaud, de dirigent van het orkest van de Südwestfunk in Baden-Baden en van het Tonhalle-

Orchester in Zürich. Als belangrijkste werk in verband met de artistieke ontwikkeling van het 

orkest, zeker achteraf gezien, stonden de Variationen für Orchester, op. 31, van Arnold 

Schönberg op het programma. De uitvoering van deze orkestvariaties uit 1926-1928 was 

tevens de Amsterdamse première. Schönbergs compositie stond geprogrammeerd tussen de 

Symfonie nr. 90 van Joseph Haydn en het Vioolconcert van Johannes Brahms met Arthur 

Grumiaux als solist. Alles en allen kregen veel waardering.
80

 Dit is opmerkelijk, want de 

acceptatie van de muziek van Schönberg en zijn leerlingen Berg en Webern is in Amsterdam 

maar moeizaam verlopen. Tot de Tweede Wereldoorlog kwamen hun vernieuwende en 

spraakmakende composities immers bij hoge uitzondering op de programma’s van het orkest 

voor.  

 Op 2 juli 1959 leidde Rosbaud de eerste uitvoering door het orkest van Weberns Sechs 

Stücke für Orchester, op. 6. Op zijn verzoek werden ze tweemaal achtereen gespeeld, zo ook 

op 4 juli in Scheveningen.
81

 Hoe bijzonder de uitvoering van de Sechs Stücke uit 1909 nog 

was, toont de correspondentie over de programmasamenstelling van deze concerten, die beide 

in het kader van het Holland Festival 1959 zijn gegeven. Rosbaud suggereerde een symfonie 

van Haydn of delen uit Mozarts Divertimento nr. 10, KV 247, of uit de Posthoornserenade, 

KV 320, vervolgens de Zes orkeststukken van Anton Webern en tot slot de Lulu-suite (de 

Symphonische Stücke aus der Oper ‘Lulu’) van Alban Berg.
82

 Maar na een bespreking met de 

directeur van het Holland Festival schreef Marius Flothuis op 18 december 1958: ‘Es scheint 

uns besser, sowohl im Hinblick auf die Aufnahmefähigkeit des Publikums wie auf die 

verfügbare Probenzeit, nur ein Werk der “österreichischen Schule” aufzunehmen, und zwar 

am liebsten Webern, dessen Werke hier ja noch immer sehr wenig bekannt sind.’
83

 En zo 

werden alleen tweemaal de Zes orkeststukken ten gehore gebracht, voorafgegaan door de 

Symfonie nr. 102 van Joseph Haydn. Na de pauze volgde het Tweede pianoconcert van 

Johannes Brahms met Robert Casadesus als solist.  

                                                 
78 M. Flothuis, ‘De ontwikkeling van het repertoire’, in: M. Flothuis (red.), Het Concertgebouworkest 75 jaar 

(Amsterdam 1963), p. 46-58: 56-57. 
79 J. Bank & E. Wennekes, De klank als handschrift. Bernard Haitink en het Concertgebouworkest (Amsterdam 

2006), p. 83-84. 
80 O. m. Algemeen Handelsblad, De Telegraaf, Utrechtsch Nieuwsblad, De Tijd, Trouw, de Volkskrant d.d. 27 

juni 1958. De radio-opname van de uitvoering van de Variationen für Orchester is opgenomen in de tweede cd-

box van de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. 
81 De Volkskrant d.d. 3 juli 1959, Haagsche Courant d.d. 6 juli 1959, Algemeen Dagblad. 
82 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van Hans Rosbaud aan Marius Flothuis d.d. 16 december 1958. 
83 Ibid., doorslag van de brief van Marius Flothuis aan Hans Rosbaud. 
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Dirigent en orkest ontvingen alom lof voor hun pleidooien voor Weberns werk. Het 

Vrije Volk schreef: ‘Opstand in de zaal ontstond nergens, het werd geen massale uittocht, 

niemand liep na de eerste keer spelen met ergernis de pauze in. Men onderging twee maal de 

perfecte uitvoering van deze toegespitste samenklanken, van deze eenzame lijnen, van 

grommende blazers en slagwerkgeweld, bliksemschichten van strijkers, kortom een niet te 

beschrijven orgie van omgekeerde verhoudingen.  

Men onderging het twee maal in spanning en in doodse stilte en men ontlaadde zich 

door luide instemming met de weergaloze prestatie van orkest en dirigent.’
84

 In de 

Scheveningse Kurzaal toonden de concertbezoekers zich evenmin gereserveerd.
85

 De 

aangehaalde reactie van Flothuis maakt echter duidelijk, hoezeer er nog slechts sprake was 

van een voorzichtige waardering van de atonale en dodecafonische muziek van de 

componisten van de Tweede Weense School. 

 In welke mate het toeval soms ook bij de programmering een rol speelt, illustreert het 

volgende. Op 9 januari 1960 bracht Hans Rosbaud Flothuis op de hoogte van zijn 

gezondheidstoestand. ‘Glauben Sie mir dass mir dieser Brief nicht leicht fällt. Um es kurz zu 

sagen: ich muss Ihnen für den kommenden Februar absagen. [...] Es ist zwar sicher, dass sich 

mein Allgemeinzustand erheblich gebessert hat. Meine Aerzte verlangen jedoch von mir eine 

viel grössere Reserve an Kraft, die vorhanden sein muss, wenn ich wieder aufs Podium 

trete.’
86

 De mededeling maakte dat men koortsachtig op zoek ging naar een vervanger. Ferenc 

Fricsay bleek bezet te zijn,
87

 maar de Poolse dirigent en componist Stanisław Skrowaczewski 

kon de meeste uitvoeringen wel overnemen. Voor de concerten op 24, 25 en 27 februari werd 

Pierre Boulez geëngageerd, die Rosbaud al als een mogelijke vervanger had genoemd.
88

 

Beide invallers waren voor het orkest onbekenden.
89

 

 Boulez had zich toen nog niet ontpopt als een van de belangrijke dirigenten van zijn 

tijd en was nog lang niet bij een breed publiek bekender als dirigent dan als componist, 

ofschoon hij al vroeg met dirigeren was begonnen.
90

 Zijn debuut bij het Concertgebouworkest 

met werken van Haydn, Stravinsky, Debussy, Bartók en Ravel leidde tot verbazing én 

geestdrift. Boulez’ gestiek bleek onorthodox. De muziekrecensent van De Telegraaf 

constateerde dat het dirigeren aan geen ‘schoolse regel’ gebonden was en er dermate primitief 

uitzag dat het een ‘star-dirigent’ zou schokken.
91

 Zijn collega van het Algemeen Handelsblad 

kwam tot een soortgelijke slotsom. ‘Als men hem gadeslaat kunnen uit zijn gebaren de kracht 

en de poëzie amper worden afgeleid. Zijn leiding is welsprekend en exact, doch blijft ten 

achter bij hetgeen we horen. Hij geeft bijvoorbeeld betrekkelijk weinig inzetten aan; zijn 

rechterhand beweegt zich met de onverbiddelijkheid en de souplesse van een pendule en 

slechts zelden licht de linkerhand de teweeggebrachte spanningen toe. Het resultaat op het 

concert moet grotendeels op afspraken berusten die tijdens de repetities zijn gemaakt.’
92

 

Over dat resultaat bestond geen twijfel. ‘PIERRE BOULEZ een groot dirigent’ kopte 

Trouw. In Het Vrije Volk noemde de componist Géza Frid hem ‘een overrompelende 

verrassing: een orkestleider van bijzonder formaat, verbeten in zijn ritme en fanatiek precies. 

[…] Een concert om niet te vergeten.’ De muziekrecensent van De Telegraaf besloot zijn 

                                                 
84 Het Vrije Volk d.d. 3 juli 1959. Een opname van de Sechs Orchesterstücke d.d. 2 juli 1959 bevindt zich in de 

tweede box van de Anthology.  
85 Nieuwe Rotterdamsche Courant en Haagsche Courant d.d. 6 juli 1959. 
86 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van Hans Rosbaud aan Marius Flothuis. 
87 De Telegraaf d.d. 15 januari 1960. 
88 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van Hans Rosbaud aan Marius Flothuis d.d. 9 januari 1960. 
89 Steffen, ‘Kroniek’. 
90 D. Jameux, Pierre Boulez (London 1991), p. 126-128. 
91 De Telegraaf d.d. 26 februari 1960. 
92 Algemeen Handelsblad d.d. 26 februari 1960. 
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duidelijk positieve bespreking met ‘Pierre Boulez: lid van een wonderlijk begaafde generatie 

– laten wij zijn naam onthouden.’
93

 Flothuis en de directeur van het orkest, Piet 

Heuwekemeijer, bedankten de dirigent met een sympathieke brief. Op zijn beurt liet Boulez 

hen weten met de onverwachte gelegenheid zeer gelukkig te zijn geweest. Zijn erkentelijkheid 

voor het orkest voor de onvergetelijke samenwerking was zeer groot.
94

  

De kennismaking met muziek van Boulez vond plaats op 15 en 16 februari 1961 in 

Amsterdam en op 18 februari in Den Haag, toen onder leiding van Hans Rosbaud 

‘Improvisation I’ en ‘Improvisation II’ uit Pli selon pli werden uitgevoerd met medewerking 

van de sopraan Eva Maria Rogner en de pianist Theo Bruins. Het deel ‘Tombeau’ kon wegens 

‘schier onoverkomelijke moeilijkheden’ en de beschikbare repetitietijd niet worden 

gerealiseerd.
95

 Flothuis had Boulez graag zelf als dirigent van de eerste Nederlandse 

uitvoeringen van Pli selon pli gehad, tegen een honorarium van f 2.500. Rosbaud was bereid 

om daarvoor het tweede deel van de genoemde concerten aan zijn jongere collega af te staan. 

Boulez sloeg echter de uitnodiging af, mede, zoals Flothuis aan Rosbaud schreef, ‘aus 

Gründen die direkt mit der grossen Bewunderung und Freundschaft, die er für Sie empfindet, 

zusammenhängen’.
96

 Composities en uitvoeringen leverden positieve persreacties op.
97

 Bij 

het publiek heerste na de uitvoering van Boulez’ muziek een hoge mate van onzekerheid, 

volgens Mens en Melodie veel sterker dan ooit na het beluisteren van een modern werk in het 

Concertgebouw het geval was geweest.
98

 

In de jaren zestig keerde Boulez vaak terug. Hij voerde met het Concertgebouworkest 

een repertoire uit met muziek van Bach en Purcell tot en met Schat en Stockhausen. Aan het 

verzoek om een opdracht te aanvaarden tot het componeren van een werk ter gelegenheid van 

het vijfenzeventigjarig jubileum van het Concertgebouworkest kon hij niet voldoen.
99

 Hans 

Rosbaud verscheen nog slechts enkele malen voor het orkest. Voor de laatste keer in het 

Holland Festival 1962. De concertprogramma’s met bijzondere programmeringen en enkele 

radioregistraties in het tweede en het derde deel van de Anthology of the Royal 

Concertgebouw Orchestra onderstrepen het grote belang van zijn optredens. Zijn overlijden 

verijdelde de deelname aan het feestelijke seizoen 1962/63, waarin het 75-jarig bestaan van 

het orkest werd gevierd. Het verslag over dat seizoen spreekt van ‘een gevoelig verlies voor 

de gehele muziekwereld, dat ook door ons orkest, dat in enkele jaren een zeer nauw artistiek 

en menselijk contact met hem verworven had, zeer diep gevoeld werd.’ Op korte termijn werd 

Rosbauds rol aan de Van Baerlestraat overgenomen door Pierre Boulez en Gustav König.
100

 

Nog jaren later zou in het orkest met respect over Hans Rosbaud en diens interpretaties 

worden gesproken.  

Niet altijd verliep het uitvoeren van contemporaine muziek probleemloos. In de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 januari 1967 meldde de directeur Piet 

Heuwekemeijer dat Pierre Boulez hem na de repetitie van de 27ste had gezegd zijn eigen 

                                                 
93 Trouw, Het Vrije Volk, De Telegraaf d.d. 26 februari 1960. 
94 SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslag van de brief aan Pierre Boulez d.d. 2 maart 1960 en ongedateerde brief 

van Pierre Boulez, ontvangen op 7 maart. De radioregistratie van Stravinsky’s Chant du Rossignol, zoals op 25 

februari 1960 vertolkt, is opgenomen in de derde cd-box van de Anthology of the Royal Concertgebouw 

Orchestra. 
95 Algemeen Handelsblad d.d. 17 februari 1961. 
96 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van Hans Rosbaud aan M. Flothuis d.d. 29 juni 1960, doorslagen van de 

brieven van M. Flothuis aan Pierre Boulez d.d. 11 juli 1960 respectievelijk Hans Rosbaud d.d. 21 juni, 8 juli en 

24 augustus 1960. 
97 Het Parool, Nieuwe Rotterdamsche Courant, De Telegraaf en Het Vrije Volk d.d. 17 februari 1961, Haagsche 

Courant d.d. 20 februari 1961. 
98 W[outer]. P[aap]., ‘Portrait de Mallarmé van Pierre Boulez’, in: Mens en Melodie 16 (1961), p. 87. 
99 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 18 december 1961. 
100 Ibid., jaarverslag 1962/63. 
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Doubles niet te kunnen uitvoeren. De dirigent vond de voorbereiding onvoldoende wegens 

gebrek aan positieve inzet bij de orkestleden, in het bijzonder bij de strijkersgroepen. Overleg 

leidde tot een omzetting van het programma, waardoor op 8 februari de eerste uitvoering van 

Figures, doubles, prismes kon plaatsvinden.
101

  

Volgens Boulez lag het onvoldoende voorbereid zijn niet aan de planning van de 

repetities. Het BBC-orkest zou volgens hem wel in staat zijn om in dezelfde tijd tot een goede 

voorbereiding te komen. Het Residentie Orkest had Doubles zonder pijn gespeeld. Ook was 

het zo dat van Jean Fournet en Bernard Haitink, los van contemporaine muziek, klachten 

waren gekomen over werktempo en aandacht van de orkestleden. Van de zijde van het orkest 

daarentegen werd gesteld dat het weliswaar genegen was om composities van Boulez en 

Schönberg te spelen, doch dat het daarvoor geen werkelijke interesse kon opbrengen. 

Bovendien werd de repetitietijd te kort gevonden en niet evenwichtig door Boulez gebruikt.  

Er leefden meer bezwaren bij het orkest. Het ensemble vernieuwde zich, veel nieuwe 

orkestleden moesten zich invoegen. Het te veel spelen van moderne muziek, zo werd 

opgemerkt, ging ten koste van het repertoire waarmee het orkest groot was geworden. 

Dirigenten als SzelI en Leinsdorf waren volgens het orkest van mening dat het schadelijk voor 

het spelpeil was om te veel avant-gardemuziek te spelen. Verder zou het uitvoeren van deze 

muziek er de oorzaak van zijn dat de pers zich tegen het Concertgebouworkest keerde. 

Bovendien had de zaalbezetting te lijden onder het uitvoeren van avant-gardemuziek, wat 

gevolgen zou kunnen hebben voor de verdeling van de subsidies.
102

 Nog jarenlang zou het 

uitvoeren van moderne muziek problemen opleveren, die veelal de orkestleden niet kunnen 

worden aangerekend. 

 

Een andere dirigent op het gebied van contemporaine muziek was Bruno Maderna. Hij had 

onder meer bij Hermann Scherchen directie gestudeerd en na de Tweede Wereldoorlog met 

talrijke composities de aandacht getrokken. Het Concertgebouworkest werkte met hem voor 

het eerst tijdens het Holland Festival 1965. In de loop van de tijd zou hij zich bij het orkest 

onderscheiden met muziek van moderne Nederlanders naast werken van bijvoorbeeld Anton 

Webern, Alban Berg, Edgard Varèse en Witold Lutosławski.
103

  

Bruno Maderna viel vooral in de smaak bij de aanstormende componisten en hun 

geestverwanten. In 1966 bekritiseerden Louis Andriessen, Peter Schat, Jan van Vlijmen, 

Misja Mengelberg en Reinbert de Leeuw via een Open Brief in het Algemeen Handelsblad het 

bestuur van het orkest, omdat het een aanstelling van Maderna naast Haitink, speciaal voor 

moderne muziek, aan zich voorbij liet gaan. De dirigent stond namelijk op het punt bij de 

Wiener Symphoniker een vast engagement aan te gaan.
104

 Het Stichtingsbestuur stelde zich 

echter op het standpunt dat het engageren van een tweede vaste dirigent minder 

verscheidenheid in de keuze van gastdirigenten mogelijk zou maken. Bovendien was er al een 

assistent der dirigenten.
105

  

De naam Bruno Maderna kreeg een bijna symbolische betekenis voor de 

actievoerders. De kritiek uitte zich overigens primair tegen het in hun ogen mediocre, 

karakterloze beleid. De leiding van het orkest was in handen ‘van een voor de actuele muziek 

incompetente dirigent (Bernard Haitink), een nietszeggend artistiek leider (Marius Flothuis), 

                                                 
101 Steffen, ‘Kroniek’. Op 12 februari volgde onder leiding van Boulez de eerste uitvoering door het orkest van 

diens Eclat, alsmede van Signalement van Peter Schat en Kontra-Punkte van Karlheinz Stockhausen. 
102 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen AB-vergadering d.d. 30 januari 1967. 
103 Zie de derde cd-box van de Anthology. 
104 De Leur, ‘Bernard Haitink, de eerste jaren (1959-1974)’, p. 119-120; Bank & E. Wennekes, De klank als 

handschrift, p. 86-88.  
105 SAA toegangsnr. 693, notulen AB-vergadering d.d. 9 mei 1966. Het antwoord van het bestuur van het orkest 

op de Open Brief staat afgedrukt in Preludium 24 nr. 9 (juni 1966), p. 201. 
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en een directeur (Piet Heuwekemeijer), die in de aldus ontstane leemte vrij spel meent te 

hebben. Het geheel krijgt dan nog van bovenaf de regentensignatuur van een Bestuur 

(voorzitter Mr. Greup), dat niet meer fantasie heeft dan de gemiddelde (inmiddels oud 

geworden) abonnementsconcertenconsument, en dat konsekwent doof bleek wat voor een 

krant noemde ‘de constructieve suggesties van een groep jonge componisten’.’
106

 Het 

incidenteel aantrekken van gespecialiseerde gastdirigenten was in hun ogen onvoldoende. 

Voorbijgegaan werd aan het feit dat vertegenwoordigers van de orkestleden deel uitmaakten 

van het Stichtingsbestuur. 

Maderna presenteerde zich overigens niet uitsluitend met moderne muziek. In januari 

1968 bijvoorbeeld leidde hij een aantal concerten waarvoor de volgende werken waren 

geprogrammeerd: de Cantate BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen van Johann Sebastian 

Bach, de Achtste symfonie van Beethoven, Bergs Altenberglieder, Tempi concertati van 

Luciano Berio, Rondes de printemps (Image pour orchestre no. 3) en Trois nocturnes van 

Claude Debussy, de Sonata pian e forte van Giovanni Gabrieli, Fünf Orchesterstücke van 

Arnold Schönberg, Ionisation van Edgar Varèse, Serenata I van Jan van Vlijmen en Vier 

liederen op. 13 en de Variaties op. 30 van Anton Webern. De werken van Berio, Gabrieli, 

Varèse en Webern stonden voor het eerst op de lessenaars van het orkest.
107

 

Het verhoopte resultaat bleef uit. Alleen al de koppen in veel kranten spreken 

boekdelen. ‘Slechte beurt van Maderna’ (Algemeen Dagblad), ‘Maderna weer erg mat’ (Het 

Vrije Volk), ‘Bruno Maderna stelde teleur’ (De Zaanlander), ‘Teleurstellend musiceren onder 

Maderna’ (Trouw), ‘Malaise bij Concertgebouworkest onder Bruno Maderna’ (Algemeen 

Handelsblad), ‘Maderna te riskant voor Amsterdam’(Het Parool), ‘Te veel bijval voor 

Maderna’ (de Volkskrant).
108

 Muziek die te weinig aansprak, slordigheden, stilistische 

misslagen, vreemdsoortige en gebrekkige visies, composities waarmee de dirigent geen 

affiniteit toonde,
109

 leidden tot stevige uitspraken. Zoals in De Tijd van 11 januari 1968: ‘De 

ervaring van deze avond [het abonnementsconcert van 10 januari 1968], gestapeld op 

voorgaande ervaringen, leidt tot één verzoek: laat het Concertgebouw Orkest rustig Maderna 

voor moderne muziek uitnodigen, maar dan uitsluitend. Het is voor hem noch voor iemand 

anders aangenaam te moeten vaststellen dat hij voor de rest een derderangs-dirigent is.’ In Het 

Parool van 12 januari schreef Lex van Delden: ‘Op het punt van klankcultuur, het meest 

geroemde kenmerk van het Concertgebouworkest, ging in enkele dagen tijds angstig veel 

verloren. […] Men mag slechts hopen dat Amsterdam in de toekomst verschoond zal blijven 

van dieptepunten zoals men er deze week beleefde.’ De radioregistraties in het derde deel van 

de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra geven op zijn minst twijfel dat 

Maderna’s concerten volledig een slechte beurt van hem zijn geweest. Mogelijk is ook dat het 

orkest een groot deel van diens gebreken heeft opgevangen. Hij trad er voor het laatst mee op 

in het Holland Festival 1973, met een aan György Ligeti gewijd programma. 

 

Tot de belangrijke componisten die in de jaren zestig en later hun opwachting maakten, 

behoort zeker Witold Lutosławski. Marius Flothuis had deze Poolse componist in 1958 

tijdens het muziekfeest van de International Society for Contemporary Music te Straatsburg 

leren kennen, waarna er spoedig een goed onderling contact was ontstaan. Toen de artistiek 

                                                 
106 L. Andriessen, R. de Leeuw, M. Mengelberg, P. Schat & J. van Vlijmen, Achter de muziek aan. Het 

concertgebouworkest ter discussie (Vlugschrift van de Gids, 3, Amsterdam 1967), p. 8. 
107 Steffen, ‘Kroniek’. 
108 Algemeen Dagblad d.d. 8 januari, Het Vrije Volk, De Zaanlander, Trouw, Algemeen Handelsblad d.d. 11 

januari, Het Parool d.d. 12 januari en de Volkskrant d.d. 15 januari 1968. 
109 Nieuwe Rotterdamsche Courant en Algemeen Dagblad d.d. 8 januari 1968, Algemeen Handelsblad d.d. 9 

januari 1968, De Zaanlander d.d. 11 januari 1968, Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 13 januari 1968, de 

Volkskrant d.d. 15 januari 1968. 
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leider door collega-componist Nico Schuyt op Lutosławski’s Concert voor orkest werd 

geattendeerd, aarzelde Flothuis dan ook geen moment om Bernard Haitink voor te stellen dit 

werk met het Concertgebouworkest uit te voeren.
110

 Haitink ging hierop in, zodat eind januari 

1960 deze compositie ten gehore kon worden gebracht. 

Flothuis heeft er eveneens voor gezorgd dat Lutosławski als dirigent met het orkest is 

opgetreden. De Pool wilde, zoals al in de Inleiding is vermeld, niet als gastdirigent worden 

beschouwd, maar als interpreet van eigen werk.
111

 Op zondagmiddag 11 mei 1969 leidde hij 

het orkest tijdens een matinee van de serie C. Ook Edo de Waart was geëngageerd. Het 

programma omvatte Lutosławski’s Treurmuziek voor strijkorkest en Trois poèmes d’Henri 

Michaux voor koor en orkest met daartussen Sonata voor violoncel en orkest van zijn jongere 

landgenoot Krzysztof Penderecki. Na de pauze werden de Trois poèmes herhaald. 

Lutosławski opende het concert, vervolgens dirigeerde De Waart de muziek van Penderecki 

en ten slotte dirigeerden ze samen de Trois poèmes. De Waart stond hierbij voor het orkest, 

Lutosławski gaf aanwijzingen aan het koor, het N.C.R.V. Vocaal Ensemble. Als solist in 

Sonata trad Siegfried Palm op.
112

 Alle werken waren voor het orkest nieuw.
113

  

Het concert verliep succesvol.
114

 Na de Trois poèmes werden de uitvoerenden 

ovationeel toegejuicht. In de pers verschenen positieve besprekingen (maar niet uitsluitend). 

De recensie van Ernst Vermeulen in Het Parool heeft als kop ‘Briljante en poëtische 

composities uit Polen’, Jan Mul vroeg zich in de Volkskrant af waarom de componist niet 

werd uitgenodigd om zijn werk tijdens een normaal abonnementsconcert te dirigeren. Rutger 

Schoute besloot zijn bespreking in de NRC met: ‘Na twee uitvoeringen [van de Trois poèmes] 

stond het voor ieder vast dat deze componist niet alleen iets te zeggen heeft, maar dat hij zijn 

bedoelingen op voorname wijze weet te realiseren, ook waar hij de stemmen laat spreken, 

schreeuwen of fluisteren.’
115

 Lutosławski schreef Flothuis op 5 juli 1970: ‘Je garde toujours le 

plus agréable souvenir de mon concert et de notre séjour dernier à Amsterdam, ne parlant pas 

des plus grandes satisfactions artistiques que vous m’avez offertes en me plaçant à la tête de 

votre fameux orchestre et d’excellent choeur de Hilversum pour présenter ma musique à un 

public très initié.’
116

 Amsterdam zou hem nog vaker voor het orkest terugzien.  

 Zoals in 1976. Lutosławski leidde op 22 en 24 oktober 1976 concerten die geheel aan 

hem waren gewijd. Tijdens het eerste concert, een optreden van het Concertgebouworkest in 

een serie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Doelen te Rotterdam, vond de 

wereldpremière plaats van Mi-parti pour orchestre. Het stuk was het gevolg van een 

compositieopdracht die het Concertgebouworkest Lutosławski in 1972 had verleend.
117

 Mi-

parti werd voorafgegaan door de Eerste symfonie (eerste uitvoering) en Paroles tissées met 

de tenor Paul Sperry als solist en gevolgd door het Concert voor violoncel en orkest met 

Heinrich Schiff (eerste uitvoering). Van Lutosławski’s optreden is een band gemaakt. Op 24 

november 1976 schreef hij namelijk aan het toenmalige staflid publiciteit en public relations: 

‘The tape turned out to be quite good except for some places where the placing of the 

                                                 
110 Brief van Marius Flothuis aan de auteur d.d. 4 augustus 2000. 
111 Ibid. 
112 De Gooi- en Eemlander d.d. 12 mei 1969. 
113 Steffen, ‘Kroniek’. 
114 De Gooi- en Eemlander d.d. 12 mei 1969. 
115 Het Parool d.d. 13 mei, de Volkskrant d.d. 12 mei en Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 13 mei 1969. 
116 SAA toegangsnr. 693 (KCO). De radioregistraties van de Treurmuziek en de Trois poèmes d.d. 11 mei 1969 

zijn opgenomen in de derde cd-box van de Anthology. 
117 Brief van Marius Flothuis aan de auteur d.d. 4 augustus 2000 en SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van 

Witold Lutosławski d.d. 4 december 1972. Officieel was de gemeente Amsterdam de opdrachtgever ‘omdat die 

betaalde’. 
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microphones was not terribly fortunate. But the quality of the sound is very good.’
118

 Gezien 

de recensies moet deze band een belangrijk document zijn: ‘Lutoslawski dirigeert boeiend 

zijn eigen werk’ (NRC Handelsblad), ‘Lutoslawski’s muziek oorspronkelijk en bevattelijk 

tegelijk’ (Trouw) en ‘Zeldzame belevenis met Pools componist’ (Het Parool).
119

 

  Het pleit voor Lutosławski’s muziek dat zij de nadelen van de C-concerten heeft 

overwonnen. Dat hij in Amsterdam niet in het vergeetboek is geraakt, zal behalve aan zijn 

muziek, tevens aan zijn integere persoonlijkheid te danken zijn geweest. 

 

Een andere componist van belang die in de jaren zestig naar Amsterdam werd gehaald om er 

te dirigeren, was Hans Werner Henze. Daarmee was een droom van hem werkelijkheid 

geworden. Hij had er in 1964 al in een brief aan Marius Flothuis over geschreven. ‘My aim is, 

and my dream, to be allowed one day to appear as a conductor with the Concertgebouw, and I 

hope this will be possible.’
120

 Zijn debuut als gastdirigent van het Concertgebouworkest vond 

plaats op 27 oktober 1968, in de serie C. Het programma bestond geheel uit eigen werken: het 

Dubbelconcert voor hobo en harp, met als solisten Heinz Holliger en diens zuster Ursula – 

voor wie het concert bestemd was –, en Musen Siziliens voor koor, twee piano’s, 

blaasinstrumenten en pauken. Na de pauze werd het Dubbelconcert herhaald. Beide recente 

composities werden voor het eerst in Nederland uitgevoerd. Er was voor het concert zeer 

uitgebreid gerepeteerd, maar de zaal was nauwelijks voor de helft gevuld. Behalve tijdens een 

NTC-concert trad Henze ook op in de serie B. Daar combineerde hij Musen Siziliens met 

Mozarts Haffner-symfonie en Scènes de ballet en Feu d’artifice van Stravinsky.
121

 

 

Muziek van Luciano Berio werd voor het eerst geïntroduceerd door Bruno Maderna. Op 6 

januari 1968
122

 voerde het Concertgebouworkest Tempi concertati uit, met solofluitist Jan 

Visser als solist. In 1972 introduceerde een andere gastdirigent, Michael Gielen, Allelujah II. 

Tijdens een ensemble-concert in dat jaar volgde Circles, met de sopraan Elisabeth Lugt als 

soliste.
123

 Berio zelf leidde in 1973 het orkest. Inmiddels was hij al via twee Holland Festivals 

als dirigent van eigen werken in Nederland bekend geworden.
124

 Zijn eerste optreden met het 

Concertgebouworkest vond plaats op 1 april 1973 in de serie C. Het concert werd geopend 

met de Suite uit The Fairy Queen van Henry Purcell, sopraansolo Hanneke van Bork, en 

besloten met Il combattimento di Tancredi e Clorinda van Claudio Monteverdi in een 

bewerking van Berio en met Hanneke van Bork als Clorinda, Ruud van der Meer als Tancredi 

en Gerard English als Testo. Daartussen voerde het Concertgebouworkest drie composities 

van Berio uit: Bewegung I voor orkest, Serenata voor fluit (Abbie de Quant) en veertien 

instrumenten en Bewegung II voor bariton (Ruud van der Meer) en orkest. Deze werken 

waren voor het Concertgebouworkest nieuw. De samenstelling van het programma sloeg aan, 

                                                 
118 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief aan C. Waage. 
119 D.d. 25 oktober 1976. De Paroles tissées waren al eerder onder leiding van de componist uitgevoerd met 

Peter Pears als solist. De radio-opname d.d. 12 december 1971 is opgenomen in het vierde deel van de 

Anthology. Lutosławski heeft het werk op 8 december 1971 voor het eerst met het Concertgebouworkest 

uitgevoerd. Op 12 december leidde hij ook de eerste uitvoering door het orkest van zijn Livre pour orchestre. 
120 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief d.d. 13 juli 1964. 
121 Ibid., correspondentie; Het Parool d.d. 28 oktober 1968; Hans Heg in zijn toelichting bij de derde cd-box van 

de Anthology. De radio-opname van het Doppio Concerto d.d. 27 oktober 1968 en van Stravinsky’s Feu 

d’artifice d.d. 31 oktober zijn in deze box opgenomen. 
122 Steffen, ‘Kroniek’. 
123 Ibid. 
124 Haagsche Courant d.d. 2 april 1973. 
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de onbekende muziek fascineerde. Het werd een geslaagd concert, niet in het minst door het 

niveau waarop werd gemusiceerd.
125

  

In de seizoenen 1959/60-1973/74 traden behalve Berio, Boulez, Henze, Lutosławski 

en Skrowaczewski als dirigent van eigen werk ook Gilbert Amy, Louis Andriessen, Benjamin 

Britten, Otto Klemperer, Hans Kox en Willem van Otterloo met eigen werk op.
126

 Van hen 

waren Klemperer, Van Otterloo en Skrowaczewski in de eerste plaats dirigent. Boulez 

voornaamste bekendheid gold toen die van componist. Het aandeel van Benjamin Britten als 

gastdirigent was klein. Hij werkte mee aan de uitvoeringen van zijn War Requiem op 3 en 4 

juli 1964 in het Holland Festival. Bernard Haitink leidde het grote orkest, de koren en de 

sopraansoliste, Britten dirigeerde het kleine orkest en de twee mannelijke solisten. Soms 

sprong Toon Vranken, die een wakend oog hield over het jongenskoor, als derde dirigent bij. 

De uitvoeringen van het War Requiem genoten veel waardering.
127

  

 

11.6 Heroriëntatie uitvoeringspraktijk 

Ook het uitvoeren van muziek uit in de eerste plaats de barok werd onder de loep genomen. In 

de jaren zestig werden de traditionele uitvoeringen van Bachs Matthäus-Passion en andere 

barokmuziek door een groeiend aantal orkestleden als onbevredigend ervaren. Buiten het 

Concertgebouworkest was grote voortgang geboekt op het terrein van de historisch 

geïnformeerde uitvoeringspraktijk. De orkestleden initieerden daarom omstreeks 1970 een 

koersverandering die de steun kreeg van de artistiek leider Marius Flothuis. Hij had nog een 

ander bezwaar: door de regelmatige herhaling van de Matthäus-Passion dreigden werken van 

soortgelijke betekenis – in de eerste plaats Bachs Johannes-Passion – veronachtzaamd te 

worden.  

In april 1971 verscheen er van de hand van Flothuis een notitie over. Relativerend gaf 

hij aan dat de inzichten in de manier van uitvoeren in de loop van de laatste zeventig jaar 

herhaaldelijk waren gewijzigd. Dat gold overigens niet alleen voor de Matthäus-Passion. Het 

viel met betrekking tot deze compositie alleen meer op, omdat het een jaarlijks terugkerende 

gebeurtenis betrof. Flothuis vond het koor- en orkestapparaat waarmee sinds 1899 werd 

gewerkt en dat aanmerkelijk groter was dan dat waarmee Bach zijn werk had uitgevoerd, op 

zichzelf niet verwerpelijk. ‘Het kenmerk van de barokmuziek (en zelfs nog van de muziek uit 

de tijd van Mozart en Beethoven) is namelijk niet dat men voor een ‘groot’ of een ‘klein’ 

ensemble schreef maar dat men roeide met de riemen die men had. 

In ieder goed handboek over muziekgeschiedenis kan men lezen dat in het tijdperk van 

de barok de blaasinstrumenten meervoudig bezet werden, evenals de strijkinstrumenten. Op 

historische gronden kan men dus bezwaarlijk de verdubbeling van fluit- en hobo-partijen 

verwerpen. Van Beinum deed dit b.v. ook bij een uitvoering van een Concerto van Handel in 

1954, en Haitink in 1961 bij de uitvoering van Bachs Magnificat.’ Zwaarwegend was wel dat 

het Toonkunstkoor dat aan de traditionele uitvoering van de Matthäus-Passion meewerkte, 

anno 1971 kwalitatief niet meer te vergelijken was met het koor van vijftig jaar eerder. Als 

mogelijke oplossingen voerde Flothuis aan: ‘a) men schaft de hele Matthäus-Passion af; b) 

men voert het werk uit met een ander (beter en kleiner) koor.’ De laatste optie zou ‘de 

                                                 
125 Algemeen Dagblad, Het Parool, De Tijd, Nieuwe Haagsche Courant, de Volkskrant, Haagsche Courant d.d. 

2 april 1973. 
126 ‘Bijlage 3 De componisten die eigen werk met het Concertgebouworkest hebben uitgevoerd’, in: Van Royen 

e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 249-250. 
127

 Algemeen Handelsblad, Het Parool, De Telegraaf, Trouw, de Volkskrant d.d. 4 juli 1964, De Waarheid d.d. 6 

juli 1964. 
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kwaliteit van de uitvoering ongetwijfeld ten goede komen.’
128

 Ter afweging werd een 

commissie in het leven geroepen onder zijn voorzitterschap.  

In deze commissie passeerden allerlei aspecten de revue. Zo werd overwogen om bij 

de koren alleen jongens- en mannenstemmen te gebruiken.
129

 In hetzelfde jaar viel binnen de 

Artistieke Commissie de naam van Nikolaus Harnoncourt. Hij had zich al jong aangetrokken 

gevoeld tot de oude muziek en de uitvoeringspraktijk daarvan en in 1953 met zijn vrouw 

Alice het – toen nog naamloze – ensemble Concentus Musicus Wien opgericht om zijn ideeën 

daarover in praktijk te brengen. Ook in Nederland was hij bekend geworden.
130

 Mogelijk zou 

hij voor het orkest iets kunnen betekenen. Men ging echter niet over een nacht ijs: het heeft 

nog twee jaar van wikken en wegen geduurd, eer de AC besloot een gesprek met Harnoncourt 

aan te vragen om alle vragen, problemen en dergelijke met hem te bespreken.  

 Inmiddels was Harnoncourt ertoe overgegaan om eveneens zijn interpretaties en 

klankvoorstellingen onafhankelijk van het instrumentarium te realiseren.
131

 Een succes in 

1972 met een Monteverdi-project aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag leidde tot 

een uitnodiging van het Residentie Orkest, waarmee hij in april 1973 de Matthäus ten gehore 

bracht. Hij voerde het werk toen voor het eerst uit zonder zijn eigen, gespecialiseerde en 

historische instrumenten bespelende Concentus Musicus.
132

  

Tijdens een gesprek met Marius Flothuis te Salzburg in augustus 1973 toonde de 

Oostenrijker zich in principe bereid om ook bij het Concertgebouworkest Bach te komen 

dirigeren onder voorwaarde dat er voldoende tijd voor de voorbereiding zou zijn om de 

barokwijze van spelen in te studeren. Eerder had hij al aangegeven dat het orkest dit zelf 

graag zou moeten willen.
133

 Zo gebeurde het dat hij op 21 en 23 maart 1975 de uitvoeringen 

van de Johannes-Passion leidde, nadat in 1973 Ferdinand Leitner en in 1974 Felix de Nobel 

de uitvoeringen van de Matthäus voor hun rekening hadden genomen.  

De herbezinning op de uitvoeringspraktijk van de muziek uit de barok viel samen met 

interne veranderingen binnen de Stichting betreffende directe artistieke 

medeverantwoordelijkheid van de orkestleden. Nu was het gevoel van 

medeverantwoordelijkheid voor de artistieke prestaties van het collectief niet iets dat de 

individuele leden van het orkest pas in de laatste decennia zouden bezitten. Maar het 

verlangen om mede het artistieke beleid te bepalen, via op democratische wijze gekozen 

vertegenwoordigers, orkestleden die dus voor hun aandeel verantwoording schuldig zouden 

zijn, groeide vooral in de loop van de jaren zestig. Het is nauwelijks meer in te denken dat de 

orkestleden niet als gelijkwaardige discussiepartner werden uitgenodigd, toen de Stichting in 

1963 een bijeenkomst belegde, waarop enkele componisten van wie werk in de serie C werd 

uitgevoerd, zich zouden buigen over een aantal belangrijke artistieke stellingen. Alleen 

Flothuis en Heuwekemeijer waren officieel aanwezig.
134

 Er werd dus aan voorbijgegaan dat 

orkestleden een deskundige en bruikbare mening zouden kunnen hebben. Het is typerend voor 

                                                 
128 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notitie van M. Flothuis aan o.a. de leden van de AC d.d. 13 april 1971. 
129 Een commissielid, een orkestlid, gaf daarop per brief te kennen niet langer deel van de commissie te willen 

uitmaken. Als je doorredeneerde dan zou de volgende stap zijn dat er geen vrouwen meer in het orkest mochten 

meespelen: ‘Een verdere consequentie zou zijn ook de vrouwelijke orkestleden uit te sluiten van medewerking, 

want dat mocht in die tijd ook niet’, zo schreef hij. Brief van Cees van der Kraan aan de Vereniging Het 

Concertgebouw-Orchest d.d. 20 januari 1972. 
130 M. Mertl, Vom Denken des Herzens. Alice und Nikolaus Harnoncourt. Eine Biographie (Salzburg, Wien 

1999). 
131 Ibid., p. 182. 
132 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief d.d. 16 maart 1973 aan de leden van de Artistieke Commissie en de 

bijlage. 
133 Ibid., verslag gesprek op 3 augustus 1973 en notitie [juni] 1973. 
134 De Tijd De Maasbode, de Volkskrant, Algemeen Handelsblad d.d. 23 oktober 1963. 
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die tijd. Pas in 1974 kon binnen de Stichting een door het orkest gekozen Artistieke 

Commissie aan het werk gaan. Met de verkrijging van een maximale artistieke 

medeverantwoordelijkheid kwam toen tevens een einde aan de louter adviserende rol van de 

AC. Ook kreeg het orkest dat jaar via zijn belangenvereniging stem in de selectiecommissie 

voor een nieuwe artistiek leider.
135

 

 

11.7 Heroriëntatie orkestspel 

Er vond nog een belangrijke zelfreflectie in het orkest plaats. In de jaren zestig was het 

aanmerkelijk uitgebreid en sterk verjongd. Van 102 leden op 31 augustus 1960 groeide het 

naar 121 op 1 september 1970. In 1960 telde het twee paukenisten en twee slagwerkers, tien 

jaar later drie paukenisten en drie slagwerkers. Het aantal houtblazers was toegenomen van 

zestien naar twintig, het koper van vijftien naar negentien.
136

 De verjonging, die zich ook in 

de jaren zeventig voortzette, vroeg om training door een orkestpedagoog.
137

 Het besef dat het 

orkestspel beter zou kunnen, nam toe na het eerste optreden van de Russische dirigent Kirill 

Kondrasjin. Haitink was namelijk niet in de eerste plaats een orkesttrainer, hoewel hij 

prachtige concerten gaf, ‘zeker als de geest over hem vaardig werd – en de geest wèrd steeds 

meer vaardig over hem.’
138

  

 Kondrasjins eerste concert met het Concertgebouworkest vond plaats op 19 januari 

1968 te Eindhoven. Hoe hoog hij al bij voorbaat in de Van Baerlestraat werd geschat, wordt 

duidelijk uit het feit dat hij vijf abonnements- en twee volksconcerten in Amsterdam, één 

concert in Eindhoven, één in Scheveningen, één concert in Arnhem en één in Rotterdam te 

leiden kreeg.
139

 Hij was opgeleid aan het Moskous conservatorium. Nog voor hij zijn studie 

had voltooid, werd hij dirigent bij het Malyj Opera Theater in Leningrad (Sint-Petersburg). In 

1943 was een aanstelling gevolgd bij het Bolsjoi Theater in Moskou. In 1956 besloot hij zich 

geheel te wijden aan symfonische muziek en sinds 1960 had hij de leiding van het Moskous 

Filharmonisch Orkest. Hij genoot hoog aanzien als musicus, docent en orkestpedagoog. Tal 

van composities waren aan hem opgedragen. Van onder meer werken van Sjostakovitsj leidde 

hij de wereldpremière.
140

  

Zijn programma’s bij het Concertgebouworkest omvatten composities van Beethoven 

(Ouverture Coriolan, Vierde symfonie, Vijfde pianoconcert), Brahms (Tragische Ouvertüre), 

Debussy (Prélude à l’après-midi d’un faune), Mozart (Ouverture Don Giovanni), Paganini 

(Vioolconcert in D, op. 6), Saint-Saëns (Tweede pianoconcert), Sjostakovitsj (Zesde 

symfonie), Sjtsjedrin (Ozornje Tsjastoesjki [Vrolijke liederen], eerste uitvoering), Tsjaikovski 

(Vioolconcert, Eerste symfonie). Als solisten bracht hij de jeugdige violist Viktor Tretjakov 

en de pianist Grigory Sokolov mee.  

De concerten werden een groot succes. Dat valt alleen al af te lezen aan tal van 

krantenkoppen.
141

 De recensent van het Algemeen Handelsblad sprak in de editie van  

                                                 
135 J. Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, in: J. Giskes e.a., Waar bemoei je je 

mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’ (Zutphen 1991), p. 35-143: 123-

124, 128. 
136 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslagen 1959/60 en 1969/70. De ledenlijst van 1 september 1970 bevat 

één vacature, die is meegeteld. 
137 L. van Hasselt, ‘Naar het Eeuwfeest (1974-1988)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 187-

238: 213. 
138 Ibid., p. 213. 
139 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1967/68. 
140 Kirill Kondrashin over dirigeren, opgetekend door N. Broekstra (Utrecht, Antwerpen 1983), p. 1-2.  
141 ‘Inspirerend concert onder Kyrill Kondrashin’ (Eindhovens Dagblad d.d. 20 januari 1968), ‘Boeiend debuut 

van Kondrasjin met het Concertgebouworkest’ (Algemeen Handelsblad d.d. 22 januari), ‘KONDRASJIN IS EEN 

GROOT VAKMAN’ (De Telegraaf d.d. 22 januari), ‘Kondrasjin verricht wonderen met het Concertgebouworkest’ 

(De Zaanlander d.d. 23 januari), ‘Concertgebouworkest met magistrale dirigent (Het Vrije Volk d.d. 23 januari), 
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1 februari de hoop uit dat de dirigent spoedig weer geëngageerd zou worden en het liefst voor 

een langere periode. ‘Zijn musiceren is van een volstrekte onkreukbaarheid en wil slechts het 

werk dienen. Hiervoor zet hij zich in met een rust en een superieur overwicht, dat geen enkele 

pose nodige heeft: niet voor het publiek en niet voor het orkest. Hij werkt met zijn musici, 

vergt het uiterste aan stipte afwerking en aan klankcultuur. En hij krijgt waarnaar hij vraagt: 

men schijnt hem met vreugde te geven, in een ontspannen concentratie.’
142

  

Ook tijdens zijn rentrees in 1971, 1972, 1973 en 1974 maakte hij veel indruk. Niet 

minder belangrijk dan het optreden van Carlo Maria Giulini was het feit dat Kirill Kondrasjin 

in twee perioden voor het orkest beschikbaar was, zo meldt het jaarverslag 1972/73. 

Kondrasjin kon een orkest volledig naar zijn hand zetten en het een ander karakter en 

een andere klank geven. Hij was een perfectionist voor zichzelf én voor de orkestleden. 

Kernmerkend was zijn grote aandacht voor details, zoals uniforme ritmeopvatting, uniforme 

benadering van de nuancering, uniforme frasering en klankzuiverheid.
143

 Hij werkte vanuit 

het pianissimo. Dat bereikte hij tijdens de repetitie door steeds zachter spel te verlangen: 

‘Softer…, softer…, softer, it is still too loud’.  

Streng was hij. De orkestleden dienden zich aan hem te onderwerpen. In zijn 

dwingelandij ging hij soms te ver. Zo liet hij eens de cellisten de inleiding van de 

Aufforderung zum Tanz van Carl Maria von Weber tergend vaak overspelen. ‘Geen orkestlid 

ontging de boodschap’, zo herinnerde zich de slagwerker Niels Le Large, ‘hier was geen 

sprake meer van repeteren, assembleren of politoeren, dit was een allegorische draai om de 

oren. De cellisten, kokend van woede over deze openbare terechtwijzing, antwoordden per 

kerende post. De repetitie daags daarop liet Kondrashin de cellisten voor het eerst zonder 

onderbreking uitspelen, om aansluitend het voltallige orkest in actie te brengen. Dat startte in 

een andere toonsoort dan waarin de cellisten waren geëindigd. Die hadden hun solopassage 

gezamenlijk een toon te laag gespeeld en Kondrashin – niet beschikkend over een absoluut 

gehoor – had er niets van gemerkt. Heel even blikkerde in zijn ogen het zwaard van de 

samoerai. Maar toen hij zag dat het Concertgebouworkest podiumbreed in hilariteit verkeerde, 

gooide hij de handdoek in de ring. Hij schokschouderde, hief de dirigeerstok en speelde de 

gehele Aufforderung zonder commentaar door.’
144

 

 De orkestleden waardeerden hem en zijn training ondanks de vervelende kanten. De 

samenwerking intensiveerde en toen duidelijk werd dat er niet of maar moeilijk op Colin 

Davis als vaste gastdirigent zou kunnen worden gerekend – waarover hierna meer –, kwam 

het voorstel om Kondrasjin uit te nodigen voor een vast gastdirigentschap.
145

 Daartoe gepolst, 

verklaarde de Russische dirigent zich persoonlijk in principe zeer geïnteresseerd. Een 

démarche via het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Russische regering zou moeten 

volgen.
146

 Voorlopig kreeg de incidentele samenwerking tussen het orkest en deze dirigent in 

1975 slechts een wat meer bestendig karakter, nadat de Russische autoriteiten in 1973 

                                                                                                                                                         
‘Kondrasjin: eminente Beethoven-dirigent’ (Algemeen Handelsblad d.d. 25 januari), ‘KONDRASJIN MAAKTE 

CONCERT TOT FEESTELIJKE GEBEURTENIS’ (Het Parool d.d. 25 januari), ‘Kondrasjin met subliem 

Concertgebouworkest’ (De Waarheid d.d. 26 januari), ‘Concertgebouworkest was als herboren met Rus 

Kondrasjin als dirigent’ (Haagsche Courant d.d. 29 januari) ‘Concertgebouworkest op na-oorlogs hoogtepunt’ 

(Schager Courant e.a. dagbladen d.d. 1 februari 1968 etc.). 
142 Algemeen Handelsblad d.d. 1 februari 1968. 
143 Vgl. Kirill Kondrashin over dirigeren, p. 2-3. 
144 N. Le Large, ‘Het spel der krachtmetingen’, in: http://www.sympag.nl/archief/krachtmetingen.html d.d. 15 

december 2010; zie over Kondrasjin ook N. Doevendans-Broekstra, ‘Gesprek met Kirill Kondrasjin’, in: 

Preludium 36 nr. 10 (juni 1978), p. 12-15.  
145 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag van de vergadering van de Artistieke Commissie d.d. 13 maart 1973. 
146 Ibid., agenda voor de DB- en AB-vergaderingen d.d. 1 juni 1973.  
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toestemming hadden gegeven voor een optreden gedurende tweemaal twee weken per 

kalenderjaar.
147

 Wat neerkwam op een bescheiden vast gastdirigentschap. 

 

11.8 Heroriëntatie prioritering 

Eind 1972 bracht Marius Flothuis een zeer principiële kwestie aan de orde. In een 

memorandum voor de leden van de Artistieke Commissie inzake een meerjarenplan artistiek 

beleid stelde hij de vraag wat voorrang zou moeten hebben: het beleid met betrekking tot de te 

engageren gastdirigenten of het beleid met betrekking tot het repertoire. Sinds een aantal jaren 

was erop aangedrongen om belangrijke dirigenten tijdig te benaderen en zo mogelijk lange-

termijn-overeenkomsten met hen af te sluiten. Dat gebeurde met Giulini (voor januari 1975), 

Josef Krips (voor februari 1975), Pierre Boulez (voor het seizoen 1974/75) en Georg Solti 

(voor het seizoen 1975/76). Deze gedragslijn was noodzakelijk, omdat anders sommigen niet 

meer voor het Concertgebouworkest beschikbaar zouden zijn: ‘een goede dirigent is niet vrij’. 

De keuze kon alleen al op grond van hun kwaliteiten worden gerechtvaardigd. Het stond 

echter niet bij voorbaat vast dat deze in overeenstemming zou zijn met een nog te ontwerpen 

meerjarenplan op het gebied van het repertoire met bijvoorbeeld historische, stilistische of 

regionale uitgangspunten, dan wel met thema’s als Nederlandse muziek van Pijper tot heden, 

Franse muziek van Debussy tot en met Boulez en/of baanbrekers der moderne muziek. Het 

onmiddellijke gevolg daarvan zou (kunnen) zijn dat de uitvoering van een meerjarenplan 

geheel voor rekening van de vaste dirigent zou komen. Wat weer een beperking van zíjn 

programmakeuze zou inhouden.
148

 Een pasklare oplossing bleek niet voor handen.
149

 Immers, 

het vooropstellen van het uitnodigen van de beste dirigenten zal niet altijd garanderen dat de 

wensen inzake het repertoire steeds kunnen worden vervuld. Evenmin is het nagenoeg 

ondenkbaar dat uitsluitend de chef-dirigent ze vervult. Het tekent de dilemma’s, waarbij de 

financiële kant nog buiten beschouwing is gebleven. Een twintig jaar later zou bij het orkest 

de kwestie conductor based of program based opnieuw aan de orde komen. 

 

11.9 Colin Davis 

Naast de hierboven beschreven ontwikkelingen zette zich het uitvoeren van werken van reeds 

jarenlang vertrouwde componisten voort, evenals het aantrekken van gastdirigenten daarvoor. 

Voor het overgrote deel van het publiek zal in het ‘alledaagse’ het bijzondere hebben gelegen. 

In 1961/62 werd de leiding der abonnementsconcerten behalve aan de eigen, vaste dirigenten 

toevertrouwd aan Carlo Maria Giulini, Witold Rowicki – voor het eerst – en Wolfgang 

Sawallisch. Tijdens andere concerten traden als gastdirigenten op: André Cluytens die dat 

seizoen eveneens voor het eerst voor het orkest stond, Paul Klecki, Rafael Kubelík, Pierre 

Monteux, Hans Rosbaud en Stanisław Skrowaczewski.
150

 Zij waren slechts ‘aanvullend’, ook 

al dirigeerden ze het orkest in het buitenland of tijdens het Holland Festival, net zoals dit voor 

het overlijden van Van Beinum gebeurde.  

Binnen enkele jaren vond er echter een gebeurtenis plaats die weer een noodzakelijke 

toename van gastdirecties en later de vraag omtrent het al of niet aanstellen van een vaste 

gastdirigent met zich meebracht: Haitinks benoeming tot principal conductor en music 

adviser van het London Philharmonic Orchestra per 1 september 1967. De verbintenis als 

principal conductor zou tot het einde van het seizoen 1978/79 duren. Eerder al had hij zijn 

functie van artistic director neergelegd. Verder maakte Haitinks stijgende roem dat hij ook 

                                                 
147 Ibid., samenvatting van de DB-vergadering d.d. 1 november 1973. 
148 Ibid., memorandum d.d. 21 november 1972. 
149 Vgl. ibid., verslag van de vergadering van de Artistieke Commissie d.d. 2 januari 1973. 
150 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1961/62; Steffen, ‘Kroniek’. 
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steeds meer belangrijke gastdirecties elders kreeg aangeboden en ging vervullen.
151

 Om het 

gemis te compenseren werd gedacht aan Colin Davis. Op advies van de Artistieke Commissie 

en Bernard Haitink ontving hij eind 1970 bij monde van Flothuis de uitnodiging voor de 

functie van principal guest conductor voor drie opeenvolgende seizoenen met ingang van 

1973/74. Er werd gedacht aan de vooroorlogse situatie: een dirigent die naast de eerste 

dirigent gedurende een of meer langere perioden het orkest leidt.
152

 In 1972 bleek echter dat 

dit pas met ingang van 1974/75 zou kunnen worden gerealiseerd. Een nader onderzoek naar 

de mogelijkheden die Davis concreet had, volgde.
153

 Uiteindelijk is hij niet op de uitnodiging 

ingegaan. 

Colin Davis was iemand die tijdens het traditionele zoeken naar nieuwe talenten sterk 

de aandacht had getrokken. Hij was iets ouder dan Bernard Haitink. Zijn eerste concert met 

het Concertgebouworkest had op 19 februari 1966 in het Kurhaus te Scheveningen 

plaatsgevonden. Een dag later leidde hij de zondagse matinee in het Concertgebouw. Davis 

dirigeerde toen muziek van componisten die hem zijn leven lang na aan het hart zouden 

liggen. In Scheveningen het Concert voor orkest van Michael Tippett, het Pianoconcert in G, 

KV 453, van Wolfgang Amadeus Mozart, met Ingid Haebler als soliste, en de Variaties op 

een eigen thema, de Enigma-variaties van Edgar Elgar. De matinee in Amsterdam werd 

geopend met de Mis van Igor Stravinsky met medewerking van het koor van de Nederlandse 

Radio Unie, waarna uitvoering van Mozarts Pianoconcert volgde. Na de pauze werden het 

Concert voor orkest van Tippett en Mozarts Symfonie (Ouverture) in G, KV 318, ten gehore 

gebracht. De composities van Stravinsky en Tippet waren door het orkest nooit eerder 

uitgevoerd. 

 Vooral het Amsterdamse concert werd positief beoordeeld. De dag na het optreden 

stond er in Het Parool een recensie met de veelzeggende kop ‘Bevrijdend musiceren in 

Concertgebouw DAVIS BOEIEND ORKESTLEIDER’. Volgens recensent Lex van Delden 

bleek het dirigeren van Davis ‘in alles op de werkelijke ademing der muziek gericht te zijn, 

dwars door de teleenheden en maatstrepen heen. Het was hartverheffend te horen hoe hij op 

grond van louter muzikale beweegredenen onderdelen tot grotere verbanden groepeerde en de 

musici tot een ongedwongen, veerkrachtige musiceertrant stimuleerde, waarin de 

ensembleklank in milde doseringen kon gedijen. Alle vier werken kregen van hem ook 

treffende karakteristieken waaruit een sterk inlevingsvermogen en een fijn ontwikkeld 

stijlgevoel spraken.’
154

 Op H.J.M. Muller van De Telegraaf had de Engelse dirigent geen 

overweldigende indruk had gemaakt, ‘maar althans ontmoette men in hem een muzikaal man 

die zijn zaakjes kende zonder nu direct die zaakjes met veel kracht van expressiviteit op de 

zaal over te dragen.’ J. Reichenfeld daarentegen schreef in het Algemeen Handelsblad: ‘Reeds 

na enkele dagen repeteren met een voor hem vreemd instrumentaal apparaat, heeft Colin 

Davis zijn stempel weten te drukken op het musiceren van het Concertgebouworkest. Een 

stempel van authenticiteit, van “Werktreue” zoals de Duitsers dit plegen te nomen; dus zònder 

het obstakel van de subjectieve vertolker die zijn visie opdringt aan de luisteraar.’
155

 De 

                                                 
151 N. Steffen, Bernard Haitink. Statistiek van een dirigentencarrière (Huizen 1999); Bank & Wennekes, De 

klank als handschrift, p. 118-119, 127, 130. 
152 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag onderhoud M. Flothuis met Colin Davis d.d. 8 december 1970; 

samenvatting vergadering Artistieke Commissie d.d. 13 november 1970. Er werden verschillende namen 

genoemd. Het Dagelijks Bestuur van de Stichting ging akkoord met het aantrekken van Davis als vaste 

gastdirigent op de in het verslag genoemde wijze. SAA toegangsnr. 693 (KCO), samenvatting DB-vergadering 

d.d. 16 december 1970. 
153 Ibid., notulen AB-vergadering d.d. 25 januari 1972. 
154 Het Parool d.d. 21 februari 1966. 
155 De Telegraaf respectievelijk Algemeen Handelsblad d.d. 21 februari 1966.  
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bovenstaande meningen zijn karakteristiek voor Davis en zouden in de loop der jaren vaker 

klinken 

 Opvallend is het grote vertrouwen dat de artistieke leiding direct in Davis stelde. Dit 

stoelde ongetwijfeld op twee wapenfeiten in het voorafgaande jaar. In mei had hij ter 

gelegenheid van een Britse week in de Stadsschouwburg met Sadler’s Wells Opera The 

Rake’s Progress van Stravinsky uitgevoerd en in oktober in het Concertgebouw de aandacht 

op zich gevestigd met The English Chamber Orchestra. Deze optredens hadden uitmuntende 

indrukken nagelaten.
156

 Davis was dan ook niet door het Concertgebouworkest op proef 

uitgenodigd voor een of twee minder belangrijke concerten, maar voor één concert in het 

Kurhaus te Scheveningen op 19 februari, de Amsterdamse abonnementsconcerten van 20, 23 

en 24 februari en het NTC-concert van 25 februari 1966.  

De concerten van 23 en 24 februari hadden geheel Engelse programma’s. 

Achtereenvolgens werden Tippetts Concert voor orkest, Les illuminations van Benjamin 

Britten op teksten van Rimbaud en Elgars Enigma-variaties uitgevoerd. Als solist in de 

liederencyclus Les illuminations trad Peter Pears op, de levensgezel van de componist. Het 

klikte ook nu weer tussen Davis en het orkest. Er verschenen dan ook zeer goede reacties in 

de kranten.
157

  

Hierna zag het publiek Davis regelmatig op het podium van de Grote Zaal terug. Het 

feit dat zijn musiceren soms een wat afstandelijk-correcte indruk maakte, werd op de koop toe 

genomen. Hij bleef muziek introduceren.
158

 In het verslag over het seizoen 1973/74 

memoreert het orkest van de gastdirigenten in de eerste plaats Colin Davis, met wie een 

bijzondere prettige samenwerking bestond. Geen gering compliment, want onder de overigen 

bevonden zich bijvoorbeeld de oudere coryfeeën Eugen Jochum, Rafael Kubelík en Erich 

Leinsdorf. Aan die prettige samenwerking was zeker ook Davis instelling als dirigent debet. 

Roland de Beer tekende daarover typerende uitspraken op als ‘Een dirigent is always wrong. 

Daar wordt hij dan ook vorstelijk voor betaald’ en ‘Tussen mij en het orkest [in dit geval het 

London Symphony Orchestra] is geen ruzie mogelijk. Ze kunnen hoogstens zeggen “We 

moeten je niet meer”·’
159

 Davis gaf er eind 1970 blijk van dat hij de samenwerking met het 

orkest zeer op prijs had gesteld.
160

 Ook later zou dit blijken, niet in de laatste plaats uit de 

prestaties die dirigent en orkest leverden.  

 

11.10 Andere evenementen 

Een van de kenmerken van de periode 1959-1974 is het aandeel van vocaal-instrumentale 

muziek in de programmaring. Gastdirigenten leidden in concertzaal en theater ook daarin het 

orkest naar grote artistieke hoogten. Een aantal uitvoeringen is hiervoor al genoemd. Maar er 

was veel meer. Zo verleende het orkest in 1962/63 in het kader van het Holland Festival 

medewerking aan de inmiddels legendarisch geworden voorstellingen van de opera Falstaff 

van Verdi onder leiding van Carlo Maria Giulini.
161

 Een hoogtepunt in het volgende seizoen 

waren de beide, al genoemde uitvoeringen van het War Requiem van Benjamin Britten in het 

Holland Festival 1964 onder leiding van Bernard Haitink en de componist. Tijdens het 

                                                 
156 Algemeen Handelsblad, Het Parool, De Tijd, Trouw, NRC, de Volkskrant, Het Vrije Volk d.d. 21 mei 1965, 

Algemeen Dagblad d.d. 22 mei 1965; Algemeen Handelsblad, Het Parool, Het Vrije Volk d.d. 25 oktober 1965. 
157 SAA toegangsnr. 693 (KCO), overzicht beoordelingen 23 februari 1966. De derde cd-box van de Anthology 

of the Royal Concertgebouw Orchestra bevat de opname van Les illuminations die op 23 februari is gemaakt.  
158 Zoals de Derde en de Zesde symfonie van Jean Sibelius, enkele composities van Stravinsky en de Eerste 

symfonie van Peter Schat. Zie Steffen, ‘Kroniek’. 
159 R. de Beer, Dirigenten en nog meer dirigenten (Amsterdam 52006), p. 98 respectievelijk 97. 
160 SAA toegangsnr. 693, verslag onderhoud van Dr. M. Flothuis met Colin Davis d.d. 8 december 1970. 
161 De radio-opname van de opvoering in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag van 20 juni 

1963 is op cd uitgebracht in het derde deel van de Anthology. 
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Holland Festival 1970 werkte het orkest onder Jean Fournet mee aan vijf gedenkwaardige 

voorstellingen van Pelléas et Mélisande van Debussy. Naar aanleiding van de opvoeringen 

schreef de Franse dirigent twee lovende brieven. De tekst van een ervan staat afgedrukt in de 

septemberaflevering van Preludium 1970. Ofschoon Fournet deze opera bijna vijftig keer had 

gedirigeerd had hij nog nooit ‘une interprétation orchestrale aussi profonde, puissante et 

légère à la fois, subtile, souple et émouvante’ verkregen. Hij waardeerde het orkest, de 

première had hem een van de grootste vreugden van zijn ‘carrière debussyste’ gebracht.
162

 

Het spelen van opera’s bleef desondanks een bijkomende taak. Ook al omdat het veel 

tijd vergt. De medewerking aan Falstaff onder Carlo Maria Giulini is al gememoreerd. 

Andere producties onder leiding van een gastdirigent waren Lulu van Alban Berg onder 

André Vandernoot in 1967 en Salome van Richard Strauss onder Jaroslav Krumbholc in 1968. 

Terugkerend naar de eigen uitvoeringen van het orkest: er waren nog veel meer die 

gedenkwaardig zijn. In 1971 werd onder leiding van Felix de Nobel Les noces van Igor 

Stravinsky ten gehore gebracht.
163

 Eugen Jochum dirigeerde onder meer indrukwekkende 

Bruckner-uitvoeringen. Giulini trad tussen 1957 en 1996 vele malen op. Van het repertoire 

van deze charismatische en integere dirigent verdient zeker zijn belangstelling voor 

contemporaine Italiaanse componisten te worden genoemd.
164

  

Onder de dirigenten die maar kort bleven of slechts enkele concerten in de periode 

1959-1974 gaven, zijn er eveneens tal van musici wier aansprekende uitvoeringen lang in de 

herinnering van orkest en publiek bleven voortleven. Karel Ančerl bijvoorbeeld. Met zijn 

exacte slag en vanuit een inspirerende omgang met het orkest onderscheidde hij zich in 1969 

onder meer met de Eerste symfonie van Sergej Prokofjev en in 1970 met de Achtste symfonie 

van Antonín Dvořák, de Symfonie van César Franck en de Rapsodie op een thema van 

Paganini van Serge Rachmaninoff met de pianist Daniël Wayenberg als solist.
165

  

Een bijzondere plaats nam Josef Krips in. Zoals al is vermeld, vond zijn eerste 

optreden als gastdirigent van het Concertgebouworkest op 21 februari 1951 plaats. Daarna 

was hij in de jaren vijftig een aantal malen teruggekeerd, maar zijn concerten waren toen niet 

onverdeeld gunstig ontvangen. Na jaren van afwezigheid maakte hij in de jaren zeventig zijn 

rentree. Daarbij bleek dat hij een ‘verrassende ontwikkeling’ had doorgemaakt. Marius 

Flothuis schreef er later over: ‘door een zeer intensieve manier van werken met het orkest wist 

hij buitengewone resultaten te bereiken; ook overbekende werken, zoals de Tweede symfonie 

van Beethoven, klonken als nieuw, vooral door helderheid van de orkestklank en de 

verzorging van details die Krips nastreefde en bereikte.’
166

 Gedenkwaardig zijn eveneens zijn 

interpretaties van Mozarts symfonieën 21-36 en 38-41, die in 1972-1974 op de plaat zijn 

vastgelegd.
167

 (De Symfonie nr. 37, KV 444, is slechts een langzame inleiding voor een 

symfonie van Michael Haydn.) Hij was onmiddellijk bereid om daarvoor de partituren van de 

Neue Mozart-Ausgabe te gebruiken, die vele correcties ten opzichte van de oude edities 

bevatten.
168

 Met het overlijden van Krips op 13 oktober 1974 verloor het 

                                                 
162 Ibid., brief van Jean Fournet aan Marius Flothuis d.d. 17 juni 1970. Geciteerde brief volgens Preludium. 
163 De opname van de uitvoering van 14 november ervan is uitgebracht in de vierde cd-box van de Anthology. 
164 [Redactie], ‘In memoriam Carlo Maria Giulini (1914-2005)’, in: Preludium 64 nr. 1 (augustus/september 

2005), p. 6. De vierde cd-box van de Anthology bevat de opname van de uitvoeringen van de ‘symphonie 

dramatique’ Roméo et Juliette van Hector Berlioz d.d. 5 juli 1972 en van de Negende Brucker d.d. 22 januari 

1978. 
165 TAH 124-125 en de vierde cd-box van Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. 
166 M. Flothuis, Brieven in opmaat (Utrecht, Antwerpen 1990), p. 60. 
167 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 77-79. Ook het Andante KV 297, tweede versie, 

werd opgenomen. 
168 M. Flothuis, ‘Bij de dood van Josef Krips enkele persoonlijke herinneringen’, in: Preludium [33] nr. 4 

(december 1974), p. 8-9. Maar niet alleen met de Mozart-opnamen onderscheidde hij zich. Het vierde deel van 
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Concertgebouworkest een van zijn meest gewaardeerde gastdirigenten. Het had in de loop der 

jaren een hechte relatie met hem opgebouwd. Deze relatie, daterend dus uit de periode direct 

na de Tweede Wereldoorlog, vond ten slotte een hoogtepunt in de reeks 

grammofoonopnamen van de laatste symfonieën van Mozart die Krips nog vlak vóór zijn 

dood met het orkest voltooide. In het seizoen 1974/75 zou hij gastdirecties in Amsterdam 

hebben vervuld en twee concerten in Wenen hebben gegeven ter herdenking van het feit dat 

hij dertig jaar tevoren in de Grote Musikvereinssaal aldaar het eerste naoorlogse concert 

leidde. De geplande concerten in Amsterdam in februari 1975 werden overgenomen door 

Leopold Hager en Roberto Benzi. De concerten in Wenen konden doorgang vinden dankzij 

Bernard Haitink, die zich tevens bereid verklaarde ter nagedachtenis van de overledene 

hetzelfde programma te dirigeren dat deze daar destijds had geleid en in het jubileumjaar 

opnieuw zou hebben geleid: Schuberts Onvoltooide en Bruckners Zevende symfonie. In 1976 

ontving het orkest een bronzen afgietsel van Krips’ dodenmasker dat in de dirigentenfoyer 

van het Gebouw werd geplaatst.
169

 

 De toenemende reisactiviteiten maakten dat ook op dat terrein de medewerking van 

gastdirigenten nodig was. In de eerste plaats moesten voor de concerten na het onverwachte 

overlijden van Eduard van Beinum op korte termijn voorzieningen worden getroffen. Eugen 

Jochum en Bernard Haitink konden in mei 1959 de concerten in Engeland voor hun rekening 

nemen, van de zes concerten in september 1959 in Montreux vonden er twee onder leiding 

van Rafael Kubełík plaats en de overige onder leiding van Karl Böhm, Antal Doráti, Paul 

Klecki en Eugene Ormandy. Vijf concerten in oktober in Wuppertal, Frankfurt am Main, 

Stuttgart, Bazel en Zürich werden alle door Kubełik gedirigeerd. In april-juni 1961 ondernam 

het orkest in de Verenigde Staten een coast-to-coast-tour onder de directie van Eugen Jochum 

en Bernard Haitink. Deze keer werd de Atlantische Oceaan niet meer per boot, maar per 

vliegtuig overgestoken. Van de 43 concerten dirigeerde Jochum de meeste: 28. Zijn repertoire 

tijdens deze reis bestond uit composities van Badings, Beethoven, Brahms, Bruckner, 

Flothuis, Mozart, Schubert, Richard Strauss en Carl Maria von Weber. Haitink dirigeerde 15 

concerten met werken van Bartók, Beethoven, Dvořák, Mendelssohn, Orthel, Ravel, 

Stravinsky, Wagner en Carl Maria von Weber.
170

 

 In de eerste jaren van de periode Haitink is het vooral Jochum geweest die naast 

Haitink het orkest in het buitenland leidde. Intercontinentale reizen werden 

standaardactiviteiten. Daarnaast bleef het orkest zich in Europa presenteren, waarbij ook 

nieuwe landen werden aangedaan: Spanje in 1967 en Tsjechoslowakije in 1968.
171

  

Het orkest maakte incidenteel in het buitenland tijdens de periode Haitink gebruik van 

meer gastdirigenten dan van hen die al genoemd zijn. In september 1961 traden tijdens zes 

concerten in Montreux naast Haitink en Jochum (2x), André Cluytens, Paul Klecki en 

Stanisław Skrowaczewski op.
172

 Toen het orkest zich begin juni 1962, een goede maand na de 

eerste tournee naar Japan onder leiding van Haitink en Jochum, in Wenen presenteerde met 

drie concerten in de Wiener Festwochen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de 

Gesellschaft der Musikfreunde leidden de oude Pierre Monteux, Haitink en Jochum er ieder 

een. Alle concerten werden enthousiast ontvangen, maar de uitvoering van de Vijfde 

                                                                                                                                                         
de Anthology bevat de radio-opnamen van Improvisations on an Impromptu of Benjamin Britten van William 

Walton en het Tweede pianoconcert van Frank Martin met Paul Badura-Skoda als solist. 
169 De Leur, ‘Bernard Haitink, de eerste jaren (1959-1974)’, p. 140; Preludium [33] nr. 4 (december 1974); SAA 

toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1974/75. 
170 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslagen 1958/59, 1959/60 en 1960/61; De Leur, ‘Bernard Haitink, de 

eerste jaren (1959-1974)’, p. 101-103; Steffen, ‘Kroniek’; Bijlage 6 De concerten van het Concertgebouworkest 

in het buitenland’, in: Van Royen (red.), Historie en kroniek, II, p. 254-257. 
171 ‘Bijlage 6 De concerten van het Concertgebouworkest in het buitenland’; Steffen, ‘Kroniek’. 
172 Steffen, ‘Kroniek’. 
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symfonie van Bruckner onder leiding van Eugen Jochum met een applaus van dertien minuten 

spande de kroon.
173

 Jochum dirigeerde na de beëindiging van zijn activiteiten als mede-eerste 

dirigent in de seizoenen tot en met 1973/74 het orkest in België, Duitsland, Groot-Brittannië, 

Japan, Spanje en Zwitserland. Verder traden tijdens concerten in het buitenland nog op: 

George Szell, Groot-Brittannië 1963 

Colin Davis, Groot-Brittannië 1967 

Eugene Ormandy, België 1969 

Roberto Benzi, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 1971 

Rafael Kubelík, Zwitserland 1972 

Ferdinand Leitner, Groot-Brittannië 1973 

Kirill Kondrasjin, België 1973 

Jean Fournet, Luxemburg 1974.
174

 

Opmerkelijk is het aantrekken van Roberto Benzi voor de grote Amerika-tournee van 

21 april tot en met 31 mei 1971. Aanvankelijk waren daarvoor in de Artistieke Commissie de 

namen genoemd van Davis, Giulini en Kubelík. Dirigenten, die Haitink ook graag als 

tourneedirigent zou aanvaarden. Mocht een van hen niet beschikbaar zijn dan dacht zowel de 

Artistieke Commissie als Haitink aan Eugen Jochum. Ook viel de naam van Solti.
175

 Het liep 

dus anders. Benzi zou in latere jaren nog maar enkele concerten met het orkest leiden. De in 

de ogen van de orkestleden eerst zo flamboyante dirigent ging op hen langzaam maar zeker 

een wat uitgebluste indruk maken.
176

 

 

11.11 Het beleid in vergelijking tot dat in Berlijn en Wenen 

Bij het Berliner Philharmonische Orchester was Herbert von Karajan in 1956 aangetreden als 

nieuwe chef met een levenslangdurend contract. Het verplichtte hem merkwaardigerwijze tot 

slechts zes dubbelconcerten in Berlijn en tot een tournee door Duitsland of in het buitenland 

van minstens twintig concerten. De andere kwamen voor rekening van gastdirigenten. Dat 

zouden er velen worden. Al in zijn eerste jaar zou Karajan echter ook meer dirigeren dan 

contractueel was overeengekomen.
177

 Als gastdirigenten waren er in de era Karajan de grote, 

oude namen: Otto Klemperer, Carl Schuricht, John Barbirolli, Karl Böhm, uit Amerika kwam 

Erich Leinsdorf. Nauwe verbondenheid ontstond er opnieuw met Eugen Jochum. Verder trok 

het orkest dirigenten aan die zich midden in hun carrière bevonden, onder wie Joseph 

Keilberth, Rudolf Kempe en Carlo Maria Giulini. Begin januari 1959 presenteerde de dan 

achtentwintigjarige Lorin Maazel zich voor het eerst voor het Berlijnse orkest.
178

 

 De Wiener Philharmoniker bediende zich in Wenen voor de abonnementsconcerten 

van grote namen. Karl Böhm was er koploper met 57 concerten in de periode 1952-1980, dan 

volgden Claudio Abbado (vanaf 1967) en Lorin Maazel (vanaf 1962). Karajan leidde in de 

periode 1946-1985 achttien abonnementsconcerten. Nicolaus Harnoncourt daarentegen zou 

                                                 
173 De Leur, ‘Bernard Haitink. De eerste jaren (1959-1974)’, p. 106. 
174 ‘Bijlage 6 De concerten van het Concertgebouworkest in het buitenland’; Steffen, ‘Kroniek’. 
175 SAA toegangsnr. 693, samenvatting bespreking Artistieke Commissie d.d. 9 januari 1970. 
176 O.a. mededeling van W. van Keulen d.d. 16 juni 2010. Hans Heg constateerde in de Volkskrant van 13 

februari 1975 dat Benzi op zijn best was in het virtuoze en niet zo diepgravend repertoire. Dit blijkt ook uit 

andere recensies. In 1973 verschenen na een van zijn concerten de koppen ‘Een concert om zo gauw mogelijk te 

vergeten’ en ‘Concertgebouworkest schiet weer tekort’ op (NRC Handelsblad respectievelijk de Volkskrant d.d. 

15 maart 1973). 
177 H. Haffner, Die Berliner Philharmoniker. Eine Biografie (Mainz 2007), p. 184, 187-188, 192; S. Stähr, ‘Die 

Kunst der Verwandlung. Epochenwechsel mit Herbert von Karajan’, in: Stiftung Berliner Philharmoniker (red.), 

Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker (2 dln., Berlin 2007), I, Orchestergeschichte, p. 

222-253: 227 e.v. 
178 Haffner, Die Berliner Philharmoniker, p. 198-200. 
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pas in 1984 in een abonnementsconcert optreden. Het zou nog lang duren eer Pierre Boulez 

zou worden geëngageerd.
179

 

 Het aantrekken van onbekende dirigenten in Amsterdam en Berlijn lijkt ongeveer 

gelijke tred te hebben gehouden, zij het met verschillen.
180

 Gastdirigenten die in Berlijn de 

speeltechnische bandbreedte zouden kunnen vergroten respectievelijk de ‘Karajan-sound’ 

bedreigden, onder wie Pierre Boulez en Nikolaus Harnoncourt, werden geboycot. Karajan 

heerste er als een ‘Pultautokrat’. Hoezeer zijn instelling minder positieve aspecten met zich 

meebracht, bleek na zijn dood in 1989. Toen verscheen dadelijk een stroom van negatieve 

berichten. Hij had het orkest weliswaar een buitengewone wereldwijde roem bezorgd en het 

via grammofoon-, beeldplaat-, cd-, video- en filmopnamen een enorme bron van inkomsten 

verschaft, in programmatisch opzicht betekende zijn periode een verarming. De grootste 

repertoire-uitbreiding sinds Nikisch bezorgde hij het orkest met zijn operaproducties, maar 

interesse in de avant-garde en de ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoeringspraktijken van 

oudere muziek bleven uit.
181

  

 

11.12 Terugblik 

In de periode 1959-1974 voltrokken zich bij het Concertgebouworkest belangrijke processen 

ten aanzien van het programmeren en uitvoeren van contemporaine en barokmuziek, artistieke 

advisering, het orkestspel en de prioritering inzake het engageren van gastdirigenten versus 

repertoire. Direct daarmee in verband stond het aantrekken van bepaalde gastdirigenten. De 

heroriëntatie op het gebied van de eigentijdse muziek, het orkestspel en later ten aanzien van 

de oude muziek bracht het inschakelen van specialisten met zich mee, van dirigenten die 

beslist niet alleen kwamen als vervangers van de eerste dirigenten wanneer deze niet 

beschikbaar waren. Primair uitgangspunt van het beleid bleef het hooghouden van het niveau 

en beschermen van de reputatie van het orkest. Enerzijds betekende dit het zo goed mogelijk 

uitvoeren van werken van het ‘ijzeren repertoire’, anderzijds het ten gehore brengen van 

muziek uit de jongste artistieke ontwikkelingen. Bestuur en staf koesterden de jonge eerste 

dirigent. Het is aannemelijk dat hij werd afgeschermd om ongewenste vergelijkingen met 

concurrenten te voorkomen. Gastdirigenten leverden ook substantiële bijdragen aan 

grammofoonopnamen en radio-uitzendingen en de concerten buiten Amsterdam.  

 Hiervoor is al geschreven dat voor het overgrote deel van het publiek in het 

‘alledaagse’ het bijzondere zal hebben gelegen: er zou bijvoorbeeld door het belichten van 

bepaalde belangrijke gebeurtenissen de indruk kunnen zijn gewekt dat het orkest met 

gastdirigenten met name of voor een heel groot deel alleen op het gebied van contemporaine 

muziek sterk scoorde. De derde en de vierde cd-box van de Anthology of the Royal 

Concertgebouw Orchestra kunnen dit beeld nog versterken. Het belang ervan werd in de tijd 

zelf echter alleen door een beperkt aantal concertbezoekers gedeeld. Zo maakt het jaarverslag 

1968/69 melding van in totaal 70.991 bezoekers van de 32 concerten in de series B en 6.309 

van de zes concerten in de serie C. Binnen het orkest toonde een substantieel deel van de 

musici – met name degenen die groot waren geworden in de Mengelberg-traditie – voor het 

merendeel van de moderne werken weinig begrip. Dit werd ook gevoed door de soms extreme 

                                                 
179 C. Hellsberg, Demokratie der Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker (Zürich enz. 1992), p. 547-

548. Als de ‘Generalproben’ worden meegerekend, dan moeten de aantallen worden verdubbeld. 
180 Steffen, ‘Kroniek’; P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester. Darstellung in 

Dokumenten (3 dln., Tutzing 1982), III, Die Mitglieder des Orchesters. Die Programme. Die Konzertreisen. 

Erst- und Uraufführungen; Hellsberg, Demokratie der Könige; H. & K. Blaukopf, Die Wiener Philharmoniker. 

Welt des Orchesters – Orchester der Welt (Wien 1992). 
181 Haffner, Die Berliner Philharmoniker, p. 262-264, 270 e.v. Terzijde: vond het eerste optreden van Pierre 

Boulez met het New York Philharmonic Orchestra plaats op 13 maart 1969, Harnoncourt stond nog nooit voor 

dit orkest. Http://history.nyphil.org/nypwcpub/dbweb.asp?ac=a1 d.d. 21 november 2011. 
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eisen die componisten aan de uitvoerenden stelden, door te weinig repetitietijd en door het feit 

dat veel werken eenmalig of slechts enkele keren binnen een korte periode werden uitgevoerd. 

Bovendien bezat niet iedere dirigent van contemporaine muziek het niveau en de 

overtuigingskracht van Hans Rosbaud. De concerten met eigentijdse muziek zijn zeker van 

belang geweest voor de toekomst: nadat aansluiting was gevonden bij het toenmalige 

hedendaagse componeren en het uitvoeren daarvan werd gecontinueerd, kon in de jaren 

negentig een door de orkestleden voorgestelde presentatieformule voor onder andere 

contemporaine muziek op succesvolle wijze worden gerealiseerd.  
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XII Nieuwe processen (1974-1988) 
 

12.1 Vernieuwing artistieke beleidsvorming  

Zoals al in het vorige hoofdstuk is geschreven, kwam er in 1974 een einde aan de louter 

adviserende rol van het orkest ten aanzien van het artistiek beleid. De musici kregen in de 

nieuwe Artistieke Commissie maximale medeverantwoordelijkheid via op democratische 

wijze gekozen leden. Met de dirigent en de artistiek leider ging het orkest onder 

eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de Stichting het artistiek beleid 

bepalen. Iedere ‘pijler’, de dirigent, de artistiek leider en de afgevaardigden van het orkest, 

had één stem. Als de drie stemgerechtigde partijen niet tot overeenstemming zouden komen, 

dan zou het Algemeen Bestuur beslissen. De zakelijk leider werd bijzittend lid. Andere 

bijzittende leden konden een van de muziekdeskundigen uit het Stichtingsbestuur en de p.r.-

medewerker zijn.
1
 In de Artistieke Commissie hielden de vertegenwoordigers van het orkest 

zich voortaan uitvoerig bezig met het artistiek beleid in het algemeen en en détail, dus over 

onderwerpen als dirigenten, solisten en concerten, programmering, kandidaat-dirigenten, 

compositieopdrachten, orkestopstelling en planning. 

Het stelselmatig zoeken naar nieuw directietalent werd voortgezet. Dit was nodig. Het 

aanbod van eersteklas dirigenten met een breed repertoire, zoals Davis en Kondrasjin, was 

beperkt, ook voor grammofoonopnamen.
2
 Dirigenten als Giulini en Abbado waren nauwelijks 

bereid om zich op een wat langere termijn vast te leggen. Evenmin werden opties gegeven.
3
 

Hierbij kwam dat sommige dirigenten met wie het orkest wilde werken, vaak niet bereid 

waren om concerten te komen geven als daar niet tevens grammofoonopnamen aan verbonden 

waren. Doch medio jaren zeventig was er bij de opnamemaatschappij ten aanzien van het 

Concertgebouworkest nauwelijks aandacht voor planning op lange termijn en werd, wat de op 

te nemen composities betreft, erg op safe gespeeld.
4
 Georg Solti, Rudolf Kempe, Carlos 

Kleiber (zoon van Erich Kleiber), Seiji Ozawa en eventueel Jesús López-Cobos en Claudio 

Abbado behoorden in die tijd tot de orkestleiders voor wie men steeds belangstelling had, 

naast Davis, Kubelík en Kondrasjin, maar die soms of voorlopig niet geëngageerd konden 

worden.
5
 

 Een belangrijke gebeurtenis was het vertrek in 1974 van Marius Flothuis als artistiek 

leider wegens zijn benoeming tot hoogleraar muziekwetenschap in Utrecht. Een 

opvolgingscommissie, waarin ook de belangenvereniging van de orkestleden 

vertegenwoordigd was, koos na een uitgebreide sollicitatieprocedure met nagenoeg algemene 

stemmen de componist Hans Kox als zijn opvolger.
6
 Kox (43) had onder meer ervaring als 

directeur van de Muziekschool in Doetinchem en als artistiek adviseur van het Noordhollands 

Philharmonisch Orkest. Verschillende van zijn composities waren in de loop der jaren 

door het Concertgebouworkest ten gehore gebracht.
7
 Kox trof het echter niet dat zijn opera 

Dorian Grey juist toen in een vernietigende discussie terechtkwam en concludeerde dat hij 

niet meer naar behoren als artistiek leider zou kunnen functioneren. Zijn scheppende 

                                                 
1 J. Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, in: J. Giskes e.a., Waar bemoei je je 

mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’ (Zutphen 1991), p. 35-143: 123-

124; SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1974/75. 
2 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 5 november 1974. 
3 Ibid., verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 24 mei 1976. 
4 Ibid., verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 5 november 1974. 
5 Ibid., verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 24 februari 1975. 
6 Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, p. 128. 
7 Preludium 32 nr. 7 (maart 1974) p. 154. 
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activiteiten vielen niet met die van artistiek leider te combineren.
8
 Na gesprekken met drie 

nieuwe kandidaten in juni 1974 viel de keus op drs. H.J. (Hein) van Royen, een midden 

dertiger, wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Muziekwetenschap van de 

Rijksuniversiteit Utrecht en leraar aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Eerder 

was hij medewerker voor muziek bij het Algemeen Handelsblad en secretaris van het Prins 

Bernhard Fonds geweest.
9
 Hij had behalve een musicologische een juridische opleiding 

genoten. Van Royen trad aan per 1 september 1974 en zou tot zijn overlijden in februari 1991 

aan het orkest verbonden blijven, vanaf 1 september 1983 als directeur.
10

 

 

12.2 Voortzetting heroriëntatie op het gebied van de uitvoeringspraktijk 

De voorbereidingen op het gebied van de herziening van de uitvoeringspraktijk van de 

barokmuziek culmineerden in 1975. De uitvoeringen op 21 en 23 maart van Bachs Johannes-

Passion onder leiding van Nikolaus Harnoncourt bevredigden lang niet iedereen, maar Aad 

van der Ven schreef op 22 maart 1975 in de dagbladcombinatie Haagsche Courant/ 

Rotterdamsch Nieuwsblad: ‘Het is Nikolaus Harnoncourt weer gelukt iets dat enkele jaren 

geleden nog als onmogelijk gold waar te maken: het overbrengen van een op de authentieke 

barokklank gerichte manier van musiceren (onder meer bekend van zijn eigen ensemble 

Concentus Musicus) op een “normaal” symfonie-orkest. […] Op de plaats waar zich altijd 

jaarlijks een flinke koormassa verdrong, het podium van het Concertgebouw, om de 

traditionele uitvoering van de Matthäus-Passion te geven (Mengelberg, Van Beinum, Jochum) 

was gisteravond het kleine Nederlands Kamerkoor opgesteld. […] 

Natuurlijk blijft een uitvoering als die van gisteravond een compromis waarop veel 

valt aan te merken. De wijze van spelen waartoe Harnoncourt de strijkers heeft aangezet – 

uiterst licht en met weinig vibrato – heeft pas werkelijk effect op barok-instrumenten als die 

van zijn eigen Weense ensemble. 

Het Concertgebouworkest heeft z’n streven naar de perfectie van een fraaie ronde 

strijkersklank moeten laten varen en wat er voor terug kwam is niet vrij van enige 

primitiviteit. Maar door die beperking heen hoort men Bachs muziek op een veel meer 

buigzame en genuanceerde manier ontstaan dan op de “gebruikelijke” manier mogelijk is. En 

ook gisteravond werd weer afgerekend met het sprookje dat een kleine bezetting iets afdoet 

aan de allure van deze muziek. 

 Er was wel sprake van een schaalverkleining qua volume maar niet qua expressie. De 

gebaren van Harnoncourt zijn die van iemand die geen dirigent is, maar ondanks zijn 

onhandigheid komt de impuls die hij geeft inspirerend over.’ 

 Voor Lex van Delden van Het Parool was het een ‘Passion zonder bewogenheid’ met 

één winstpunt: ‘de licht-zwevende totaalklank, die het gevolg is van de gering bezette 

ensembles’.
11

 (Het Nederlands Kamerkoor telde 24 leden, het orkest iets meer musici.
12

) Van 

Delden vond voortzetting van het experiment nauwelijks zin hebben. ‘Gaan we werkelijk een 

zo gevoelsarme praktijk tegemoet?’ De muziekrecensent van het Algemeen Dagblad, Franz 

Straatman, gaf aan dat Harnoncourt zich in de akoestische kwaliteiten van de zaal had vergist, 

                                                 
8 Mededeling van Marius Flothuis; J. Bank & E. Wennekes, De klank als handschrift. Bernard Haitink en het 

Concertgebouworkest (Amsterdam 2006), p. 131-132; B. van Putten, Hoog spel. Het levensverhaal van 

componist Hans Kox (Amsterdam, Antwerpen 2005), p. 116-120. 
9 NRC Handelsblad d.d. 14 juni 1974. 
10 N. Steffen, ‘Kroniek’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 

Concertgebouworkest 1888-1988, II, 1945-1988 (Zutphen 1989). 
11 Het Parool d.d. 22 maart 1975. 
12 K. Jansen, ‘Naar de letter en de geest. De Matthäus-traditie van het Concertgebouworkest 1959-1998’, in: C. 

M. Schmidt, H. Ferwerda e.a. (red.), De Matthäus-Passion. 100 jaar passietraditie van het Koninklijk 

Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1999), p. 80-91: 88. 
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waardoor zijn orkestopstelling verkeerd had uitgepakt. ‘De hobo’s vooraan klonken veel te 

direct en venijnig […].’ Dit soort zwakke punten zouden in de toekomst vermeden kunnen 

worden als de artistieke leiding de moed zou hebben Harnoncourt vaker te vragen om met het 

orkest te werken. ‘De musici bleken nu al veel geleerd [te hebben] want het klonk verrassend 

barok.’
13

 De strijkers speelden bijvoorbeeld standaard zonder vibrato, merkte NRC 

Handelsblad op. Alleen bij uitzondering, bij de hevigste dramatische expressie, werd het non-

vibratospel door een vibrerende toon onderbroken. En er was sprake van een uiterst 

transparante klanktotaliteit. Wat er aan volume verloren ging en aan timbre veranderde, won 

de uitvoering aan duidelijkheid.
14

 Het ‘gevierendeelde Concertgebouworkest’ reageerde ‘licht 

en snel op de aanduidingen van Harnoncourt’. Volgens Hans Heg in de Volkskrant kwam dat 

neer ‘op het geven van ongebruikelijke accenten, niet vibreren, duidelijk articuleren en het 

heel evident benadrukken van sterke en zwakke maatdelen – een hele nieuwe muzikale taal.’ 

Doch ook kopte de krant: ‘Twijfelachtig experiment met Johannes Passie’.
15

 De radio zond 

een oude opname van de Matthäus-Passion onder Jochum uit. Na deze eerste optredens met 

het Concertgebouworkest zouden nog meermalen Passionen onder leiding van de 

Oostenrijkse dirigent klinken. De passietraditie zette hij voort tot en met 1989, slechts in 1986 

vervangen door Peter Neumann.
16

 

Harnoncourt zou vanuit de klankwereld van de barok het repertoire dat hij met het 

orkest uitvoerde, geleidelijk aan uitbreiden. Via Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert, 

zouden composities van latere componisten onder handen worden genomen. Veel muziek 

kwam op wens van het orkest tot uitvoering.
17

  

Voor de samenstelling van zijn programma’s formuleerde de dirigent in 1983 

uitgangspunten, die neerkomen op het volgende. 

1. De werken moesten een gloeiende belangstelling bij hem oproepen. 

2. Het dienden composities te zijn die hij niet zonder meer met zijn ensemble Concentus 

Musicus Wien kon uitvoeren en die hij niet met oude instrumenten veel beter zou kunnen 

realiseren zoals de klavecimbelconcerten, de vioolconcerten en de Brandenburgse 

concerten 4, 5 en 6, BWV 1049-1051, van Johann Sebastian Bach. 

3. Het programma moest bij voorkeur aan één componist zijn gewijd, of aan componisten 

tussen wie het tijdsverschil en de stilistische afstand tot één generatie beperkt bleef, dan 

wel zou het uit twee geheel gescheiden delen kunnen bestaan, bijvoorbeeld het eerste deel 

gewijd aan de tijd van Mozart en het tweede deel aan muziek van zo’n honderd jaar later. 

4. De solisten dienden bereid te zijn om tot een gemeenschappelijke interpretatie te komen 

naar zijn opvattingen. Geroutineerd begeleiden van solisten interesseerde hem niet. 

5. Van kleine meesters kwamen alleen de composities in aanmerking die duidelijk uitstaken 

boven het niveau van de rest van hun oeuvre: ‘sozusagen Geniewürfe’.
18

 

Het Concertgebouworkest is het eerste toporkest geweest, waarmee Nikolaus Harnoncourt 

een continue samenwerking heeft ontwikkeld. Ook traden ze buiten Nederland op. Hun eerste 

reis voerde naar Oostenrijk. Op 29 januari 1980 traden ze in het Großes Festspielhaus te 

Salzburg op en de volgende dag in het Konzerthaus te Wenen. Ze presenteerden zich er met 

vernieuwende interpretaties van de Ouverture Die Zauberflöte, de Symfonie nr. 34, het 

Hoboconcert KV 314 met als solist de ‘eigen’ Werner Herbers en de Symfonie nr. 35, de 

                                                 
13 D.d. 24 maart 1975. 
14 J. Reichenfeld in NRC Handelsblad d.d. 24 maart 1975.  
15 Hans Heg in de Volkskrant d.d. 24 maart 1975. 
16 N. Steffen, ‘Overzicht van de uitvoeringen van de Matthäus- en de Johannes-Passion met het Koninklijk 

Concertgebouworkest’, in: Schmidt, Ferwerda e.a. (red.), De Matthäus-Passion, p. 150-160: 159-160. 
17 M. Mertl, Vom Denken des Herzens. Alice und Nikolaus Harnoncourt. Eine Biographie (Salzburg, Wien 

1999), p. 208; SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 5 juni 1984. 
18 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van Harnoncourt aan Van Royen d.d. 18 juli 1983. 
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Haffner. Voor velen moeten de gewaagde, moedige concerten een schok zijn geweest. ‘Ein 

merk-würdiger Mozart’ kopte de Süddeutsche Zeitung na het Salzburgse optreden. De Neue 

Kronen Zeitung plaatste boven de bespreking ‘Wenn diese Mozart Mode wird…’.
19

 Al in 

1978 had de Stiftung Mozarteum Salzburg er blijk van gegeven twee jaar later twee concerten 

door het Concertgebouworkest te willen hebben met uitsluitend bekende Mozart-werken: 

‘damit der Hörer das Neue an der Interpretation erkennt’.
20

 Op dat moment was de relatie 

tussen Harnoncourt en het orkest pas zo’n drie jaar oud. In maart 1983 werd de Matthäus-

Passion in Wenen en in Linz ten gehore gebracht.
21

 De bijzondere relatie kwam tevens tot 

uiting in een reeks grammofoon- en cd-opnamen.
22

 De samenwerking werd in de loop der 

jaren zo intensief dat Harnoncourt steeds meer als vaste gastdirigent ging functioneren. 

Dirigent en orkest waardeerden elkaar. Hij toonde dit bijvoorbeeld op 14 april 1982 in 

zijn brief aan Hein van Royen: ‘Die Arbeit mit dem Orchester war eine reine Freude. Hier 

baut sich etwas auf, hier wächst etwas; das hat Zukunft.’ Hij toonde zich bereid om vanwege 

de moeilijke financiële toestand af te zien van een extra verhoging van zijn honorarium in 

1983: ‘ich bin also bereit, bei meinem diesjährigen Honorar zu bleiben wenn es insoferne 

valorisiert wird, daß ich keinen Verlust habe. Also Flugpreis- und Hotelkostenerhöhung, 

sowie der Inflationsausgleich für Österreich und Holland müssen mindestens dazukommen. 

(6-8%)’ Zakelijk was hij wel.  

Ruim een jaar later gaf Harnoncourt er in een brief aan Van Royen blijk van dat de 

samenwerking in het achterliggende seizoen hem opnieuw gelukkig had gemaakt. ‘Da 

empfand ich genau die Harmonie und das positive, produktive Klima, die ich für die Arbeit so 

wichtig finde. Die Wochen in Amsterdam gehören zu den schönsten, an die ich mich erinnern 

kann.’ Ook Van Royen zelf werd daarin betrokken.
23

 Het Koninklijk Concertgebouworkest 

zou Harnoncourt in 2000 op grootse wijze eren door hem te benoemen tot honorair 

gastdirigent. 

De Oostenrijker behoort onbetwist tot de kleine groep van dirigenten die in de tweede 

helft van de twintigste eeuw bepalend zijn geweest voor de uitvoeringspraktijk van het orkest. 

Onder zijn leiding werd ‘het vooroorlogse vibrato aan banden gelegd en kreeg de rechterhand 

(de stokvoering) prioriteit boven de linker’. Mozart werd ‘onder hoogspanning gezet en 

opgeladen tot Ein richtiges Skandal. En de violisten die de snaren daarbij onvoldoende 

ranselden riep hij luidkeels toe: “Schade das Sie nicht trommeln können!”’
24

 ‘Nikolaus 

Harnoncourt is een toonkunstenaar die zichzelf een ijzeren discipline heeft opgelegd’, 

getuigen de voormalige eerste concertmeester Jaap van Zweden en Niels Le Large. ‘Een 

dirigent die zich tot in de kleinste details voorbereidt op de muzikale gebeurtenissen. 

Harnoncourt weet werkelijk van elke noot in de partituur waar die toe dient en hoe deze in het 

totaal van de compositie gezien moet worden. Een uiterst doordachte vorm van musiceren, 

waarbij geen twijfel meer bestaat over de intentie van de componist. […] Een voorstel van 

                                                 
19 D.d. 2 februari 1980. 
20 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van Nikolaus Harnoncourt d.d. 25 juli 1978, ondertekend door Alice 

Harnoncourt. 
21 Ibid., gecorrigeerd overzicht van werkzaamheden 1982/83.  
22 Na de registraties in 1972 en 1973 van Mozarts symfonieën 21-36 en 38-41 met Josef Krips volgde al in 1980-

1988 die van de nummers 25, 26, 28-36 en 38-41 met Harnoncourt. Harnoncourt maakte gebruik van resultaten 

van onderzoek naar de muziekpraktijken in het verre verleden. Zie voor beider opnamen J. van Bart, Discografie 

van het Concertgebouworkest (Zutphen 1989). De radio-opname van de uitvoering onder leiding van 

Harnoncourt van Mozarts symfonie nr. 35, de Haffner, KV 385, d.d. 30 maart 1979 is uitgebracht in het vierde 

deel van de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. 
23 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van Harnoncourt aan Van Royen d.d. 18 juli 1983.  
24 N. Le Large, ‘Strijk en zet’, in: http://www.sympag.nl/podiumleven/strijkenzet.php d.d. 29 november 2010. 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 171     T1 -    Black



 

 

 343 

Harnoncourt is artistiek altijd consistent, historisch logisch en muzikaal zonder 

tegenstrijdigheden. Niets gebeurt zomaar, voor alles is een reden.’
25

 

 

12.3 Gastdirecties van componisten 

De weg die in de jaren zestig was ingeslagen met betrekking tot het uitvoeren van 

contemporaine werken en andere twintigste-eeuwse muziek, werd voortgezet. Opnieuw 

verschenen er enkele coryfeeën op dit gebied voor het orkest. Het aandeel van Bernard 

Haitink zou verminderen, al zou hij zich bijvoorbeeld onderscheiden door het uitvoeren van 

werken van Sjostakovitsj. De componisten die in de seizoenen 1959/60-1987/88 eigen muziek 

met het orkest ten gehore brachten, zijn: Gilbert Amy, Louis Andriessen, Luciano Berio, 

Pierre Boulez, Benjamin Britten, Friedrich Cerha, Antal Doráti, Hans Werner Henze, Otto 

Ketting, Otto Klemperer, Hans Kox, Witold Lutosławski, Willem van Otterloo, Leif 

Segerstam, Stanisław Skrowaczewski en Michel Tabachnik.
26

 In zijn totaliteit bleven de 

optredens van componisten met eigen muziek van bescheiden belang vergeleken met de tijd 

voor de Tweede Wereldoorlog. 

Over de compositieopdracht aan Witold Lutosławski en de wereldpremière van Mi-

parti pour orchestre in 1976 is hiervoor al geschreven. In het seizoen 1976/77 leidden 

behalve Lutosławski ook Hans Werner Henze en Luciano Berio ieder een programma met 

eigen composities. Berio dirigeerde op 7 januari 1977 te Groningen en op 9 januari in het 

Concertgebouw. Deze keer bestond het programma geheel uit eigen werken die het orkest 

nooit eerder had uitgevoerd: Quattro versioni originali della ‘Ritirata notturna di Madrid’ di 

L. Boccherini, Nones, Chemins IV, solist Werner Herbers, hobo, en Sinfonia voor acht 

stemmen en orkest met medewerking van Swingle II (de opvolger van de Swingle Singers). 

Opnieuw bewees hij dat hij een van de weinige eigentijdse componisten was, wiens muziek 

het publiek aansprak. In Groningen en in Amsterdam reageerde men ‘enthousiast, en enkele 

malen met (goedkeurend) gefluit en bravo-geroep’ op de uitvoering van het programma dat 

verschillende facetten van Berio’s componeren naar voren bracht.
27

 Componeren dat zich 

kenmerkt door vakmanschap en oorspronkelijkheid. ‘Berio is bovendien een van die 

Italiaanse componisten die met beide benen op de grond zijn blijven staan en die niet á priori 

alles wat naar traditie riekt hebben verworpen. Sterker nog, wat voor Maderna gold geldt ook 

voor Berio: hij levert in zijn composities vaak commentaar op muziek uit het verleden. Dat 

commentaar is dan niet een kwestie van afstand nemen of bekritiseren, maar van sympathie 

betuigen en fantaseren.’ Aldus Aad van der Ven in de dagbladcombinatie Haagsche 

Courant/Rotterdamsch Nieuwsblad van 10 januari. Boven de recensie van J. Reichenfeld in 

NRC Handelsblad verscheen echter de kop ‘Een hele avond Berio blijkt te veel van het 

goede’.
28

 Het dirigeren ging de componist volgens de muziekrecensent van Trouw uitstekend 

af. 

Berio zou bij het orkest in de belangstelling blijven. Zo leidde René Dufallo op 21 

april 1979 de eerste uitvoering door het Concertgebouworkest van Ritorno degli Snovidenia 

voor cello en orkest, Lucas Vis op 28 januari 1983 die van Corale voor viool en orkest. Het is 

echter vooral Riccardo Chailly geweest die zich voor de muziek van zijn landgenoot sterk 

heeft gemaakt. Tijdens het debuut van deze ontdekking van Hein van Royen als gastdirigent 

van het Concertgebouworkest op 6 januari 1985 dirigeerde hij het Concert voor twee piano’s. 

                                                 
25 J. van Zweden & N. Le Large, Ouverture. Een muzikale ontdekkingsreis (Naarden 1993), p. 104, 106. 
26 ‘Bijlage 3 De componisten die eigen werk met het Concertgebouworkest hebben uitgevoerd’, in: Van Royen 

e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 249-250. 
27 Trouw d.d. 10 januari 1977. De radio-opname van Chemins IV d.d. 9 januari 1977 is opgenomen in het vierde 

deel van de Anthology.  
28 D.d. 10 januari 1977. 
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Op 3 april 1986 introduceerde hij Requies en, met Jard van Nes als soliste, Folksongs. Op 15 

januari 1987 leidde hij als gastdirigent het orkest in de wereldpremière van Formazioni. De 

componist was daarbij aanwezig. Het werk was het resultaat van een opdracht van het 

Concertgebouworkest naar aanleiding van zijn negentigjarige bestaan in 1978. De herziene 

versie van Formazioni is op 3 maart 1988 door het orkest voor het eerst uitgevoerd, opnieuw 

onder leiding van Chailly.
29

 Ook in de periode waarin deze chef-dirigent was, zou Berio’s 

muziek herhaaldelijk op het programma worden gezet. Daarover in het volgende hoofdstuk 

meer.  

Hans Werner Henze maakte zijn rentree in dezelfde maand als waarin het optreden 

van Luciano Berio plaatsvond. Op 29 januari 1977 in Den Haag en op 30 januari in het 

Concertgebouw leidde hij de eerste uitvoeringen door het Concertgebouworkest van de 

Concertsuite Katharina Blum, Fünf neapolitanische Lieder en Heliogabalus Imperator. Het 

concert leverde nogal wat kritiek op, wat niet aan de uitvoering moet hebben gelegen.
30

  

  

12.4 Mr. Pianissimo
31

 

Nadat de samenwerking tussen het orkest en Kirill Kondrasjin in 1975 een bestendiger 

karakter had gekregen – zie paragraaf 11.7 –, wenste de dirigent in 1977 meer in het Westen 

te werken, in het bijzonder in Nederland. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest dacht daarop 

aan hem als opvolger van Edo de Waart, maar een combinatie van Rotterdam met zijn vaste 

gastdirigentschap in Amsterdam was voor het Concertgebouworkest onaanvaardbaar. Omdat 

de leiding, de Artistieke Commissie en de belangenvereniging van de orkestleden de relatie 

met Kondrasjin wilden voortzetten, werd zijn impresario het voorstel gedaan om hem twintig 

concerten per jaar, in Nederland en tijdens tournees, voor zijn rekening te laten nemen. 

Bernard Haitink op zijn beurt juichte dit toe. Kondrasjin wilde er wel op ingaan, als hij een 

titel zou krijgen die uitging boven die van vaste gastdirigent. Dat had financiële kanten, die 

het Stichtingsbestuur dacht op te lossen door de honoraria voor zijn concerten niet te 

verhogen en de trend, die daarop zou moeten worden toegepast, te gebruiken voor de 

titelwaardering. Voorwaarde was dat de dirigent exclusief met het Concertgebouworkest zou 

werken.
32

  

Al in januari 1978 leidden de onderhandelingen tot een positief resultaat. Het aantal 

van zijn concerten zou met ingang van het seizoen 1979/80 worden verhoogd tot ongeveer 

zestien in Nederland plus minimaal vier in Nederland of het buitenland, zo mogelijk 

gecombineerd met grammofoonopnamen. Verder werd gedacht aan producties onder 

Kondrasjins leiding voor de Nederlandse Operastichting. Effectief betekende dit twee 

perioden van drie weken per seizoen, exclusief deelname aan buitenlandse tournees, in plaats 

van de twee perioden van maximaal twee weken tot dan toe. Bernard Haitink ging ermee 

akkoord dat hij de titel van chef-dirigent kreeg en Kirill Kondrasjin – per 1 september 1979 – 

die van dirigent.
33

 Het aantal concerten dat de Rus werd aangeboden, komt ongeveer overeen 

met het aantal dat Eugen Jochum in de jaren zestig na de beëindiging van zijn eerste-

                                                 
29 Steffen, ‘Kroniek’; W. Vos in Preludium 45 nr. 5 (januari 1987), p. 31. 
30 Rotterdams Nieuwsblad en NRC Handelsblad d.d. 31 januari 1977. Zie verder onder meer Algemeen Dagblad, 

Het Parool en de Volkskrant van dezelfde datum. 
31 T. de Leur ‘Zo was Kondrasjin ook. In memoriam Kirill Kondrasjin. 6 maart 1914 - 7 maart 1981’, I, in: 

KCOurant 12 nr. 5 (april 2006), p. 4-11. 
32 SAA toegangsnr. 693 (KCO), notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 december 1977. 
33 

Ibid., agenda en toelichting voor en notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 21 februari 

1978. 
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dirigentschap voor zijn rekening nam. Zonder titel.
34

 Wat de betrekkelijkheid van 

Krondrasjins positie illustreert. 

De Rus voelde het vooruitzicht op de nauwe samenwerking met het orkest als een eer 

die hij op 6 september 1978 kenbaar maakte met: ‘Already during ten years I am delighted of 

this marvellous hall and this splendid orchestra. 

In the past 90 years the musicians changed already many times, but the nobleness of 

sound, specific to this orchestra is maintained, thanks to the great traditions starting from 

Mengelberg and thanks to the splendid acoustic of the hall. 

It is a great honour to play in this orchestra and to be conductor of it.’
35

     

Kondrasjins honorarium bedroeg in 1978 f 6.750 per concert exclusief radiotoeslag. 

Met ingang van 1978/79 werd dit bedrag als opmaat tot de nieuwe situatie vermeerderd met  

f 500 netto per concert.
36

 Echt prijzig was hij niet, getuige het volgende overzicht.
37

  

 

Tabel 12.1  Begroting van honoraria van dirigenten in 1980/81 

 
dirigent begrootte honoraria 1980/81 per concert in guldens 

Haitink 7.500 

Ashkenazy 8.350 

Davis 7.500 

Doráti 10.000 

Giulini 9.000 

Harnoncourt 7.000 

Jochum 10.000 

Kondrasjin 8.500 

Vonk 5.000 

 

Met het aantrekken van de Russische dirigent was een wens van het orkest in 

vervulling gegaan. Het kreeg een uitstekend musicus voor zich voor langere perioden en, 

zoals al in het vorige hoofdstuk aangegeven, bovendien een excellent orkesttrainer. In 

december 1978 gaf Kondrasjin aan in Nederland te willen blijven. Op een geheim adres heeft 

hij ongeveer twee maanden ondergedoken gezeten. Nadat zijn aanvraag voor een 

verblijfsvergunning gehonoreerd was, kon hij in februari 1979 weer voor het 

Concertgebouworkest staan. Volkomen onverwacht overleed Kondrasjin al op 7 maart 1981. 

Jaren later zouden orkestleden nog met grote waardering over hem en zijn prestaties 

spreken.
38

 

De uitbreiding van het repertoire door hem is beperkt gebleven, doch zij was niet 

onbelangrijk.
39

 

 

                                                 
34 Volgens het jaarverslag 1964/65 leidde Jochum 14 abonnements- en volksconcerten, 4 buitenconcerten en 2 

concerten in het buitenland, alsmede de palmzondaguitvoering van de Matthäus-Passion. Het jaarverslag 

1968/69 geeft naast de palmzondaguitvoering van de Matthäus-Passion 14 concerten in Amsterdam, inclusief 

een jeugdconcert, 3 buitenconcerten, 1 in Gent en 6 concerten in Japan.  
35 SAA toegangsnr. 693 (KCO). 
36 Ibid., samenvatting van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 29 maart 1978. 
37 Ibid., specificatie begrotingskosten gastdirigenten en solisten 1980/81. 
38 De Leur, ‘Zo was Kondrasjin ook’, I, en II, in KCOurant 12 nr. 6 (juni 2006), p. 10-15; zie ook L. van Hasselt, 

‘Naar het Eeuwfeest (1974-1988)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek, II, p. 187-238: 214. 
39 Steffen, ‘Kroniek’. 
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Tabel 12.2  Overzicht van eerste uitvoeringen onder leiding van Kondrasjin 

 
datum componist compositie 

24 januari 1968  R. Sjtsjedrin Ozornje tsjastoesjki 

9 januari 1971  D. Sjostakovitsj Vierde symfonie 

26 november 1972 D. Sjostakovitsj Vijftiende symfonie 

13 november 1974  S. Prokofjev Suite Luitenant Kiezje 

28 november 1975  S. Prokofjev Derde symfonie 

19 november 1976  S. Rachmaninoff Symfonische dansen 

24 november 1976  D. Sjostakovitsj Tweede vioolconcert 

28 augustus 1977 D. Sjostakovitsj Zes delen uit de Suite Bolt 

16 juni 1978  G. Gershwin An American in Paris 

17 november 1979  A. Casella  Paganiniana 

17 november 1979  P. Hindemith  Klarinetconcert 

19 november 1980 F. Boieldieu  Harpconcert 

 

Als vaste gastdirigent heeft hij vergeleken met andere vaste gastdirigenten weinig nieuws aan 

het repertoire van het Concertgebouworkest toegevoegd. Dat was ook niet primair de 

bedoeling. Het ging het orkest vooral om zijn artisticiteit en om zijn capaciteiten als 

orkesttrainer te benutten. 

Er heeft maar één ‘studio’-opname van het Concertgebouworkest onder zijn leiding 

plaatsgevonden (op 27 en 28 juni 1979), van Sjeherazade van Rimski-Korsakov. Daarnaast 

zijn er radio-opnamen op grammofoonplaat respectievelijk cd uitgebracht.
40

 Deze doorbreken 

het beeld dat op grond van het lijstje van eerste uitvoeringen zou kunnen ontstaan dat 

Kondrasjin zich in zijn programma’s nagenoeg uitsluitend zou hebben geconcentreerd op 

muziek van Russische bodem.  

 

12.5 Majeure nieuwe processen 

In de periode 1974-1988 is er naast de gebruikelijke processen die invloed op het 

dirigentenbeleid hebben, sprake van een aantal bijzondere, die in meer of mindere mate 

parallel liepen. Ze brachten elk hun eigen dynamiek met zich mee en raakten alle direct het 

functioneren van het orkest. Het gaat om: 

a. het opvangen van bezuinigingen die door de overheid waren opgelegd; 

b. het opvangen van de gevolgen door het overlijden van Kirill Kondrasjin als vaste 

gastdirigent; 

c. het opvangen van de gevolgen van het voornemen van Bernard Haitink om weg te gaan; 

d. het zoeken naar een opvolger voor Bernard Haitink; 

e. het inschakelen van het orkest bij operaproducties in het nieuwe Amsterdamse 

Muziektheater; 

f. het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de interesse van het publiek voor actuele muziek 

te vergroten, respectievelijk levend te houden.  

 

a. het opvangen van bezuinigingen 

Aan het einde van de jaren zeventig kondigde de provinciale overheid aan te stoppen met het 

financieel steunen van het orkest. In de jaren tachtig was er dan ook geen financiële 

provinciale ondersteuning meer. Begin jaren tachtig kwam er een advies van het bureau 

Cenario (S. Smit en H.O. van den Berg) aan het ministerie van CRM om het in te krimpen 

(evenals het Residentie en het Rotterdams Philharmonisch Orkest). Bovendien verminderde 

                                                 
40 Vgl. Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 72-87, en de derde, vierde en de vijfde cd-box 

van de Anthology. 
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het gemeentelijk subsidie en het subsidie van het Rijk. Het orkest werd daardoor sterk in zijn 

bestaan bedreigd.
41

  

 Antal Doráti was een van degenen die zich tegen het voorstel keerde om het aantal 

musici te verminderen. Zijn uitgebreide open brief werd in oktober 1982 afgedrukt in 

Preludium en is geciteerd in Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 

Concertgebouworkest 1888-1988. Ook andere kunstenaars stonden het orkest in deze 

onzekere tijd bij. Zubin Mehta, music director van de New York Philharmonic, schreef: ‘the 

Concertgebouw is one of the world’s greatest orchestras. I am outraged at the proposal to 

reduce the size by twenty per cent. This would be an artistic atrocity and must not be allowed 

to happen. I support the efforts of the musicians of this great orchestra with all my heart and I 

join them in saying ‘no’ – fortissimo – to such an inconceivable act.’ Ook Neeme Järvi 

verhief zijn stem: ‘I never heard such a stupid thing in my life’.
42

 

De opgelegde bezuinigingen van overheidswege zouden in de tien jaren tot en met 

1988 een bedrag van ruim twee miljoen gulden belopen.
43

 De Stichting én de 

belangenvereniging van de orkestleden moesten zich daarom in toenemende mate 

bezighouden met het zoeken naar andere geldbronnen, vooral vanaf 1985/86. Gesprekken met 

deskundigen maakten duidelijk dat dit grondige veranderingen vergde, niet alleen ten aanzien 

van het financiële beleid, maar ook met betrekking tot het functioneren van de verschillende 

bestuurlijke organen, de organisatiestructuur en de instelling van de orkestleden. Alsof dat 

nog niet genoeg was, kwam er uitgerekend op het moment dat het orkest bezig was met het 

verwerven van sponsorgelden en het creëren van fondsen om het ensemble weer op de 

gewenste sterkte te kunnen brengen en het kwaliteitsniveau te kunnen handhaven, het bericht 

naar buiten over problemen tussen orkest en directeur Van Royen.
44

 Uiteraard bleven, zoals al 

decennialang, de hoeveelheid financiële middelen invloed hebben op het aantrekken van 

gastdirigenten. 

 

b. het opvangen van de gevolgen door het overlijden van Kirill Kondrasjin 

Het overlijden van Kirill Kondrasjin stelde het orkest allereerst voor het probleem om de 

directe gevolgen op te vangen: het moest op korte termijn een of meer vervangers vinden. 

Ernstiger was dat het orkest niet lang daarna een vacuüm in de artistieke stabiliteit 

constateerde tijdens de perioden die buiten die van de chef-dirigent vielen. Diende er opnieuw 

een vaste gastdirigent te worden aangesteld? Deze vraag werd niet direct ontkennend 

beantwoord. Bernard Haitink noemde Hans Vonk voor de functie.
45

 Verder viel de naam van 

Antal Doráti. Het orkest pleitte ervoor Vonk de gelegenheid te geven om naar een duurzame 

relatie met het orkest te groeien. Ook in Colin Davis werd een opvolger van Kondrasjin 

gezien, maar op de uitnodiging om de positie van principal guest conductor op zich te nemen 

moest hij in 1983 de artistiek leider meedelen dat hij daarvoor vóór 1986 geen tijd 

beschikbaar had. Een alternatief zag het orkest niet. Het was duidelijk dat sommige 

topdirigenten ten minste voorlopig geen duurzame relaties met het orkest zouden aangaan. 

Anderen zouden slechts incidenteel beschikbaar zijn, of helemaal niet. Daarbij was Colin 

Davis de enige dirigent met een wezenlijke relatie met het orkest. Het was bekend dat hij een 

vast dirigentschap, indien uitgebreid genoeg, zeer op prijs zou stellen. Pogingen om hem met 

                                                 
41 Van Hasselt, ‘Naar het Eeuwfeest (1974-1988)’, p. 219-221, 229-231. 
42 ‘Minister, wees zuinig op het Concertgebouworkest’, in: Preludium 41 nr. 2 (oktober 1982), p. 4-8. 
43 Van Hasselt, ‘Naar het Eeuwfeest (1974-1988)’, p. 229-231. 
44 Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, p. 140. 
45 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag bijeenkomst Artistieke Commissie en bestuursleden van de Vereniging 

‘Het Concertgebouworchest’ d.d. 26 april 1982. 
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ingang van 1986/87 voor langere perioden te krijgen, strandden opnieuw.
46

 Een bijkomend 

probleem vormden wisselende beoordelingen en het feit dat Haitink zich tegen een 

benoeming van zijn collega als vaste gastdirigent uitsprak. Hij vreesde moeilijkheden met 

hem aangaande zijn eigen artistieke bewegingsvrijheid, die – naar hij verwachtte – minder 

gemakkelijk op te lossen zouden zijn dan met Kondrasjin het geval was geweest.
47

  

Tot een benoeming kwam het uiteindelijk niet. Wel hebben Davis en het 

Concertgebouworkest zich decennialang onderscheiden, in concerten en in voor een 

gastdirigent bijzonder groot aantal grammofoon- en cd-opnamen. Vaak gaf hij daarbij blijk 

van zijn verbondenheid met bepaalde componisten, zoals Berlioz, Dvořák, Stravinsky en 

Haydn. Een substantieel deel van de registraties met het Concertgebouworkest vormen de 

opnamen van de late Haydn-symfonieën.
48

 Zelfs in de tijd dat Harnoncourt met het orkest een 

ander ‘klassiek’ geluid liet horen en op grammofoonplaat en cd zette, werd er onder leiding 

van Davis muziek van Haydn vastgelegd. Hij bleef zichzelf, waar Harnoncourt zich 

onderscheidde met een dunnere toon in de strijkers, minder vibrato, accentueringen, 

articulatie, kortom met andere speeltechnieken en een ander klankbeeld. Het verschil in 

opvattingen heeft overigens tijdens opnamesessies van Davis ook wel voor problemen 

gezorgd: in 1986 bleek dat de langdurige samenwerking met Harnoncourt een duidelijk 

stempel op het orkest had gedrukt.
49

 Desondanks neemt Colin Davis onder de gastdirigenten 

van het Concertgebouworkest een belangrijke plaats in. 

 

c. het opvangen van het voornemen van Bernard Haitink om weg te gaan 

Ongeveer gelijktijdig liep een derde proces. In 1983 gaf Bernard Haitink te kennen dat hij 

binnen afzienbare tijd zijn functie wilde neerleggen. Hij sprak van een zekere 

‘metaalmoeheid’, wat begrijpelijk is na een verbintenis van ruim twee decennia. Kort daarop 

volgde het bericht dat hij zich in Engeland meer aan opera-uitvoeringen wilde wijden. In 

september 1983 kwam de aankondiging dat hij per 1 september 1988 een benoeming had 

aanvaard als music director van het Royal Opera House Covent Garden. Zo’n mededeling 

alleen al heeft zijn weerslag op de gemoederen in een orkest en op het artistiek beleid, maar 

daarbij kwamen nog allerlei fricties. Omdat hij zich niet uitliet over zijn verbintenis met het 

Concertgebouworkest, gaf dat onrust in het orkest. Geruchten van buitenaf wakkerden de 

onzekerheid over de toekomst nog verder aan. Aan het eind van het seizoen 1983/84 was de 

relatie tussen dirigent en een deel van het orkest ernstig verstoord. Daarnaast was er sprake 

van een slechte relatie tussen de dirigent en de inmiddels tot algemeen directeur benoemde 

Hein van Royen. In augustus 1984 werd de situatie nog zorgelijker door de mededeling dat 

Haitink niet in 1988, maar al in september 1987 in Londen als music director zou beginnen. 

Hierdoor zou hij niet beschikbaar zijn in een groot deel van het seizoen waarin het 

honderdjarig bestaan van het orkest zou worden gevierd; een aantal voor hem geboekte 

perioden in Amsterdam moest komen vervallen. Bovendien wilde hij zijn chef-dirigentschap 

per 1 september 1987 neerleggen. Via overleg kon worden bereikt dat hij gedurende het 

seizoen 1987/88 chef-dirigent bleef en in december 1987 en april-mei 1988 met het orkest zou 

optreden. Orkest en dirigent zouden het uiteindelijk tot in 1988 met elkaar volhouden, 

                                                 
46 Ibid., verslag vergadering van AC-orkestleden over het dirigentenbeleid d.d. 29 april 1982, verslagen 

bijeenkomsten Artistieke Commissie d.d. 21 mei 1982, 27 januari 1983 en 21 april 1983, agenda voor en verslag 

van de bijeenkomst van de Artistieke Commissie d.d. 17 juni 1983. Van Royen vond Vonk in 1982 de enige die 

voor opvolging van Haitink in aanmerking zou komen, als die zou terugtreden. 
47 Ibid., agenda voor en verslag van de bijeenkomst van de Artistieke Commissie d.d. 25 augustus 1983. 
48 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 79-93. 
49 SAA toegangsnr. 693, verslag bijeenkomst Artistieke Commissie d.d. 6 februari 1986. 
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ondanks nog meer wrijvingen en irritaties over en weer.
50

 Dankzij dirigenten als Davis, 

Harnoncourt en anderen bleven de gevolgen beperkt.  

 

d. het zoeken naar een opvolger voor Bernard Haitink 

Bij het vinden van een opvolger van Haitink speelde het toeval een belangrijke rol. Op 6 

januari 1985 dirigeerde een onbekende jonge gastdirigent een concert in de serie C: Riccardo 

Chailly. Het programma ervan is typerend voor deze serie en omvatte het Concert voor twee 

piano’s en orkest van Luciano Berio, Poema van Goffredo Petrassi en ‘Die Florenze’ uit Il 

catalogo è questo III van Sylvano Bussotti. ‘BEGAAFD DIRIGENT’ zette het Algemeen 

Dagblad de volgende dag boven zijn recensie. ‘Briljant debuut van dirigent Chailly’ meldde 

Trouw. De Volkskrant trok aandacht met ‘Chailly toont bekwaamheid in Italiaans 

programma’. Typerend was dat er maar weinig bezoekers waren, wat niet alleen aan de vele 

sneeuw heeft gelegen.
51

 Van 9 tot en met 12 januari volgden nog vier concerten onder leiding 

van de 31-jarige gast met op de lessenaars Capriccio sinfonico van Giacomo Puccini, 

Rhapsody in blue van George Gershwin – versie voor twee piano’s en orkest – respectievelijk 

het Concert voor twee piano’s en orkest van Francis Poulenc en de Eerste symfonie 

Winterdromen van Pjotr Tsjaikovski. Vijf van de zeven werken waren nieuw. Alleen de 

symfonie en het concert van Poulenc hadden eerder op de lessenaars gestaan.  

Juist in die tijd keek het orkest uit naar een opvolger voor Bernard Haitink. Deze 

moest beschikken over ruime directie-ervaring, in het internationale muziekveld volledig 

geaccepteerd zijn, een zo breed mogelijk repertoire kunnen dirigeren, daadwerkelijke 

interesse in eigentijdse muziek hebben en over genoeg tijd beschikken. De voorkeur van het 

orkest ging uit naar twee kandidaten: Claudio Abbado en Riccardo Chailly. Abbado voelde 

zich vereerd, maar had kort tevoren de leiding van de Weense Staatsopera en de Wiener 

Philharmoniker op zich genomen. Het werd Chailly, wiens prestaties tijdens de recente 

repetities en de concerten dermate indruk op het orkest hadden gemaakt, dat het tot de 

conclusie was gekomen dat ook hij een kandidaat voor Haitinks opvolging zou kunnen zijn. 

Via de Commissie Opvolging Bernard Haitink adviseerde het het Stichtingsbestuur om hem 

als nieuwe chef te benoemen. Op 12 juni werd zijn aanstelling per 1 september 1988 

bekendgemaakt.
52

  

Op het eerste gezicht is het bijzonder dat de in Amsterdam onbekende Chailly in 1985 

direct vijf concerten met meerdere programma’s had gekregen. Hij was namelijk primair als 

operadirigent bekend geworden, vooral nadat hij in 1978 in de Scala van Milaan zijn debuut 

had gemaakt. Doch lang voordat er sprake was van de noodzaak van een nieuwe chef, volgde 

Hein van Royen Chailly’s ontwikkeling al. In januari 1979 reisde de artistiek leider speciaal 

naar Londen om de prestaties van de jonge Italiaan daar te beluisteren.
53

 Hij vond hem toen al 

veelbelovend: ‘Op den duur zal hij wellicht voor het CO in aanmerking komen.’
54

 Enkele 

maanden later deelde hij mee dat hij Chailly in Milaan hoorde in een uitvoering van The 

rake’s progress van Stravinsky met het London Sinfonietta. ‘Zijn concert-repertoire is nog 

wat beperkt, maar op den duur komt hij zeker in aanmerking voor een optreden bij het CO.’
55

 

In november ’79 werd daarvoor gedacht aan de eerste week van januari 1982, met een 

                                                 
50 Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar medezeggenschap’, p. 131-140. 
51 Algemeen Dagblad d.d. 7 januari 1985.  
52 Van Hasselt, ‘Naar het Eeuwfeest (1974-1988)’; p. 207, Giskes, ‘De geschiedenis. Van bevoogding naar 

medezeggenschap’, p. 135; Steffen, ‘Kroniek’, p. 214. 
53 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 12 januari 1979. 
54 Ibid., verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 26 januari 1979. 
55 Ibid., verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 17 mei 1979. 
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Stravinsky-programma voor een C-concert en met een herhaling in Rotterdam.
56

 Het duurde 

echter tot 1985, eer Chailly voor het orkest kwam te staan. 

Inmiddels had hij ruime ervaring opgedaan en een interessant repertoire opgebouwd. 

Sinds 1982 was hij chef van het Radio Sinfonie-Orchester Berlin. Als principal guest 

conductor dirigeerde hij het London Philharmonic Orchestra. In Berlijn had Chailly zijn 

repertoire enorm kunnen uitbreiden. Van huis uit was hij al vertrouwd met moderne muziek; 

zijn vader was onder meer componist. ‘I am just a musical person who had the good fortune 

to be born into a very musical family’, citeert John O’Mahony de dirigent in The Guardian 

van 9 maart 2002. Lag Chailly’s benoeming in Amsterdam in de lijn van de traditie – Willem 

Kes, Willem Mengelberg, Eduard van Beinum en Bernard Haitink waren allen op jonge 

leeftijd aangesteld –, de keuze voor een buitenlander was het gevolg van het steeds 

verdergaande internationaliseringsproces en kennelijk van een veel minder grote bemoeienis 

van overheidswege bij de opvolging dan na Van Beinums overlijden. 

Na de bekendmaking dat Chailly in 1988 Haitink zou opvolgen, zagen uiteraard velen 

nieuwsgierig uit naar diens toekomstplannen. Was het orkest niet over een nacht ijs gegaan? 

Wat zou zijn komst betekenen voor de dierbare tradities? Uit een interview in De Telegraaf 

van 13 september 1985 blijkt dat de dirigent zijn volle aandacht wilde besteden aan het Duits-

Oostenrijks repertoire, zoals muziek van Beethoven, Brahms, Mahler, Schumann en 

Bruckner. Daaraan wilde hij ‘het Rusland van de bekende en onbekende Tsjaikowski’s’ 

toevoegen ‘en ook het Rusland van Rachmaninov, Prokofjev en Stravinsky.’ In zekere zin dus 

een voortzetting van wat Kondrasjin deed. Ten aanzien van de hedendaagse muziek dacht 

Chailly aan werken van Duitse, Italiaanse en Nederlandse componisten. ‘En vanzelfsprekend 

heb ik ook het oog op het lyrische repertoire uit mijn vaderland, het werk van de Italiaanse 

operacomponisten.’ (Hij had op dat moment al meer dan dertig Italiaanse opera’s op zijn 

repertoire staan.) 

Zijn rentrees in 1986, 1987 en 1988 maakten duidelijk dat dit geen loze woorden 

waren. De programma’s bevatten hoofdzakelijk Oost-Europese, Duits-Oostenrijkse en 

Italiaanse muziek. Oost-Europese werken, met veel Stravinsky, werden het meest uitgevoerd. 

Opvallend is het substantiële aantal moderne composities, met één wereldpremière: van 

Berio’s Formazioni. De impressionisten kwamen amper aan bod, de klassieken wat meer. In 

het licht van de tijdgeest is het niet verwonderlijk dat er geen enkele compositie uit de barok 

ten gehore werd gebracht. Deze periode was inmiddels het domein geworden van specialisten. 

(Bernard Haitink had toen ook al lang geen barokmuziek meer gedirigeerd.) Chailly’s 

enthousiaste, goed verzorgde uitvoeringen kregen veel waardering. Maar er werden ook 

vraagtekens gezet, binnen en buiten het orkest, vooral ten aanzien van zijn vermogen om de 

grote tradities te continueren. 

 

e. het inschakelen van het orkest bij operaproducties in het nieuwe Muziektheater 

In het seizoen 1984/85 liet Jan van Vlijmen als intendant van de Nederlandse Operastichting 

weten dat hij het orkest in het nieuwe Muziektheater bij tal van operaproducties zou willen 

inschakelen. Voorlopig stemde Hein van Royen in met vier producties: Die Meistersinger von 

Nürnberg met Edo de Waart, Die Fledermaus en Don Giovanni onder leiding van Nikolaus 

Harnoncourt respectievelijk in de Holland Festivals van 1986 en 1987 en in januari/februari 

1988, en Tristan und Isolde met Edo de Waart in het najaar van 1987. De Nederlandse 

Operastichting wilde verder in de periode waarin Die Fledermaus ging, het daarbij niet 

ingeschakelde deel van het orkest inzetten bij een productie van Così fan tutte in de 

Antwerpense Muntschouwburg. Dat was echter onmogelijk, omdat de orkestbezetting van Die 

                                                 
56 Ibid., verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 28 november 1979. 
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Fledermaus daarvoor te groot is, vooral wat de strijkers betreft.
57

 De Artistieke Commissie 

ging akkoord met de inzet van het orkest bij opera’s, maar uitte ook het dringende verzoek om 

niet meer dan één productie per seizoen af te spreken en deze bij voorkeur te laten 

plaatsvinden aan het begin van het seizoen of aan het eind in de periode van het Holland 

Festival.
58

 Met Edo de Waart voerde het orkest inderdaad in 1986 Die Meistersinger von 

Nürnberg uit, met Hartmut Haenchen in 1987 Tristan und Isolde en onder leiding van 

Nikolaus Harnoncourt, eveneens in 1987, Die Fledermaus van Johann Strauss jr. en in 1988 

Don Giovanni. 

 

f. het zoeken naar nieuwe wegen op het gebied van de actuele muziek 

Het zoeken naar nieuwe wegen op het gebied van de actuele muziek kwam in 1986 opnieuw 

op gang. Duidelijk werd dat er beleidswijzigingen noodzakelijk waren om de aandacht van 

het publiek ervoor levend te houden dan wel te vergroten. Al vanaf het begin van de jaren 

tachtig wilde Bernard Haitink niets meer met de C-serie te maken hebben. De programma’s 

waren loodzwaar, de belangstelling slecht; de acceptatie van veel twintigste-eeuwse muziek 

was nog altijd problematisch. ‘Zo’n drie, vier premières op één middag: dat konden de musici 

al niet al aan, laat staan het publiek’, aldus Niels Le Large.
59

 Maatregelen als het aanbieden 

van kortingen, een ‘mix-serie’ in het kader van de series van het AUB en verplaatsing van de 

concerten met moderne werken van de zondagmiddag naar de donderdagavond hadden weinig 

zoden aan de dijk gezet. Het grote publiek was van de contemporaine muziek vervreemd, de 

concerten waren in de regel sfeerloos, de zaal te leeg, de pers was er nauwelijks in 

geïnteresseerd, het Genootschap van Nederlandse Componisten stelde zich er ‘uiterst 

negatief’ tegen op. Vanwege de heel beperkte markt hadden platenmaatschappijen ook geen 

belangstelling meer om eigentijdse muziek op te nemen.
60

 

Een flinke groep orkestleden kwam daarom in het seizoen 1985/86 bijeen om over de 

noodlijdende serie te discussiëren. De solofagottist Joep Terwey heeft de resultaten ervan 

samengevat in een overzichtelijk plan,
61

 dat vervolgens door hem, Wim van Keulen, Niels Le 

Large, Peter Masseurs en Hans Speth als leden van de Artistieke Commissie van het orkest 

namens hun collega’s aan de directeur werd gepresenteerd. Het programmeren van 

hedendaagse en andere voor het orkest en publiek moeilijk toegankelijke muziek zou op een 

wijze moeten geschieden die 1. de ‘grote’, inspirerende dirigenten daarvoor beschikbaar zou 

maken, 2. voor het orkest een niet te grote belasting in een te korte periode zou vormen en 3. 

publiek zou trekken. Er werd voor gepleit om de activiteiten meer dan tot dan toe te richten op 

publieksgroepen met verschillende voorkeuren, via de onderverdeling: 

- klassiek, romantisch, feest der herkenning; 

- nieuw, onbekend, spectaculair, avontuurlijk, opwindend, spraakmakend; 

- een combinatie van beide, zorgvuldig gedoseerd. 

Voor bezoekers met een specifieke belangstelling voor een bepaalde periode uit de 

muziekgeschiedenis, of voor ontwikkelingen en/of facetten van de twintigste-eeuwse muziek, 

al dan niet in samenhang met andere kunstvormen, zou in de periode tussen het laatste 

abonnementsconcert en de opera-uitvoeringen c.q. het Holland Festival een speciaal project 

van één tot drie weken moeten worden geprogrammeerd. De vormgeving daarvan zou 

bijvoorbeeld aan een composer in residence kunnen worden opgedragen, maar ook zouden 

                                                 
57 Ibid., verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 27 februari 1985. 
58 Ibid., kopie brief aan J. van Vlijmen d.d. 2 mei 1986. 
59 T. de Leur, ‘Niels Le Large: ‘Alle veranderingen zijn op het podium begonnen’’, in: KCOurant 15 nr. 3 

(februari 2009), p. 14-17. 
60 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag vergadering Artistieke Commissie d.d. 6 februari 1986.  
61 J. Spronk, ‘Niels Le Large’, in: KCOurant 9 nr. 6 (juni 2003), p. 7-8. 
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orkestleden gelegenheid moeten krijgen om ideeën voor een dergelijk project aan te dragen en 

te helpen realiseren. Wel diende er voldoende ruimte te blijven voor opera-uitvoeringen, cd-

opnamen, tv-producties, tournees, kerstmatinees, de Johannes- respectievelijk Matthäus-

Passion, zomerconcerten, andere optredens in het Holland Festival en dergelijke.  

Met betrekking tot de abonnementsconcerten stelde het orkest zich het volgende voor 

ogen: 

- indeling in tweeweekse perioden; 

- in elke periode in principe één dirigent; 

- in de eerste week van elke tweeweekse periode een programma met, zoals dat werd 

aangeduid, klassiek en romantisch repertoire, met mogelijke uitlopers in de twintigste eeuw 

(werktitel Rembrandt [dus ongeveer als de bestaande B-serie]);   

- in de tweede week een programma van twintigste-eeuwse muziek, waarbij een hedendaagse 

compositie zou moeten worden gecombineerd met een attractief twintigste- of vroeg 

twintigste-
 
eeuws meesterwerk [bijvoorbeeld Le sacre du printemps van Stravinsky en het 

Concert voor orkest van Bartók], een soloconcert of een minder bekende compositie uit deze 

eeuw, zodat alle aspecten van die eeuw zouden worden belicht (werktitel Picasso) [en met 

beroemde dirigenten en solisten om de serie extra aantrekkelijker te maken]; 

- in de tweede week een concert met componenten van beide programma’s, te weten een 

klassiek werk, een hedendaagse compositie en een twintigste-eeuwse publiekstrekker 

(werktitel Palet); 

- de serie Rembrandt zou twaalf abonnementsconcerten op woensdag- en donderdagavond en 

zondagmiddag omvatten met de mogelijkheid van een herhaling op zaterdag (bijvoorbeeld 

buiten Amsterdam); 

- de serie Picasso zou dienen te bestaan uit twaalf abonnementsconcerten op woensdagavond, 

bij toegenomen belangstelling op donderdagavond te herhalen; 

- de serie Palet zou twaalf abonnementsconcerten moeten omvatten op donderdag-, 

vrijdagavond of (afhankelijk van de mogelijke herhaling van de Picasso-serie op donderdag) 

alleen op de vrijdagavond. 

Naar verwachting zou de efficiëntere planning een gunstiger verhouding tussen repetities en 

concerten opleveren dan tot dan toe het geval was. Tevens zou de veranderde opzet het 

mogelijk maken om het aantal concerten uit te breiden zonder gevolgen voor het aantal 

repetities. Ook werd aanbevolen om de entreeprijs voor jonge muziekliefhebbers te verlagen, 

kwalitatief minder goede zitplaatsen tegen een sterk gereduceerd 65+-tarief ter beschikking te 

stellen en alle series in Amsterdam in eigen beheer te verkopen. Het zou verder mogelijk 

moeten zijn om uit de concerten een Grote Meester-serie en een Kleine Meester-serie samen 

te stellen.
62

 

 Gevraagd naar de overwegingen die tot de keuze voor de serienamen Rembrandt, 

Picasso en Palet hebben geleid, gaf Niels Le Large de volgende informatie. ‘De series naar 

een componist vernoemen zou misverstanden hebben opgeroepen. Zouden wij bijvoorbeeld 

de twintigste-eeuw-serie de Stravinsky-serie hebben genoemd, dan had men gedacht vooral 

Stravinsky te horen. Wij hebben daarom gekozen voor schildersnamen.  

Daarbij stond ons voor het concept “twintigste eeuw” Pablo Picasso als goede 

metafoor voor ogen. Picasso heeft tot aan zijn dood bijna alle twintigste-eeuwse perioden 

meegemaakt en beoefend. Perfect passend bij het caleidoscopisch karakter dat ons bij de serie 

twintigste eeuw voor ogen stond. 

                                                 
62 SAA toegangsnr. 693 (KCO), kopieën brief van Joep Terwey aan H.J. van Royen d.d. 23 april 1986 en bijlage; 

verslag bijeenkomst Artistieke Commissie d.d. 28 april 1986.  
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Bij het labelen van zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse muziek konden 

we natuurlijk niet een schilder vinden die drie eeuwen had geleefd. Wij hebben daarom voor 

Rembrandt gekozen, omdat hij wereldwijd als exponent van “de oude meesters” wordt gezien. 

De naam Palet was bedoeld voor de concerten die aan het eind van een veertiendaagse 

dirigentenperiode zouden plaatsvinden en een combinatie van Rembrandt- en Picasso-

elementen zouden bevatten. 

Met deze formule verwachtten wij werkelijk grote dirigenten te interesseren om ook 

hedendaagse muziek te komen dirigeren. Die (toen) hedendaagse muziek die volledig in 

handen was gevallen van zogenoemde specialisten en daardoor tot “die vreselijke 

zondagmiddagen” (citaat Bernard Haitink) had geleid. We hebben gelijk gekregen, maar 

zonder Chailly zou het niet zijn gelukt.’
63

 N.B. Voor hun plan kenden de initiatiefnemers geen 

voorbeeld.
64

 

Allereerst is het aangeboden aan het Stichtingsbestuur. Daarna volgde een moeizaam 

jaar met veel onduidelijkheid. Hein van Royen vond het aanvankelijk maar niets. Onder grote 

druk van de Artistieke Commissie werd het echter aanvaard. Riccardo Chailly toonde zich 

positief, te meer omdat hij het voornemen had veel hedendaagse muziek met het orkest uit te 

gaan voeren. 

Het plan is successievelijk naar de geest gerealiseerd. De veranderingen leidden direct 

tot resultaat. Toen in 1987/88 de C-concerten volgens de ‘Picasso-formule’ werden 

geprogrammeerd, trokken ze tot vreugde van alle betrokkenen vrijwel volle zalen. In de lijn 

van het plan was eigenlijk ook de keuze voor Riccardo Chailly als opvolger van Bernard 

Haitink geweest, een keuze voor gedrevenheid in plaats van vanzelfsprekendheid. Via de B- 

en de A-serie werd de Rembrandt-Picasso-formule het programmatische gezicht na 1988.
65

 

 

12.6 Keuzekwesties 

In 1977 vond in Osaka op 23 mei overleg plaats tussen Bernard Haitink, Hein van Royen en 

de Artistieke Commissie van het orkest over het door Haitink en gastdirigenten te dirigeren 

repertoire en de communicatie tussen de drie partijen. Het verslag van de bijeenkomst toont 

dat de chef-dirigent zich niet meer centraal voelde staan. Hij gaf namelijk te kennen dat hij 

geen repertoire voor gastdirigenten wilde blokkeren, maar dat die dat met zijn repertoire 

evenmin moesten doen, en stelde op korte termijn een repertoirelijst/speelplan in het 

vooruitzicht voor zijn eigen concerten in de komende drie tot vier jaar. Daarmee zou duidelijk 

zijn ‘wat dan voor gastdirigenten open is, en welk repertoire is geblokkeerd.’ Haitink wilde 

dus dat ten aanzien van het optreden van collega’s een complementair beleid zou worden 

gevoerd. Als grote projecten voor zichzelf noemde hij een Mahler- en/of een Bruckner-cyclus. 

Dit project zou eventueel in een termijn van ongeveer vijf jaar kunnen worden gerealiseerd. 

Hij zou verder graag in Nederland een opera dirigeren, bijvoorbeeld van Mozart, maar alleen 

onder optimale omstandigheden. Vereisten waren dat zangers en regisseur zijn instemming 

hadden en er duidelijke schriftelijke afspraken zouden worden gemaakt. De maanden 

september en oktober vond hij voor operaproducties niet geschikt, omdat hij aan het begin 

van het seizoen aan het basisrepertoire voor dat seizoen wilde kunnen werken. (Die maanden 

waren steeds voor hem gereserveerd.) Beschikbaarheid voor festivals was een tweede motief 

waardoor deze periode voor de opera ongeschikt was. Tevens liet hij zich zeer sceptisch uit 

over de operaplannen die werden beraamd. Hij juichte het toe dat alleen Tannhäuser en 

                                                 
63 E-mail van Niels Le Large d.d. 28 januari 2010. 
64 E-mail van Niels Le Large d.d. 1 april 2010. 
65 Verslag vergadering artistieke zaken d.d. 8 mei 1987 in het Sweelinck Conservatorium; seizoensbrochure 

1988/1989, p. 1 en 4; toespraak van Wim van Keulen tijdens de ALV van de Vereniging ‘Het 

Concertgebouworchest’ d.d. 15 november 1990; Spronk, ‘Niels Le Large’. 
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Houdini (van Peter Schat) vaststonden en stelde dat het orkest bij voorkeur zijn medewerking 

zou moeten verlenen aan topproducties. Eén operaproductie per jaar vond hij wenselijk, maar 

tevens het maximum.
66

   

Het is opmerkelijk dat Haitink niet eerder voor opera-uitvoeringen is gepolst. In 

Glyndebourne had hij zich al vanaf 1972 als operadirigent bewezen en het was al bekend dat 

hij er vanaf 1978 music director zou zijn.
67

 Het is ook opmerkelijk dat Haitink zich ten 

aanzien van zijn contract, dat voor onbepaalde tijd was afgesloten, afvroeg of het niet 

wenselijk zou zijn dit te wijzigen in een contract met een looptijd van bijvoorbeeld drie of vijf 

jaar, dat zou kunnen worden verlengd als beide partijen dit wensten. Op zijn opmerking dat 

het orkest wellicht eens iemand anders als vaste dirigent zou willen zien, antwoordde de 

Artistieke Commissie van het orkest dat het beslist niet over een wijziging dacht. De dirigent 

drong verder aan op bezinning op prioriteiten, omdat men zich over het algemeen op te veel 

verschillende terreinen begaf. De AC van zijn kant drong bij de artistiek leider aan op een 

wekelijkse berichtgeving aangaande plannen en besprekingen met gastdirigenten; in ieder 

geval in een vroegtijdiger stadium dan tot dan toe het geval was.
68

 

Een andere opmerkelijke zaak is het feit dat Haitink na zijn optreden met het orkest 

met de Achtste symfonie van Gustav Mahler in 1971 het Holland Festival liet voor wat het 

was.
69

 Het is een uiteenlopende reeks dirigenten geweest die daarin wel het 

Concertgebouworkest heeft geleid: oude vertrouwde figuren als Carlo Maria Giulini, Antal 

Doráti, Colin Davis, Kirill Kondrasjin en Leonard Bernstein, naast bijvoorbeeld Claudio 

Abbado, Riccardo Chailly, Richard Dufallo, Nikolaus Harnoncourt, Neeme Järvi, Anton 

Kersjes, Reinbert de Leeuw, Ed Spanjaard, Michel Tabachnik, Michael Tilson Thomas, Lucas 

Vis, Hans Vonk en Edo de Waart.
70

  

 

12.7 Sjostakovitsj 

In de jaren tachtig ontstond er bij het orkest een nieuwe traditie. Het symfonische oeuvre van 

Dmitri Sjostakovitsj werd een vast onderdeel van de programmering. Het 

Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum had op 22 mei 1932 voor het 

eerst een compositie van de Rus ten gehore gebracht: de Eerste symfonie. Hierna waren het 

lange tijd gastdirigenten geweest, die een lans braken voor de uitvoering van het symfonische 

oeuvre van de Russische componist. Doordat men aanvankelijk was aangewezen op 

gastdirigenten, had de programmering van diens werken een incidenteel karakter en bracht het 

met zich mee dat het orkest de symfonieën niet in volgorde van voltooiing heeft 

geïntroduceerd. Bovendien kwamen er na de introducties weinig herhalingen. Hierdoor 

ontstond een volstrekt andere situatie dan ten aanzien van de werken van Gustav Mahler het 

geval was geweest. Mahlers composities werden immers in Amsterdam in de acht seizoenen 

van 1911/1912 tot en met 1918/1919 door het Concertgebouworkest tijdens het hoge aantal 

van 106 concerten tot uitvoering gebracht.
71

  

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat het uitvoeren van het oeuvre van Sjostakovitsj 

traag zou verlopen. Op 20 februari 1936 dirigeerde Bruno Walter de Eerste symfonie tijdens 

                                                 
66 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag bijeenkomst Artistieke Commissie met de heren Haitink en Van Royen 

te Osaka d.d. 23 mei 1977. 
67 Bank & Wennekes, De klank als handschrift, p. 129. 
68 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag bijeenkomst Artistieke Commissie met de heren Haitink en Van Royen 

te Osaka d.d. 23 mei 1977. 
69 N. Steffen, Bernard Haitink. Statistiek van een dirigentencarrière (Huizen 1999). 
70 In het kader van het Holland Festival is in 1986 ook Wagners Meistersinger onder leiding van Edo de Waart 

ten gehore gebracht en in 1987 Die Fledermaus van Johann Strauss jr. onder leiding van Nikolaus Harnoncourt. 
71 P. Micheels, ‘‘Sterben werd’ ich um zu leben!’ (1910-1919)’, in: J. Giskes (red.), E.L. Wouthuysen 

(beeldred.), Mahler in Amsterdam. Van Mengelberg tot Chailly (Bussum, Amsterdam 1995), p. 37-41: 38.    
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een abonnementsconcert. Het werk kreeg enthousiaste publieke bijval en positieve 

beoordelingen van muziekrecensenten.
72

 Echter, pas na de Tweede Wereldoorlog zou het 

orkest een tweede compositie van de Russische componist ten gehore brengen. In 1946 klonk 

onder de directie van Franz André de Achtste symfonie, in 1947 gevolgd door de Vijfde onder 

leiding van Willem van Otterloo. De eerste uitvoeringen van beide werken leverden nog 

redelijk gunstige tot gunstige beoordelingen in de pers op,
73

 maar daarna zou de kritiek 

voorlopig niet verstommen. Het maakte niets uit of er al dan niet een gerenommeerde dirigent 

voor het orkest had gestaan. Na de eerste uitvoering van de Zevende symfonie onder leiding 

van Rafael Kubelík schreef H.J.M. Muller in De Telegraaf van 10 februari 1950 dat zij ‘van 

een zouteloosheid en een geestesgesteldheid’ blijkt ‘welke ontstellen, van een botte 

argeloosheid welke tot op dit ogenblik onvoorstelbaar was’. De Negende met Otto Klemperer 

op de bok leverde in het Algemeen Handelsblad van 22 januari 1951 de reactie ‘een leeg, 

goedkoop en kinderachtig muziekje’ op. Trouw plaatste op 17 februari 1956 naar aanleiding 

van de introductie van deze symfonie door Kubelík boven de recensie de kop ‘Sjostakowitsj’ 

Zesde, een naslagwerk’. De meesterlijke vertolking van het Eerste celloconcert door Mstislav 

Rostropovitsj en het Concertgebouworkest onder leiding van Pierre Monteux op 5 november 

1960 in Den Haag deed de Haagsche Courant slechts melden dat het door de solist was 

‘gered’.
74

 Waren dit incidenten? Zeker niet. De kop in De Telegraaf boven de bespreking van 

de eerste uitvoering van de Vierde op 9 januari 1971 onder leiding van Kirill Kondrasjin was 

evenzo vernietigend: ‘ZESDERANGS TUINMUZIEKJE’,
75

 terwijl de Veertiende symfonie J. 

Reichenfeld in NRC Handelsblad van 1 februari 1973 tot de vraag bracht ‘in hoeverre het 

überhaupt de moeite loont om dit misbaksel van een stuk in te studeren.’ De dirigent was 

Carlo Maria Giulini. Natuurlijk klonken er ook wel positieve geluiden in de pers 

(bijvoorbeeld in de communistische Waarheid), maar veel belangrijker was dat het publiek 

zich over het algemeen wél ontvankelijk toonde voor Sjostakovitsj’ symfonische muziek, niet 

in de laatste plaats omdat deze voor moderne muziek betrekkelijk ‘onproblematisch’ was.
76

  

 De kentering kwam in de jaren tachtig, mede dankzij Bernard Haitink. In Londen, 

waar hij dirigent van het London Philharmonic Orchestra was, had hij al in 1969 voor het 

eerst de Vierde symfonie gedirigeerd. In 1977 was hij er gestart met het opnemen van alle 

symfonieën van de Rus, een project dat hij met het Concertgebouworkest zou voltooien.
77

 De 

eerste keer dat Haitink een van diens symfonieën met zijn Amsterdamse orkest uitvoerde – de 

Vijftiende –, was in december 1976.
78

 De uitvoeringen op 12 en 14 december 1980 van de 

Veertiende symfonie onder Haitinks leiding betekenden echter het keerpunt. 

 Deze appreciatie kwam rijkelijk laat in vergelijking met de waardering die 

Sjostakovitsj’ muziek in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië genoot. Daar behoorde zij 

al in de jaren zestig tot het repertoire. Voor de late appreciatie is een aantal oorzaken aan te 

wijzen. Allereerst is er het feit dat hij lange tijd als een communistische, wat proletarische 

propagandacomponist van banale marsmuziek gold. Voorts zag men in hem een Mahler-

epigoon en had het Concertgebouworkest de door Eduard van Beinum gevestigde Bruckner-

traditie hoog te houden. Daarnaast was er in de jaren zestig sprake van een intellectualisering 

van het componeren, waarbij de aanhangers van de seriële muziek neerkeken op collega’s die 

                                                 
72 Algemeen Handelsblad (o), De Telegraaf (o), De Tijd (a), Nieuwe Rotterdamsche Courant (a), Het Volk (o) 

d.d. 21 februari 1936. 
73 O.a. Algemeen Handelsblad, Het Parool, Trouw, de Volkskrant, Het Vrije Volk, De Waarheid d.d. 22 resp. 23 

maart 1946 en Het Parool, De Tijd, Trouw, de Volkskrant, Het Vrije Volk, De Waarheid d.d. 19 december 1947.  
74 Haagsche Courant d.d. 7 november 1960. 
75 De Telegraaf d.d. 11 januari 1971. 
76 Brief van Marius Flothuis aan de auteur d.d. 1 maart 2001. 
77 Steffen, Statistiek van een dirigentencarrière, p. 362, 531. 
78 Ibid., p. 305-306. 
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de tonaliteit niet of niet volledig loslieten. Het was voor hen verdacht dat het publiek zich 

over het algemeen ontvankelijk toonde voor Sjostakovitsj’ symfonieën. De artistiek leider van 

het orkest Marius Flothuis had er een afkeer van.
79

 De jonge Haitink was in de jaren zestig, 

zoals al is aangegeven, nog met de opbouw van zijn repertoire bezig. Bovendien kende men 

slechts een deel van de composities van de Rus. Zijn strijkkwartetten bijvoorbeeld zijn heel 

lang buiten beeld gebleven. Ook ontbrak een verantwoorde biografie. Significant is dat de 

omslag in waardering door de pers kort na de publicatie kwam van Testimony. The memoirs of 

Dmitri Shostakovich in 1979. Het boek was verzorgd door Solomon Volkov, een 

geëmigreerde sovjetmuziekjournalist. (In 1981 verscheen een Nederlandse vertaling.)
80

 De 

geslaagde uitvoeringen en de opname van de Veertiende symfonie eind 1980 beslisten in 

Amsterdam echter het pleit in het voordeel van de componist.
81

 Hierna kwamen tot het 

seizoen 1988/89 composities van Sjostakovitsj nog bijna alleen onder leiding van Bernard 

Haitink tot uitvoering (zie de bijlage 12.1). In de periode Chailly (1988-2004) daarentegen 

zouden gastdirigenten een substantieel aantal keren muziek van Sjostakovitsj uitvoeren. 

Onder hen bevinden zich enkele uit Rusland afkomstige kunstenaars, maar ook bijvoorbeeld 

Bernard Haitink en Hans Vonk (zie de bijlage 12.2). 

 

12.8 Eugen Jochum en Antal Doráti 

Tot de gevestigde topdirigenten die in de periode 1974/75-1987/88 optraden, behoorden 

opnieuw Eugen Jochum en Antal Doráti. Hun waardering blijkt al uit het hiervoor opgenomen 

lijstje met begrote honoraria (tabel 12.1).  

Met Eugen Jochum werd een vertrouwde relatie voortgezet. Voor hem stond het 

Concertgebouworkest ten minste op één lijn met het Berliner Philharmonische Orchester en 

de Wiener Philharmoniker. ‘Ich liebe das Orchester über alles! Zoals zij Richard Strauss 

spelen, diese Farbigkeit und Virtuosität’, zei hij in 1984. Enthousiast gaf hij ook te kennen dat 

het orkest alles goed speelde.
82

  

Ondanks zijn hoge leeftijd bleef zijn inzet groot. ‘Elke dag opnieuw beklom ‘Herr 

Doktor’ de dirigeerbok met een geestdrift waar menig jong dirigent een voorbeeld aan kon 

nemen. Of het nu een concert of een repetitie betrof. ‘Heerlijk muziek maken’ was Jochums 

credo en daarin wist hij letterlijk van geen ophouden.’
83

 Zijn programma’s bleven naast tal 

van werken uit het ijzeren repertoire, waaronder vanzelfsprekend composities van Bruckner, 

verrassingen bevatten. In 1975 bijvoorbeeld de drie voorspelen uit Pfitzners Palestrina, in 

1976 de Franse suite naar Rameau van Egk, in 1977 Hindemiths Symfonische metamorfosen 

over thema’s van Carl Maria von Weber en in 1979 diens symfonie Mathis der Maler en de 

Variaties op een thema van Frank Bridge van Benjamin Britten. Jochum leidde het orkest ook 

in het buitenland, in 1986 in West-Duitsland en Japan.
84

 In dat jaar vonden tevens zijn laatste 

concerten in Amsterdam plaats. Hij overleed op 26 maart 1987 in de leeftijd van 84 jaar, ruim 

vijfenveertig jaar na zijn debuut als gastdirigent. Het had nog in de bedoeling gelegen dat hij 

in het honderdste seizoen van het Concertgebouworkest een aantal concerten zou leiden, 

onder meer het openingsconcert van de serie B. 

Het bericht van zijn overlijden kwam voor het Concertgebouworkest als een grote 

schok. Zijn dood werd als een zwaar verlies ervaren en vormde de afsluiting van een 

                                                 
79 Brief van Marius Flothuis aan de auteur d.d. 1 maart 2001. 
80 F. Maes, Geschiedenis van de Russische muziek. Van Glinka tot Sjostakovitsj (Amsterdam 22006), p. 361 e.v., 

418. 
81 Het Parool, NRC Handelsblad d.d. 13 december 1980.  
82 C. van Zwol, ‘Eugen Jochum en de wereld van Anton Bruckner’, in: Preludium 43 nr. 2 (september 1984), p. 

15-17.  
83 Van Zweden & Le Large, Ouverture, p. 98. 
84 Van Hasselt, ‘Naar het Eeuwfeest (1974-1988)’, p. 219.  
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belangrijke periode. De redactie van Preludium herdacht hem als een der meest geziene 

gastdirigenten, op wie nimmer tevergeefs een beroep was gedaan.
85

 In december 1987 leidde 

Bernard Haitink twee abonnementsconcerten in Amsterdam en één in Den Haag waarop ter 

nagedachtenis van zijn Duitse collega de Achtste symfonie van Ludwig van Beethoven en de 

Zevende symfonie van Anton Bruckner ten gehore werden gebracht. Beethoven- en Bruckner-

uitvoeringen onder leiding van Eugen Jochum hadden zich altijd in een grote belangstelling 

kunnen verheugen. 

 

Antal Doráti maakte na zijn optredens in de jaren vijftig en begin jaren zestig en de 

plaatopnamen zijn rentree in het seizoen 1974/75 met de registratie voor de grammofoon van 

het complete ballet De notenkraker van Tsjaikovski.
86

 De lange periode waarin hij niet met 

het orkest is opgetreden, kan te maken hebben gehad met zijn ‘uiterst ontvlambaar 

temperament’ en extreme aanvallen van woede. Hij kon ‘een regelrecht mispunt voor z’n 

orkestmusici’ zijn. Met het klimmen der jaren werd hij milder en rustiger.
87

 Vanaf 1979 

volgden weer concertoptredens. In de jaren tachtig nam Doráti een belangrijk aantal concerten 

voor zijn rekening en leidde hij het orkest tijdens het Holland Festival en in het buitenland (in 

1981 in Frankrijk, in 1983 in Spanje en in 1985 in Noorwegen).
88

 De grammofoonopname 

van De notenkraker bleek de eerste te zijn van enkele nieuwe producties met deze dirigent 

van de oude garde.
89

 Waar andere oudere collega’s zich vaak beperkten tot een verkleind 

repertoire met louter meesterwerken, bleef Doráti onbekende composities instuderen, inclusief 

nieuwe werken. ‘Het maakte de programma-besprekingen met hem altijd bijzonder boeiend; 

aan plannen, projecten of ideeën had hij nooit gebrek en met de hem in hoge mate 

kenmerkende energie wist hij het merendeel van deze plannen ook te verwerkelijken’, schreef 

de redactie van Preludium na zijn dood in 1988. Ongetwijfeld was dit de mening van Hein 

van Royen, getuige de correspondentie in het archief van het Concertgebouworkest. 

Doráti heeft zich vooral onderscheiden in Tsjaikovski, Bartók, Beethoven en Brahms. 

Hij behoorde tot de dierbaarste gastdirigenten van het orkest.
90

 In 1981 leidde hij in Carré 

scenische uitvoeringen van de pantomime De wonderbaarlijke mandarijn en de opera Hertog 

Blauwbaards burcht van Béla Bartók.
91

 Onder zijn directie zijn behalve De notenkraker onder 

andere het ballet Doornroosje van Tsjaikovski en het Concert voor orkest en Deux images van 

Bartók opgenomen.
92

 Een aantal keren kwam hij met thema’s in zijn programma’s: Faust in 

1982, Hongaarse muziek in 1987 en pleidooien voor vrede in 1982 en 1986. Van Penderecki 

introduceerde hij op 19 november 1982 Threnos, diens klacht om de slachtoffers van 

Hiroshima. Hij liet dit werk volgen door Die Schöpfung van Joseph Haydn. Een verklaring 

voor de concertbezoekers over de combinatie van deze twee stukken verzorgde hij zelf.
93

 Op 

14 mei 1986 voerde het orkest tijdens een lunchconcert (het openbare gedeelte van de 

repetitie) en ’s avonds tijdens een besloten concert ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum 

van de Kamer van Koophandel in Amsterdam en op 15 en 16 mei in Den Haag onder leiding 

                                                 
85 Redactie, ‘Eugen Jochum (1902-1987)’, in: Preludium 45 nr. 9 (mei 1987), p. 5; T. de Leur, ‘Eugen Jochum 

geliefd in Amsterdam’, in: Preludium 46 nr. 4 (december 1987), p. 11. 
86 Van Bart, Discografie, p. 80, 111. 
87 Van Zweden & Le Large, Ouverture, p. 109-110. 
88 Het eerste optreden van Antal Doráti als gastdirigent vond plaats op 17 februari 1952. Van Hasselt, ‘Naar het 

Eeuwfeest (1974-1988)’, p. 221; ’Steffen, ‘Kroniek’. 
89 Van Bart, Discografie, p. 85-95; T. de Leur, ‘Antal Doráti 80 jaar’, in: Preludium 44 nr. 9 (mei 1986), p. 25. 
90 Redactie Preludium, ‘In memoriam Antal Doráti (1906-1988)’, in: Preludium 47 nr. 5 (januari 1989), p. 3. 
91 Van Hasselt, ‘Naar het Eeuwfeest (1974-1988)’, p. 221. 
92 Van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest, p. 86-95. 
93 Van Hasselt, ‘Naar het Eeuwfeest (1974-1988)’, p. 221; Preludium 41 nr. 3 (november 1982); De Leur, ‘Antal 

Doráti 80 jaar’. 
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van de tachtigjarige meester zijn toen recente Tweede symfonie Querela pacis uit. Een 

betekenisvolle verklanking van een roep om vrede op een tekst van Erasmus, ‘een stuk 

muziek vol geëmotioneerde statements. Dit alles – dat kon van iemand als Doráti verwacht 

worden – heel fraai voor orkest geschreven.’ Zijn vrouw, de pianiste Ilse von Alpenheim, trad 

op in Mozarts concert KV 271. Het derde werk op het programma was de Zevende symfonie 

van Ludwig van Beethoven. Muziekrecensent Aad van de Ven schreef naar aanleiding van de 

uitvoering van Beethovens Zevende: ‘Eigenlijk valt er niet eens zo veel bijzonders over te 

zeggen. Wat aan zo’n uitvoering van Doráti zo goed is manifesteert zich niet in details, maar 

in de greep op het totaal, in de volstrekte natuurlijkheid van het tempo en in de duidelijkheid 

in alle geledingen van het orkest.’
94

 Twee maanden eerder had hij als invaller voor zijn zieke 

collega Klaus Tennstedt concerten gegeven, waarvan alleen al krantenkoppen boven de 

recensies boekdelen spraken: De Telegraaf: ‘Doráti interpreteert Mahler voorbeeldig. 

Concertgebouworkest in grote vorm’, Het Parool: ‘Doráti is meester van de klankkleur’, het 

Algemeen Dagblad: ‘Dorati blijft top-dirigent’.
95

 Het programma met onder meer Mahlers 

Vierde symfonie was ongewijzigd gebleven. Niet iedereen was tevreden: boven de bespreking 

van Aad van de Ven in de Haagsche Courant stond ‘Norse Mahler van Doráti’.
96

  

Zijn grote betrokkenheid bij het orkest kwam op indrukwekkende wijze tot uiting toen 

de eerder genoemde inkrimping van het orkest dreigde.
97

 Het Gebouw steunde hij op 5 juli 

1985, toen hij ter gelegenheid van de voltooiing van de geslaagde fondsenwerving voor de 

renovatie ervan met het Concertgebouworkest en vier vocale solisten een feestconcert leidde. 

Prins Claus en vele anderen die een belangrijke bijdrage aan de renovatie hadden geleverd, 

waren daarbij aanwezig.
98

 Doráti onderscheidde zich van veel collega’s door persoonlijk en 

met de pen de correspondentie te voeren. Hoe er vanuit het orkest over Doráti werd gedacht, 

toont een briefje van zakelijk leider Dolf van Dantzig en artistiek leider Hein van Royen ter 

gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.  

 

‘Dear Maestro Dorati! 

 

On behalf of the Concertgebouw Orchestra we have the pleasure and the honour to send you 

our warmest wishes for your 75th birthday. 

 

It is with feelings of deep gratitude and admiration that we remember your long-lasting 

relationship with our orchestra, a relationship which in recent years has been intensified anew 

in the most happy and fruitful way. 

 

We look forward with great expectation to the realization of the future projects we have been 

planning together and express as our deepest and most heartfelt wish that we may enjoy you 

having as a guest with us for many, many years to come!’
99

 

   

 In november 1987 vonden Doráti’s laatste optredens met het Concertgebouworkest 

plaats. De uitgevoerde composities typeren de dirigent: Felszállot a páva (variaties over een 

Hongaars volkslied) van Zoltán Kodály, het Eerste pianoconcert van Franz Liszt en het 

                                                 
94 Haagsche Courant/Rotterdamsch Nieuwsblad/Goudsche Courant d.d. 16 mei 1986. Zie ook De Leur, ‘Antal 

Doráti 80 jaar’. 
95 D.d. 7, resp. 6 en 8 maart 1986. 
96 D.d. 6 maart 1986. 
97 Van Hasselt, ‘Naar het Eeuwfeest (1974-1988)’, p. 219-221. 
98 Jaarverslag 1984/85 van Het Concertgebouw N.V. 
99 SAA toegangsnr. 693 (KCO), kopie brief d.d. 23 februari 1981. 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 179     T1 -    Black



 

 

 359 

Concert voor orkest van Béla Bartók. De concerten van 18, 19 en 21 november 1987 werden 

overgenomen door de Franse dirigent Serge Baudo, die zo voor het eerst met het orkest 

optrad.
100

 Nog in de seizoensfolder voor 1988/89 werden optredens van Doráti in maart 1989 

aangekondigd. Het concert van 27 november 1987 bleek echter zijn laatste te zijn geweest. 

Hij overleed op 13 november 1988.
101

 

 

12.9 Nieuw elan 

Tijdens de door ernstige kwesties geteisterde jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er nog 

een gastdirigent voor het orkest die het musiceren belangrijke inspirerende impulsen gaf: 

Leonard Bernstein. De relatie met hem gaat terug tot 1950.  

Bernstein had al tijdens het Holland Festival 1948 en 1950 met veel succes het 

Residentie Orkest geleid,
102

 waarna een uitnodiging was gevolgd om met het 

Concertgebouworkest op te treden. Zoals zovele collega’s die voor het eerst het Amsterdamse 

orkest mochten dirigeren, kreeg hij geen abonnementsconcert, maar slechts een buitengewoon 

en een volksconcert toebedeeld, op 7 respectievelijk 9 september 1950. Beide keren klonken 

vóór de pauze Ma mère l’oye, Alborada del gracioso en het Pianoconcert in G van Maurice 

Ravel en erna Schumanns Tweede symfonie. Het eerste concert werd geopend met het Air uit 

de Derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach, BWV 1068, vanwege het overlijden van 

twee orkestleden en een gepensioneerd lid. In het pianoconcert trad Bernstein tevens als solist 

op; vanwege de grote bijval is, in elk geval tijdens de eerste uitvoering, het moeilijke laatste 

deel ervan herhaald.
103

 Het onderstreept zijn meesterschap. 

Het optreden van de Amerikaan leidde niet tot ieders tevredenheid, opmerkelijk 

genoeg wel bij de vaak zeer kritische Matthijs Vermeulen. Vermeulen gaf er in De Groene 

Amsterdammer blijk van dat hij voor het uiterst briljante (eerste) concert onbeperkte lof had. 

Ook gaf hij een lange beschouwing, mede vanuit de vraag waarom Bernstein elke muziek 

vertolkte met enorme hoogspanningen die tijdens het stuk weliswaar wisselden, doch waarvan 

het uitgangspunt ongeveer steeds hetzelfde bleef. ‘Hij staat tegenover het orkest en de 

hoorders als een cyclotron die alles magnetiseert wat geleidbaar is. Dit kan op het 

physiologisch plan buitengewoon prikkelend, vivifiërend, stimulerend werken, als een ruime 

dosis ozon of zuurstof. Wijl Bernstein’s gesteltenis zuiver blijkt, ongeveinsd, spontaan, zal zij 

immer boeien, zonder te ergeren. Maar op het artistieke plan riskeert deze systematische 

potentieel-vermeerdering, deze survoltage voortdurend vergelijkbaar te worden met de 

misrekening van een acteur of regisseur die Romeo, Titania, Prospero zou spelen in dezelfde 

visie, dezelfde accentuatie als Othello, Macbeth of Lear.’ Schumanns Tweede symfonie, 

sedert jaren in onbruik ‘wegens de vele zwakheden van haar muzikale inhoud’, kon evenwel 

‘door een rijkelijke injectie van nerveuze electriciteit uiterst gemakkelijk gevitaliseerd 

worden’. Vermeulen had gelijk met zijn opmerking over de populariteit van het werk. De 

symfonie was sporadisch ten gehore gebracht, voor het laatst in 1942 onder leiding van 

Willem van Otterloo.
104

  

Hij vond verder de handelwijze van de dirigent ongemeen belangwekkend, want: 

‘Vele componisten verdragen een survoltage niet slechts uitstekend, maar zij vergen het 

zelfs.’ Anderzijds zag hij de gevaarlijke kant van deze betrekkelijk nieuwe benadering, als de 

                                                 
100 Ibid., gecorrigeerd overzicht van werkzaamheden 1987/88; Steffen, ‘Kroniek’. 
101 T. de Leur, ‘De laatste concerten van Doráti’, in: Preludium 47 nr. 7 (maart 1989), p. 14-15. 
102 J. Voeten e.a., Een Nederlands wonder. Vijftig jaar Holland Festival ([Zutphen,] Amsterdam 1997), p. 14. 
103 Algemeen Handelsblad d.d. 8 september 1950, De Waarheid d.d. 9 september 1950. De overleden orkestleden 

zijn de hoboïst J.W. Peddemors en de tweede violist S.H. Snijder. Het gepensioneerde lid is de cellist H.J. 

Lijsen.  
104 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Concertgegevens 1931-1959, in: T. de Leur, 

Eduard van Beinum 1900-1959. Musicus tussen musici. Biografie (Bussum, Amsterdam 2004). 
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middelen het doel verre overtreffen. Ook werd Bernsteins vermogen gememoreerd om bij 

elke muziek een orkestklank te realiseren, die men ‘fonkelend, tintelend, sprankelend, 

fosforescerend zou kunnen noemen, stralend, lichtend in elke vorm, zowel in het geruis van 

een zephier als in het geraas van een orkaan.’ Een minpunt was volgens Vermeulen de 

neiging om wegens zijn ‘uitsluitende gerichtheid naar constructiefheid […] de kleine 

geledingen ener muzikale frase een beetje nadrukkelijk te detailleren, te onderstrepen.’ Hij 

zou eens even moeten letten op de wijze waarop Van Beinum – die Vermeulen daarin uniek 

vond – een melodie zingend en zwevend maakte. In het pianoconcert van Ravel gaf Bernstein 

blijk van een ongelooflijke precisie en doeltreffendheid. De recensent concludeerde dat de 

Amerikaan genoeg muziek in zich had ‘om negen en negentig procent van zijn mimiek, van 

wat onnozele lieden “show” noemen, te kunnen missen.’ ‘Ik beschouw Leonard Bernstein als 

een dirigent die vandaag zo goed het meeste kan bereiken met het minste, als het minste met 

meeste.’
105

 

 In 1978 hield Bernsteins komst mede verband met live-registraties van Beethovens 

Missa solemnis door DGG voor de grammofoonplaat en door Unitel op film. Tevens 

verzorgde hij in aansluiting daarop een benefietconcert voor Amnesty International. Alle 

optredens waren snel uitverkocht. Opnieuw was er geen sprake van een onverdeeld succes.
106

 

Het duurde hierna nog tot in de jaren tachtig, voordat de dirigent opnieuw bij het 

Concertgebouworkest kwam. In 1985 dirigeerde hij het in Mahlers Negende symfonie. ‘Het 

werden schokkende uitvoeringen tijdens het Holland Festival, waarvan het eerste concert 

werd bijgewoond door H.M. Koningin Beatrix en Z.K.H. Prins Claus.’
107

 Orkest en dirigent 

traden ook in Londen op. Eind 1986 kon men melden dat ‘The worlds most glamorous 

conductor’ zijn samenwerking met het orkest ging uitbreiden.
108

 Op 24 en 25 juni 1987, 

opnieuw in het kader van het Holland Festival, werden twee concerten gegeven waarvan het 

programma de Vijfde symfonie van Schubert en de Vierde symfonie van Mahler omvatte 

(met een jongenssopraan als solist, wat muzikaal als een vergissing is beschouwd in geslaagde 

uitvoeringen
109

). Aansluitend volgde een optreden in Londen en een korte tournee naar Oslo, 

Stockholm en Kiel. De opbrengsten van het Holland-Festival-concert van 24 juni werden in 

overleg met Bernstein ter beschikking gesteld van het AIDS-fonds in Amsterdam. In oktober 

vonden in de hoofdstad vier concerten en weer een tournee plaats, eerst naar Leipzig en 

vervolgens naar Oost- en West-Berlijn ter gelegenheid van de viering van het 750-jarig 

bestaan van die stad. Er werden twee programma’s meegenomen: het ene omvatte de 

Unvollendete van Schubert en Mahlers Eerste symfonie, het andere Schuberts symfonie in C, 

de Grote, en Liederen uit Des Knaben Wunderhorn van Mahler, met de sopraan Lucia Popp 

en de bariton Andreas Schmidt als solisten.
110

 Bernsteins overlijden in 1990 veroorzaakte een 

                                                 
105 De Groene Amsterdammer d.d. 16 september 1950. 
106 Hans Heg noemde Bernstein in de Volkskrant d.d. 2 maart 1978 geen echte grote Beethoven-dirigent, maar na 

het concert ten bate Amnesty begon hij zijn bespreking in de krant van 9 maart met de melding dat deze 

grandioos revanche had genomen met het tweede Beethoven-programma. Zie verder bijvoorbeeld NRC 

Handelsblad, Het Parool d.d. 2 maart 1978, Het Parool d.d. 9 maart 1978, Het Binnenhof, Haagsche 

Courant/Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 10 maart 1978. 
107 SAA toegangsnr. 693 (KCO), S.G.A.M. van den Berg, Bernstein project Concertgebouworkest, d.d. 23 

december 1986; Steffen, ‘Kroniek’. 
108 Ibid. 
109 Voeten, Een Nederlands wonder, p. 15. De radio-opname van de uitvoering van Schuberts Vijfde symfonie 

d.d. 24 juni 1987 is opgenomen in het vijfde deel van de Anthology. 
110 De liederen waren ‘Der Schildwache Nachtlied’, ‘Wer hat dies Liedlein erdacht?’, ‘Der Tamboursg’sell’, 

‘Das irdische Leben’, ‘Verlorne Müh’’, ‘Des Antonius von Padua Fischpredigt’, ‘Revelge’, ‘Rheinlegendchen’, 

‘Lob des hohen Verstandes’, ‘Wo die schönen Trompeten blasen’ (14 oktober) – ‘Urlicht’ (15 oktober), ‘Lied 

des Verfolgten im Turm’, ‘Trost im Unglück’. SAA toegangsnr. 693 (KCO), gecorrigeerd overzicht van 
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grote schok. Het orkest had aan hem uiterst inspirerende impulsen te danken tijdens de zo 

door ernstige kwesties geteisterde jaren tachtig. De redactie van Preludium schreef dat bij het 

Concertgebouworkest en het Amsterdamse publiek de onuitwisbare herinnering zou 

voorleven aan zijn overrompelende en meeslepende wijze van dirigeren, en zijn tomeloze 

energie.
111

 Opnamen versterken deze herinnering. 

‘Lenny’ heeft ook de orkestleden onuitwisbare herinneringen bezorgd. In de woorden 

van Jaap van Zweden en Niels Le Large: ‘Bernstein was buitengewoon expressief. Zijn 

dirigeren gebeurde op basis van hoog oplopende emoties. Stormachtige gevoelens, die hij 

over het gehele orkest uitstrooide. Iedereen op het podium mocht er volop van meegenieten. 

Vond hij iets goed gespeeld, dan omhelsde hij je uitbundig. Was hij minder tevreden, ook dan 

liet hij dat merken. […] Want niettegenstaande zijn onstuimige sentiment bood hij ons musici 

daarmee een glasheldere duidelijkheid. Bovendien had hij een weergaloos talent voor 

understatements.’ Toen het orkest eens roezig bleef en herhaalde pogingen de musici tot orde 

te roepen niets uithaalden, nam hij zijn volledige kunstgebit uit zijn mond en legde dit voor 

zich op de directielessenaar neer. ‘Twee rijen tanden zonder schedel grijnsden de orkestleden 

aan. Nimmer tevoren was de Amsterdammers op zo’n metaforische wijze te kennen gegeven 

dat ze konden doodvallen. Binnen enkele seconden kon men op het podium een speld horen 

vallen.’
112

   

 

12.10 Andere gastdirigenten 

In 1983 stelde Hein van Royen dat er geen nieuwe dirigentengezichten zijn die het 

Concertgebouworkest vermochten te boeien.
113

 Was dit een reële inschatting? 

Gastdirigenten namen een groot gedeelte van de concerten voor hun rekening. Van de 

45 Amsterdamse abonnementsconcerten van het seizoen 1974/75 bijvoorbeeld dirigeerde 

Bernard Haitink er 14. Van de 12 concerten voor het Nederlands Theater Centrum dirigeerde 

hij er in dat seizoen 4. De 11 concerten ter gelegenheid van ‘Mokum 700’ in het RAI-gebouw 

werden alle geleid door André Vandernoot.
114

 Van de 43 Amsterdamse 

abonnementsconcerten van het seizoen 1975/76 kwamen er 15 voor rekening van Haitink.
115

 

Bij de seizoensinvulling kon er dus van worden uitgegaan, dat zo’n tweederde van de 

abonnementsconcerten in de hoofdstad door gastdirigenten diende te worden geleid. Uiteraard 

nam Haitink ook andere gezichtsbepalende activiteiten voor zijn rekening, zoals tournees, de 

kerstmatinees en scenische uitvoeringen als in 1984 van Stravinsky’s Oedipus rex in Carré.  

Aangegeven is al dat er nog altijd dirigenten met een breed repertoire naar Amsterdam 

kwamen, persoonlijkheden waarmee het orkest heel vertrouwd was en dat in de periode 1974-

1988 aanvankelijk coryfeeën als Colin Davis, Eugen Jochum en Kirill Kondrasjin in de 

seizoensopbouw centraal stonden.
116

 Naast hen werden experts en min of meer ‘losse’ 

gastdirigenten ingeschakeld. Onder de experts voor moderne muziek bevonden zich Diego 

Masson, Michel Tabachnik, Hans Zender, Richard Dufallo en Reinbert de Leeuw en voor in 

eerste instantie composities uit de barok en vervolgens ook voor repertoire uit later tijd 

Nikolaus Harnoncourt en Frans Brüggen. Harnoncourt zou steeds belangrijker worden, terwijl 

Davis en Jochum en later Doráti bleven komen. Ook Hans Vonk keerde steeds weer terug.  

                                                                                                                                                         
werkzaamheden 1987/88. De radio-opname van de uitvoering van de Eerste symfonie van Mahler d.d. 9 oktober 

1987 is opgenomen in het vijfde deel van de Anthology. 
111 Redactie Preludium, ‘In memoriam Leonard Bernstein’, in: Preludium 49 nr. 4 (december 1990), p. 8-9. 
112 Van Zweden & Le Large, Ouverture, p. 94-96. 
113 Bank & Wennekes, De klank als handschrift, p. 185. 
114 SAA toegangsnr. 693 (KCO), jaarverslag 1974/75. 
115 Ibid., gecorrigeerd overzicht van werkzaamheden 1975/76. 
116 Seizoensbrochures 1975/76, 1976/77. 
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Het is opvallend dat Van Royen soms maar weinig nieuwe gezichten naar Amsterdam 

haalde respectievelijk kon halen. Toch bevonden zich daaronder in de periode 1974/75-

1982/83 dirigenten die elders al wel boeiden of die later zouden terugkomen, onder wie 

Riccardo Muti, Kurt Sanderling, Leonard Slatkin, Klaus Tennstedt, Michael Tilson Thomas, 

Vladimir Ashkenazy en Neeme Järvi.
117

 Ed Spanjaard bleek na zijn assistent-dirigentschap in 

1977-1979 als gastdirigent in de loop der jaren eveneens waardevol te zijn.  

De opzet van de programmasamenstelling van de serie C bleef ongewijzigd, met 

enerzijds in een min of meer traditioneel idioom geschreven moderne werken en anderzijds 

composities waarin getracht werd grenzen te verleggen. Een voorbeeld. Op 12 november 

1978 dirigeerden Frans Brüggen en Reinbert de Leeuw. Oude-muziek-specialist Brüggen trad 

op met twee werken van Johann Sebastian Bach, zijn tegenhanger De Leeuw met composities 

van Schönberg en Hindemith.  

De serie C werd wel in de loop der jaren steeds minder een eigen product. Hiervoor is 

al vermeld dat er behalve het Concertgebouworkest andere orkesten in optraden. In 1980/81 

bijvoorbeeld nam het Concertgebouworkest van de acht concerten er maar vier voor zijn 

rekening. Ze werden gedirigeerd door respectievelijk Richard Dufallo, Hans Vonk en Neeme 

Järvi als vervanger van de plotseling overleden Kirill Kondrasjin. Verder traden tijdens de C-

concerten van 1980/81 het Radio Filharmonisch Orkest, het Rotterdams Philharmonisch 

Orkest, het Residentie Orkest en uit Polen het Filharmonisch orkest en het Filharmonisch koor 

van Krakau op. Mede vanwege de belangrijke plaats die Poolse muziek op de programma’s 

innam. De dirigenten van de gastorkesten waren achtereenvolgens Jan Stulen, Jerzy 

Katlewicz, Roelof van Driesten en Vonk. Hans Vonk leidde naast zijn concert met 

medewerking van het Nederlands Kamerkoor onder meer de reprise in Carré van de 

circusopera Houdini van Peter Schat in samenwerking met De Nederlandse Opera.
118

   

In 1979/80 en 1980/81 debuteerden nog maar twee dirigenten per seizoen als 

gastdirigent van het orkest. Tussen het eerste optreden van Neeme Järvi op 13 maart 1981 en 

dat van Herbert Blomstedt op 20 augustus 1983 maakte niemand meer zijn debuut. Daarna 

kwam er een belanrijke verandering: in de periode 1983/84 tot en met 1984/85 verschenen 

namelijk de volgende musici voor het eerst voor het orkest: 

Carlos Kleiber 

Friedrich Cerha 

Semyon Bychkov 

Zoltán Peskó 

Myung-Whun Chun 

Charles Dutoit 

Reinhard Peters 

Riccardo Chailly 

Jan Krenz 

Leif Segerstam 

Kenneth Montgomery.
119

 

Het orkest moest wel vanwege de onzekerheden met betrekking tot Haitink.  

Carlos Kleiber zorgde voor een onvergetelijke kennismaking. Zijn debuut als dirigent 

had in 1954 in Potsdam plaatsgevonden. Al heel lang poogde het Concertgebouworkest hem 

te engageren, mede met het argument dat de naam Kleiber ‘dem hiesigen Publikum und auch 

den Musikern des Concertgebouw-Orchesters noch immer unvergesslich in der Erinnerung’ 

                                                 
117 Steffen, ‘Kroniek’. 
118 ‘Concertgebouworkest - serie C 1980/81’, in: Preludium 39 nr. 1 (september 1980), p. 16-21, programma’s; 

SAA toegangsnr. 693 (KCO), gecorrigeerd overzicht werkzaamheden 1980/1981. 
119 Steffen, ‘Kroniek’. 
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was.
120

 Op 19 oktober 1983 dirigeerde hij eindelijk voor het eerst een concert van het 

Concertgebouworkest. De samenwerking leverde opmerkelijke uitvoeringen op van 

Beethovens Vierde en Zevende symfonie.
121

 Eind 1985 verklaarde Kleiber zich bereid om 

opnieuw in Amsterdam te komen dirigeren,
122

 maar van hernieuwd optreden is niets meer 

gekomen. 

Als gebruikelijk vonden er aan de Van Baerlestraat telkens rentrees plaats. Zo maakte 

na een afwezigheid van achttien jaar in 1976/77 Karl Böhm opnieuw zijn opwachting. Verder 

zagen orkest en publiek onder anderen Rafael Kubelík en Willem van Otterloo terug. Ook 

traden Colin Davis, Kirill Kondrasjin op.
123

 

 De relatie met Hans Vonk was enerzijds kameraadschappelijk, met grote waardering 

over en weer, en anderzijds soms stroef. Vonk was in 1942 geboren als zoon van een van de 

violisten van het orkest. In het seizoen 1968/69 kwam hij er werken in het kader van het Plan 

der Jonge Dirigenten.
124

 Vanaf 1971 tot 1973 was hij assistent-dirigent. Hij debuteerde 

officieel op 19 april 1970 na een afzegging van Haitink met een cantate van Johann Sebastian 

Bach en werken van Hans Henkemans en Karl-Birger Blomdahl. Nog in hetzelfde jaar kreeg 

hij de kans om met het orkest een breed scala aan muziek uit te voeren: van Sweelinck, 

Vivaldi en Carl Maria von Weber tot Kurt Weill, Stravinsky en Peter Schat.
125

  

Na zijn assistentschap trad hij bijna jaarlijks met het Concertgebouworkest op. Soms 

viel hij voor een ander in. Hij manifesteerde zich nationaal en internationaal als dirigent van 

uiteenlopende symfonische muziek en opera’s. De programma’s van zijn concerten met het 

Concertgebouworkest tonen dat hij een breed repertoire aankon. Ze bevatten ook eerste 

uitvoeringen en wereldpremières. Vonk had een bijzondere relatie met muziek van Peter 

Schat, wat onder meer tot uiting kwam in de wereldpremière van Schats Houdini waaraan het 

orkest in 1977 onder Vonks leiding meewerkte. In 1981 werd, zoals vermeld, de succesvolle 

productie herhaald. In 2001 dirigeerde Vonk de wereldpremière van Schats Derde symfonie, 

Gamelan. Zijn laatste concert met het Concertgebouworkest, op 8 maart 2002, bevatte Arch 

Music for St. Louis, die Schat voor het Saint Louis Symphony Orchestra had geschreven in de 

periode dat Vonk er chef-dirigent was.
126

 

Het doet Hans Vonk tekort dat in Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 

Concertgebouworkest 1888-1988 zijn aandeel in de periode 1974-1988 niet apart is belicht. 

Hij onderscheidde zich namelijk dusdanig dat Haitink hem als zijn opvolger zag.
127

 Ook een 

vergelijkbare voorganger, Willem van Otterloo, zou in deze geschiedschrijving meer plaats 

hebben kunnen krijgen. Van Otterloo was evenmin waardig bevonden om een chef-dirigent 

op te volgen (Eduard van Beinum). De afstandelijkheid van het in memoriam dat na het 

overlijden van Van Otterloo in 1978 in Preludium werd opgenomen, is opmerkelijk.
128

 

Vonk heeft er moeite mee gehad dat hij Haitink niet heeft kunnen opvolgen. Het 

orkest was hem, zoals hij in 2004 zei, ‘door alle bagage van vriendschappen en zelfs 

                                                 
120 SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslag van de brief aan Carlos Kleiber d.d. 20 april 1979.  
121 Het Parool d.d. 20 oktober 1983, de Volkskrant en Trouw d.d. 21 oktober 1983. Philips DVD 070 100-9. 
122 SAA toegangsnr. 693 (KCO), kopie van de brief aan Carlos Kleiber d.d. 2 januari 1986.  
123 Ibid., gecorrigeerd overzicht werkzaamheden 1976/1977. 
124 Ibid., jaarverslag 1968/69; parttime, via het Contactorgaan van Nederlandse Orkesten.   
125 H. Posthuma de Boer, ‘‘Ik heb een hekel aan verliezen’. Dirigent Hans Vonk over zijn liefde voor het 

Koninklijk Concertgebouworkest’, in: Preludium 62 nr. 9 (mei 2004), p. 12-16; ‘In memoriam Hans Vonk’, in: 

Preludium 63 nr. 2 (oktober 2004), p. 7. Opmerkelijk is dat Luuk Reurich in Hans Vonk. Een dirigentenleven 

(Bussum 2006) amper iets zegt over de relatie van Vonk en het Concertgebouworkest.  
126 ‘In memoriam Hans Vonk’. 
127 Bank & Wennekes, De klank als handschrift, p. 194. 
128 ‘In memoriam Willem van Otterloo’, in: Preludium 37 nr. 1 (september 1978), p. 28. 
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vijandschappen’ dierbaarder dan alle andere orkesten.
129

 Roland de Beer van de Volkskrant 

tekende de opmerking op: ‘Het enige orkest waar ze echt vriendelijk voor me waren, je zal het 

raar vinden, was het Concertgebouworkest. Misschien omdat mijn vader daarin gespeeld had. 

Veel collega’s die ik nog van het conservatorium kende hebben me geholpen in het begin. 

Andere orkesten in Nederland zagen me niet stáán.’
130

 Vonk overleed in 2004 op 62-jarige 

leeftijd in Amsterdam. 

De relatie met Edo de Waart was een totaal andere. Hij heeft in de periode 1963-1966 

als hoboïst deel van het Concertgebouworkest uitgemaakt.
131

 Na het winnen van het Dimitri 

Mitropoulos dirigentenconcours in New York in 1964 en een assistentschap bij Leonard 

Bernstein werd hij in 1966 assistent-dirigent van het orkest. In 1967 vertrok hij al vanwege 

aanstellingen bij het Nederlands Blazers Ensemble en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.  

De Waart maakte zijn debuut als dirigent van het Concertgebouworkest op 8 juli 

1966.
132

 Na zijn vertrek keerde hij geregeld terug. Hij ontpopte zich in zijn carrière ook als 

operadirigent en voerde in 1978 Tannhäuser met het orkest uit, in 1979 Der Fliegende 

Holländer en in 1986 Der Meistersinger von Nürnberg. Binnen het Concertgebouworkest 

werd De Waart, zoals Hans Vonk, nauwelijks als toekomstige chef gezien.
133

  

Hoe de waardering van gastdirigenten bij de orkestleden lag, tonen de twee enquêtes 

die in verband met de opvolging van Bernard Haitink zijn gehouden. De eerste enquête in 

november 1984 leverde een reeks uiteenlopende namen op, in totaal 31. Veruit de meeste 

punten kreeg toen Claudio Abbado, gevolgd door Wolfgang Sawallisch. Duidelijk minder 

prominent, maar wel met meer dan vijftig punten, eindigden Charles Dutoit, Colin Davis en 

Riccardo Muti. Omdat er nog geen optreden met Riccardo Chailly had plaatsgevonden, kwam 

hij met vijf punten pas op de zeventiende plaats terecht. De waardering veranderde op slag na 

zijn eerste optredens, zoals de uitslag van de tweede enquête in februari 1985 toont. Toen 

eindigde hij op de eerste plaats, met als eersten na hem Abbado, Sawallisch, Davis, Dutoit en 

Muti. 

Regelmatig werden ook andere Nederlandse dirigenten uitgenodigd. Een van hen was 

Lucas Vis. Hij leidde het orkest voor het eerst op 7 januari 1979 en dirigeerde daarbij de 

wereldpremière van Sonatas voor groot orkest van Geert van Keulen en eerste uitvoeringen 

van composities van Dallapiccola, Varèse en Messiaen.
134

 Vis trad met het orkest onder meer 

verscheidene keren tijdens het Holland Festival op en werd hoofdzakelijk gevraagd voor 

twintigste-eeuws repertoire.
135

 Omdat in de seizoenen 1974/75-1987/88 Bernard Haitink aan 

geen van de optredens van het orkest in het Holland Festival meewerkte, kwam daarvoor een 

reeks andere persoonlijkheden aan bod, behalve Kirill Kondrasjin uit Nederland Lucas Vis, 

Anton Kersjes, Reinbert de Leeuw, Ed Spanjaard, Edo de Waart en Hans Vonk, en uit het 

buitenland Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Colin Davis, Antal Doráti, Richard Dufallo, 

Jean Fournet, Carlo Maria Giulini, Nikolaus Harnoncourt, Neeme Järvi, Danny Kaye, Michel 

Tabachnik, Michael Tilson Thomas en niet te vergeten Riccardo Chailly.
136

 

                                                 
129 ‘In memoriam Hans Vonk’. 
130 R. de Beer, Dirigenten en nog meer dirigenten (Amsterdam 52006), p. 169. 
131 ‘Bijlage 2 De leden van het Concertgebouworkest 3.11.1888-3.11.1988’, in: Van Royen e.a., Historie en 

kroniek, II, p. 241-248. 
132 Steffen, ‘Kroniek’. 
133 SAA toegangsnr. 693 (KCO), enquêtes opvolging Haitink. 
134 Steffen, ‘Kroniek’. De radio-opname van Commiato van Luigi Dallapiccola onder leiding van Lucas Vis met 

Dorothy Dorow als soliste is opgenomen in het vijfde deel van Anthology. 
135 T. de Leur in de toelichting bij het vijfde deel van de Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra, p. 

58. 
136 Voeten, Een Nederlands wonder, p. 157-233. SAA toegangsnr. 693 (KCO), overzichten van werkzaamheden. 
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Een wat uitgebreide vermelding van het optreden van Danny Kaye is hier van belang, 

omdat het een acteur, zanger en komiek in de rol van gastdirigent betrof. Hij presenteerde zich 

als gastdirigent op 22 juni 1979 tijdens het Holland Festival in een uitverkochte en feestelijk 

versierde Grote Zaal, in aanwezigheid van onder anderen prinses Beatrix en prins Claus en 

twee van hun zoons.
137

 Het concert had het karakter van een knappe, uitgekiende, bruisende 

muziekshow en werd gegeven ten bate van Unicef. Bij alle grappen en grollen bleek de rol 

van dirigent Kaye op het lijf geschreven. In fragmenten van uiteenlopende composities toonde 

hij ‘verbluffende muzikale en leiderskwaliteiten’. De aanwijzingen en de slagtechniek 

duidden volgens Lex van Delden van Het Parool op ‘een wezenlijk begrip voor de beweging 

en energieën van een partituur’ en op genoten directielessen. ‘Menige aankomende dirigent 

doet het hem in elk geval niet na.’
138

 Kaye had dan ook al tientallen orkesten geleid, 

waaronder toporkesten in Amerika.
139

 

Hiervoor is al bij diverse dirigenten de medewerking aan concerten in het buitenland 

ter sprake gekomen. Op dit gebied is er eveneens sprake van verbreding. Behalve Haitink, 

Kondrasjin, Ashkenazy, Harnoncourt, Jochum en Doráti leidden ook Rossi, Giulini, Tilson 

Thomas, Zinman, Skrowaczewski, Bernstein en Chailly het orkest tijdens buitenlandse 

optredens.
140

 

  

Het overzicht van werkzaamheden voor 1984/85 toont dat er bij de invulling van het seizoen 

ten aanzien van de gastdirecties voor was gekozen om het te verdelen in duidelijke blokken 

van beperkte omvang. Optredens tijdens abonnementsconcerten zijn gekoppeld aan andere 

uitvoeringen, zoals buitenconcerten en uitvoeringen in het kader van de serie AUB, of aan cd-

opnamen. (Met ingang van 1 januari 1982 waren het Cultureel Informatie & Service Centrum 

Amsterdam (CISCA) en het Nederlands Theater Centrum (NTC) samengevoegd. De nieuwe 

organisatie was vervolgens als Amsterdams Uit Bureau (AUB) verdergegaan.
141

 De serie 

NTC waaraan het orkest meewerkte, werd voortaan als serie AUB aangeduid.)  

Wat de blokken betreft: Nikolaus Harnoncourt bijvoorbeeld dirigeerde op 24 

november 1984 het concert in Den Haag, op 25, 28, 29 en 30 november in Amsterdam (serie 

Z, respectievelijk Bwo, Bdo en AUB) en op 1 december in Frankfurt am Main. Het aantal 

uitgevoerde werken tijdens dit blok was beperkt: Mozarts Symfonie in C, KV 425 (de Linzer), 

de Haffnerserenade in D, KV 250, en integraal Händels Watermusic. Verder werden er 

grammofoonopnamen onder zijn leiding gemaakt van onder meer de Linzer. De eerste 

concerten van Riccardo Chailly begin 1985 behoorden achtereenvolgens tot de serie C (op 

zondag 6 januari 1985), Bwo en Bdo en AUB-MC1 en AUB-MC2 (op vrijdag 11 

respectievelijk zaterdag 12 januari).  

In het seizoen 1986/87 kwam er een nieuwe serie bij: de serie D, die voornamelijk het 

klassiek-romantische orkestrepertoire bevatte en waarin zich ook grote namen presenteerden.  

De start van Bernard Haitink als music director van het Royal Opera House Covent 

Garden op 1 september 1987 bracht een grotere inbreng van dirigenten en solisten van een 

jongere generatie met zich mee. In de eerste plaats van de toekomstige chef-dirigent Riccardo 

Chailly. 

                                                 
137 De Telegraaf d.d. 25 juni 1979. 
138 Het Parool d.d. 23 juni 1979. 
139 Hans Heg in de Volkskrant d.d. 25 juni 1979. 
140 ‘Bijlage 6 De concerten van het Concertgebouworkest in het buitenland’, in: Van Royen e.a., Historie en 

kroniek, II, p. 254-257. 
141 ‘NTC + CISCA =?’ en ‘NTC + CISCA =A.U.B’, in Preludium 40 nr. 4 (december 1981), p. 17 

respectievelijk nr. 6 (februari 1982), p. 19. 
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Op het eerste gezicht kan het lijken dat er in de periode 1974/75-1987/88 wat de 

gastdirigenten en hun programma’s betreft, geen nieuwe wegen werden ingeslagen. De keuze 

van de gastdirigenten lijkt echter op een belangrijk nieuw aandachtsgebied te wijzen: de 

Verenigde Staten. Tot dan toe voor het orkest onbekende uit de V.S. afkomstige dirigenten 

kwamen dirigeren: Richard Dufallo, Kent Nagano, Michael Tilson Thomas, naast Leonard 

Bernstein, Antal Doráti, Erich Leinsdorf, Stanisław Skrowaczewski en David Zinman. 

Dufallo en Tilson Thomas lieten orkest en publiek kennismaken met een reeks onbekende 

composities uit de V.S.
142

 

 

12.11 Het mislukken van samenwerken 

In de archieven van het Concertgebouworkest is weinig precieze informatie te vinden over het 

scheeflopen van de samenwerking tussen gastdirigenten en orkest. Toch gebeurt dit. Een 

voorbeeld. In november 1986 trad een nog jeugdige Simon Rattle voor het eerst met het 

Concertgebouworkest op. Hij was in Nederland al goed bekend door zijn optredens met het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het eerste programma dat hij met het 

Concertgebouworkest uitvoerde, bevatte werken van Haydn, Ravel en Stravinsky, het tweede 

de Tiende symfonie van Gustav Mahler in de door Deryck Cooke voltooide versie. 

Aanvankelijk verliepen de concerten goed. Toch kwam er op zeker moment een storing in de 

chemie tussen dirigent en orkest die niet tot de repetities beperkt bleef. Bij de eerste 

uitvoering door het orkest van Mahlers Tiende op 12 november 1986 constateerde de 

recensent van De Telegraaf Roeland Hazeldonk dat het de dirigent niet lukte om het orkest in 

de dramatische opbouw een ʻwerkelijke emotionele ladingʼ te laten leggen. ʻHet leek soms 

bijna alsof het Concertgebouworkest geen Mahler-traditie kende en er een grauwsluier over 

de klank hing. Daarbij kwamen dan nog veel te veel technische mislukkingen: ongelijke 

strijkersgroepen, onzuivere intonaties, kakofonische kopermomenten, en zelfs de houtblazers 

deelden van tijd tot tijd in de malaise.ʼ
143

 In de bijeenkomst van de Artistieke Commissie van 

13 november liepen de oordelen over Rattle zeer uiteen, maar alle aanwezigen waren het 

erover eens dat orkest en dirigent over en weer het contact niet hadden kunnen vinden. Men 

prees wel zijn partituurkennis en gehoor. De vergadering ging ermee akkoord dat de dirigent 

zou worden teruggevraagd, zo mogelijk voor een apart project in 1989. Dit bleef dit echter 

zonder positieve gevolgen. In de Britse pers uitte Rattle zich publiekelijk over zijn 

ʻscheefgelopen debuutʼ. De Amsterdammers hadden volgens hem duidelijk geen zin in 

Mahler Tien en ook zagen ze van Stravinsky en Haydn ʻde lolʼ niet in.
144

 

Gebrek aan een goede wisselwerking komt vaker voor. In het algemeen gesproken, 

kan, volgens Niels Le Large, de interactie tussen dirigenten en een orkest een aardig kerkhofje 

opleveren van orkestleiders die nooit meer terugkwamen. Ze wilden dit zelf niet meer, of het 

orkest was tot de conclusie gekomen: ʻDie nóóit meerʼ. Immers, naast muzikaliteit, opleiding 

en directie-technische vaardigheden spelen vooral tijdens het repeteren het karakter van een 

dirigent en de manier van zich presenteren een grote rol. Waarbij geldt, hoe groter de 

muzikale overtuigingskracht, hoe meer een orkest van een dirigent kan en wil incasseren. Een 

van de voorbeelden is, wat dat betreft, Klemperer. Maar ook het omgekeerde komt voor. Een 

gastdirigent die zich arrogant gedraagt, cynische opmerkingen plaatst, zijn onzekerheden 

overschreeuwt, zijn ijdelheid te opzichtig etaleert, zich te weinig inspant of zich als een 

potentaat opstelt, met een of meerdere programmaʼs met veel te complexe muziek komt, of 

                                                 
142 Amerikaanse dirigenten genoemd in S. Sadie (red.), The new Grove dictionary of music and musicians 

(London, New York 22001); Steffen, ‘Kroniek’. Voorts leidde Tilson Thomas in 1982 een Stravinsky-cyclus. 
143 De Telegraaf d.d. 14 november 1986. 
144 G. van Oorschot, ʻSimon Rattle: ʻMahler staat getatoeëerd in mʼn vel. 25 februari 2011’, 

http://dehandvanguido.blogspot.com/2011/02/simon-rattle-mahler-staat-getatoeeerd.html, d.d. 11 maart 2010. 
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juist alleen met het geijkte repertoire zonder daarmee veelzeggend te zijn, wordt al snel, 

vooral als het een kennismaking betreft, ingedeeld in de categorie voorlopig niet 

terugvragen.
145

 Uiterst onverstandig is het om de orkestleden publiekelijk af te vallen. De 

oorzaak daarvoor hoeft niet alleen bij de dirigent te liggen. Maar: ʻEen dirigent die zich in zijn 

ergernis of vertwijfeling tot een publicitaire strafexercitie laat verleiden,ʼ aldus Niels Le 

Large, ʻtrekt openlijk ten strijde tegen zijn eigen orkestleden en brengt daarmee het slechtste 

in hen boven. De contra-attaque van het orkest kan hij per kerende post verwachten. En 

betreft het bij een dergelijke bonje de situatie bij een toporkest, dan luistert de hele 

muziekwereld muisstil en met gespitste oren mee. 

Ter andere zijde moeten orkestmusici die een dirigent in het openbaar van 

kanttekeningen voorzien er op rekenen, dat die maestro uit nijd en zelfrespect hun orkest 

nooit meer zal willen dirigeren. En het orkest dat zoiets te vaak overkomt, maakt zich bij de 

grote kapelmeesters niet populair. Met welk gedrag het zich in grote artistieke problemen 

dreigt te manoeuvreren. Kortom, beide partijen hebben elk hun persoonlijke redenen de 

samenwerking zo lang mogelijk chic te houden.ʼ
146

 Waar dit mislukt, is vaak een langdurige 

verwijdering het gevolg.  

 

12.12 Honorering 

Het begrotingsoverzicht in paragraaf 12.4 van de kosten van dirigenten in het seizoen 1980/81 

heeft al duidelijk belangrijke verschillen in waardering getoond en aangegeven dat er met hun 

optreden in totaal forse bedragen waren gemoeid. Soms waren er meevallers en wilde een 

dirigent nog wel eens voor f 1.250 voor één concert optreden,
147

 maar de alsmaar stijgende 

honoraria stelden het orkest continu voor beperkingen. De stijgingen waren niet alleen het 

gevolg van inflatie, maar werden eveneens veroorzaakt door de steeds hogere eisen van de 

topdirigenten.  

 Kon een Nederlandse dirigent in 1979 nog worden geëngageerd voor twee optredens à 

f 3.250 per optreden, al in 1981 werd met hem voor het volgende jaar een bedrag 

overeengekomen van f 6.500 per concert, exclusief 50% toeslag in geval van radio-opname.
148

 

Voor Kondrasjin werd voor het seizoen 1979/80 voor twintig concerten f 8.000 bruto per 

concert afgesproken.
149

 Georg Solti daarentegen bleek eind 1977 al niet meer bereid voor zo’n 

bedrag te komen dirigeren,
150

 terwijl in 1978 f 45.000 netto moest worden betaald voor zes 

concerten van Giulini. Dat bedrag werd nog vermeerderd met tweemaal radiotoeslag ad  

f 7.500 in totaal en een vergoeding voor reiskosten van f 2.140. In 1979 was het totale bedrag 

van het uit te betalen honorarium voor Giulini voor zes concerten in dat jaar gestegen tot  

f 56.000, vermoedelijk f 8.000 per concert, plus tweemaal radiotoeslag. Negen jaar later zou 

het bedrag per concert inclusief radio-opname zo’n viermaal hoger liggen plus vergoeding 

van de kosten voor twee retourvluchten en hotelkosten.
151

  

 In 1980 werd daarom door de zakelijk leider hard gewerkt om de honoraria binnen de 

perken te houden, ook al om een oplossing te vinden voor de door de gemeente Amsterdam 

                                                 
145 Vgl. N. Le Large, ʻContra de dirigeerautomaatʼ, http://www.sympag.nl/archief/dirigeerautomaat.html d.d. 1 

maart 2011. 
146 N. Le Large, ʻHet gebaarʼ, http://www.sympag.nl/archief/gebaar.html d.d. 1 maart 2011. 
147 SAA toegangsnr. 693 (KCO), doorslag van de brief aan R. de Leeuw d.d. 16 juni 1978.  
148 Ibid., doorslag resp. kopie van de brieven aan Edo de Waart d.d. 6 september 1979 respectievelijk 3 juni 

1981. 
149 Ibid., doorslag van de brief aan de Kas-Associatie N.V. d.d. 12 december 1979.  
150 Ibid., doorslag van de brief aan Secretariat Sir Georg Solti d.d. 20 december 1977.  
151 Ibid., doorslagen van de brieven aan Carlo Maria Giulini, zonder datum, de Inspecteur der Directe 

Belastingen d.d. 18 september 1978, aan de heer en mevrouw Giulini d.d. 14 juni 1979 en kopie overeenkomst 

d.d. 6 mei 1988.  
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van het orkest verlangde structurele besparing van een bedrag van f 200.000 met ingang van 

1980/81. Een aantal kunstenaars toonde zich ontvankelijk op het dringende beroep van de 

kant van het orkest om zich te matigen, maar verwacht kon worden dat zij op den duur niet 

blijvend met lagere honoraria genoegen zouden nemen. Waar de artistiek leider geen 

concessies wilde doen ten aanzien van het niveau, zag de zakelijk leider nog wel een 

bezuinigingsmogelijkheid op solistisch gebied.
152

 Er bleven dan ook grote verschillen bestaan. 

Zo verlangde Carlos Kleiber voor drie concerten, een cd- en een beeldregistratie een voor 

Amsterdamse begrippen gigantisch honorarium. Van Royen kwam uiteindelijk met het 

aanbod van f 41.000 honorarium en f 4.100 provisie voor Kleibers zaakwaarnemer onder 

vermelding dat de resterende bedragen door Phonogram International zouden worden 

aangevuld. Van Royen deelde verder mee ‘dass die finanziellen Möglichkeiten unseres 

Orchesters, das momentan, wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, unter schwerem Druck 

der subventionierende Obrichkeit steht, hiermit völlig erschöpft sind. Eventuelle weitere 

Ansprüche können daher von uns leider nicht mehr entgegengekommen werden.’ Het totale 

honorarium beliep voor de drie optredens DM 90.000 bruto.
153

 Anderzijds, nadat Hans Vonk 

in 1981 bereid was om concerten van Giulini over te nemen, schreef de zakelijk leider hem: 

‘Als bijzonder honorarium hebben we je f 6.000.- per concert exclusief radio-toeslag voor de 

4 concerten op 14, 15, 16 en 17 januari 1981 aangeboden.’
154

 Dit was gunstig voor het orkest, 

maar het was ook weer geen slechte beloning. Neeme Järvi begon in 1981 met f 4.000 per 

concert (in totaal 10), exclusief een toeslag van 50% in geval van een radio-uitzending. 

Bovendien nam het orkest het vliegticket van en naar New York voor zijn rekening.
155

 In 

maart 1983 kwam het honorarium van Nikolaus Harnoncourt op f 8.000.- bruto per concert, 

exclusief een eventuele toeslag van 50% voor radio-opname.
156

  

Alle inspanningen ten spijt kon een voortgaande stijging van de kosten niet worden 

vermeden. De top verlangde en kreeg steeds meer. Internationaal gezien bleven de bedragen 

verhoudingsgewijs laag, door de beperkte financiële middelen, het niveau van het orkest, de 

kwaliteit van de zaal en het enthousiasme van publiek en recensenten.
157

  

 

12.13 Het beleid in Berlijn 

In Berlijn kwam Herbert von Karajan als chef veel breder in beeld dan Bernard Haitink in 

Amsterdam. De Oostenrijker had contracten met twee grammofoonplatenmaatschappijen 

tegelijk, hield er een tweemotorig straalvliegtuig op na, bezat dure auto’s, een 25 meter lang 

wedstrijdzeiljacht met een vaste bemanning, huizen met personeel, kostbare schilderijen en 

juwelen voor zijn vrouw.
158

 Hij heette dan ook lange tijd de machtigste dirigent van Europa te 

zijn.
159

  

Zoals al in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven, had het Berliner Philharmonische 

Orchester na de benoeming van Karajan tot chef het contact met gevestigde gastdirigenten als 

Otto Klemperer – met name voor Mozart en Beethoven – en Carl Schuricht voorgezet. Verder 

werden John Barbirolli, Erich Leinsdorf, Karl Böhm en vooral Eugen Jochum geëngageerd. 

                                                 
152 Ibid., samenvatting vergadering DB en AC d.d. 3 oktober 1980. 
153 Ibid., kopieën brieven aan C.Th. Metaxas d.d 26 augustus 1983 en aan Carlos Kleiber d.d. 24 oktober 1983.  
154 Ibid., kopie brief d.d. 13 januari 1981.  
155 Ibid., kopie brief aan Neeme Järvi d.d. 13 maart 1981. De honoraria bleven stijgen: voor vijf concerten in 

1982 samen bedroeg het honorarium al f 25.000. Daarbij kwam tweemaal een toeslag voor een radio-opname 

van f 2.500 en een uitbetaling van f 2.500 vanwege een concert dat niet was doorgegaan. In totaal f 32.500. 

Kopie brief aan Järvi d.d. 8 maart 1982. 
156 Ibid., brief van Nikolaus Harnoncourt d.d. 14 april 1982 en kopie brief aan hem d.d. 22 oktober 1982. 
157 Vgl. N. Lebrecht, The maestro myth. Great conductors in pursuit of power (London enz. 1997), p. 323 e.v.  
158 H. Haffner, Die Berliner Philharmoniker. Eine Biografie (Mainz 2007), p. 221. 
159 Ibid., p. 194. 
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Dan waren er dirigenten die toen in het midden van hun carrière stonden: Joseph Keilbert, 

Rudolf Kempe en Carlo Maria Giulini. De jonge Lorin Maazel maakte furore.
160

 Zubin Mehta 

debuteerde als gastdirigent in 1961. Andere belangrijke namen in de periode 1959-1988 

waren bijvoorbeeld André Cluytens, Pierre Boulez en Bernard Haitink. Karajan heeft, anders 

dan Haitink in Amsterdam, ook grote invloed gehad op de Nachwuchs. In 1969 vond de eerste 

Herbert-von-Karajan-Dirigentenwettbewerb plaats, een competitie die in 1972 door Mariss 

Jansons is gewonnen en in 1976 door Valery Gergiev. Begin jaren zeventig riep de 

Oostenrijker met hulp van anderen de Orchester-Akademie in het leven om de continuïteit 

van het orkest veilig te stellen. Tijdens gastdirecties gaf Karajan dirigentencursussen en stond 

hij uiteenlopende aanstormende jonge collega’s met raad en daad terzijde, onder wie Claudio 

Abbado, Seiji Ozawa, James Levine en Christian Thielemann.
161

 In 1966 maakten Ozawa en 

Abbado bij het Berliner Philharmonische Orchester hun debuut als gastdirigent, in 1969 

Daniel Barenboim. 

Een vergelijking tussen het Concertgebouworkest en het Berliner Philharmonische 

Orchester van een willekeurig gekozen seizoen, 1980/81,
162

 levert nog meer opmerkelijke 

zaken op. Allereerst dat het Berlijnse orkest ruim 20% meer concerten speelde dan het 

Amsterdamse. Ten tweede dat van de 110 concerten en operavoorstellingen waaraan het 

Concertgebouworkest meewerkte, 63, 57%, door Kirill Kondrasjin en andere dirigenten 

werden geleid, terwijl in Berlijn tweederde voor rekening van bijna veertig gastdirigenten 

kwam.
163

 Karajan leidde in overeenstemming met zijn contract het orkest in verreweg de 

meeste gevallen buiten Berlijn. In Berlijn zelf lag het percentage gastoptredens dus veel hoger 

dan in Amsterdam. 

Een tweede verschil ligt in de aantallen gastdirigenten. Bij het Concertgebouworkest 

namen na Bernard Haitink en Kirill Kondrasjin in 1980/81 Hans Vonk en Neeme Järvi het 

grootste aantal concerten voor hun rekening, wat onder meer te maken heeft met Kondrasjins 

onverwachte overlijden. De andere gastdirigenten waren Vladimir Ashkenazy, Colin Davis, 

Antal Doráti, Richard Dufallo, Nikolaus Harnoncourt, Eugen Jochum en Michael Tilson 

Thomas. In Berlijn was daarentegen sprake van een verdeel-en-heerspolitiek. Dikwijls kreeg 

een dirigent namelijk maar twee concerten te leiden, verder was er een groep met drie of iets 

meer uitvoeringen en er waren nogal wat dirigenten die maar één concert leidden. Er zijn bij 

het Berliner Philharmonische Orchester veel, ook voor Amsterdam, relatief onbekende namen 

onder de gastdirigenten. Twee traden er in 1980/81 bij beide orkesten op: Colin Davis en 

Michael Tilson Thomas. De enige Nederlander in Berlijn was in dat seizoen Hubert Soudant.  

De concerten van het Concertgebouworkest buiten Amsterdam waren in principe 

verdeeld tussen Haitink en Kondrasjin. Zeven gastdirigenten traden eveneens buiten de stad 

op. De concerten buiten Berlijn zijn op één na, onder leiding van Wolfgang Sawallisch, 

gegeven met Herbert von Karajan. Werkte het Concertgebouworkest mee aan zes opera-

uitvoeringen onder leiding van Hans Vonk (van Houdini van Peter Schat) en drie scenische 

uitvoeringen onder leiding van Antal Doráti (van De wonderbaarlijke mandarijn en Hertog 

Blauwbaards burcht van Bartók), de Berlijners speelden twee opvoeringen van Wagners 

Parsifal onder de directie van Karajan. Qua uitgevoerde componisten vallen er 

                                                 
160 Ibid., p. 198-200. 
161 S. Stähr, ‛»Das beste Orchester der Welt«. Die Ära Karajan: Goldene Jahre und unrühmliches Ende ’, in: 

Stiftung Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker (2 dln, 

Berlin 2007), I, Orchestergeschichte , p. 270-309: 285, 287-289. 
162 Op basis van het bijgehouden overzicht van werkzaamheden van het Concertgebouworkest 1980/81 en het 

overzicht in deel 3 van P. Muck, Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches Orchester. Darstellung in 

Dokumenten (3 dln., Tutzing 1982).  
163 De lunchconcerten van het Concertgebouworkest zijn in de gecorrigeerde overzichten van werkzaamheden 

opgenomen als deel van de repetities en daarom niet meegeteld. 
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overeenkomsten aan te wijzen, het aantal verschillende componisten lag in Berlijn beduidend 

hoger.  

 Het Concertgebouworkest maakte door het aantrekken van Harnoncourt veel eerder 

gebruik van de bevindingen die de historisch-geïnformeerde muziekpraktijk opleverde, dan 

het Berliner Philharmonische Orchester. Verkleining van de belangstelling voor de uitvoering 

van een deel van het repertoire door het Concertgebouworkest vanwege de oprukkende 

aandacht voor het spelen van muziek met wetenschappelijke historische onderbouwing en op 

historische instrumenten door uiteenlopende gespecialiseerde ensembles werd hierdoor 

tegengegaan. Pas in 1989, het jaar van de ‘Wende’ en de daardoor opgetreden nieuwe 

concurrentiesituatie in het Berlijnse orkestveld, begon daar een verandering op dit gebied.
164

  

Karajan was ook zeer gezien in Wenen en in Salzburg als artistiek leider van de 

Salzburger Festspiele. Hij beschouwde in de laatstgenoemde stad de bouw van het Grote 

Festspielhaus als zijn werk, net zoals in Berlijn de bouw van de Philharmonie.
165

 

Ten slotte, naar het zich laat aanzien maakte het Concertgebouworkest, vergeleken 

met de Weners, in de periode 1974-1988 gebruik van een veel bredere reeks van 

gastdirigenten.
166

 

 

12.14 Terugblik 

De periode Haitink wordt gekenmerkt door uiteenlopende ontwikkelingen en problemen op 

artistiek gebied: specialisatie en differentiatie, grotere artistieke medezeggenschap van het 

orkest inclusief invloed op de keuze van gastdirigenten, – soms zeer heftige – kritiek op het 

programmabeleid van buiten het orkest, financiële problemen, een serie C die qua 

belangstelling steeds achterblijft, het onverwachte overlijden van Kirill Kondrasjin, de chef-

dirigent die weg wil, het zoeken naar een opvolger. Een keur van gastdirigenten voegt 

wezenlijke zaken aan repertoire en orkestspel toe. Eugen Jochum is vermaard als Bruckner-

dirigent, maar naast hem weet Haitink zich ook als zodanig te plaatsen. Het uitvoeren van 

symfonische muziek van Sjostakovitsj neemt Haitink in de jaren tachtig over van 

gastdirigenten. Het dirigeren van grammofoon-, respectievelijk cd-opnamen, het leiden van 

concerten die door de radio of tv worden uitzonden, het meewerken van gastdirigenten aan 

filmregistraties en tournees werd een normale zaak. Kondrasjin onderscheidde zich door 

prachtige uitvoeringen en als orkesttrainer. Met Harnoncourt heeft het orkest weten te 

voorkomen dat het het uitvoeren van werken van voor ca. 1850 aan gespecialiseerde 

ensembles met historische instrumenten zou moeten overlaten, dan wel dat het door de 

inzichten van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk sterk zou worden beperkt. Via 

Harnoncourt werden de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek gewogen en rekkelijk 

toegepast. Het Concertgebouworkest was daarmee zo’n anderhalf decennium eerder dan het 

Berliner Philharmonische Orchester. Een ander aspect was het inschakelen van Amerikaanse 

dirigenten voor Amerikaans repertoire. 

                                                 
164 M. Demmler, ‘Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Die Berliner Philharmoniker im Umfeld der europäischen 

Orchesterlandschaft’, in: Stiftung Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit Orchester, p. 390-397: 393-

394.  
165 H. & K. Blaukopf, Die Wiener Philharmoniker. Welt des Orchesters – Orchester der Welt (Wien 1992), p. 

257. 
166 Ibid., p. 206-207, 212-213. 
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Bijlage 12.1 Dirigenten van werken van Sjostakovitsj tijdens concerten in de seizoenen 

1981/82 tot en met 1987/88
167

 

  
dirigent seizoen compositie 

Riccardo Chailly 1987/88 Eerste pianoconcert (Eerste concert voor piano, trompet en 

strijkorkest) 

Hartmut Haenchen 1986/87 Eerste vioolconcert 

Bernard Haitink 1981/82 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1983/84 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

1985/86 

1985/86 

1986/87 

Vijfde symfonie 

Eerste celloconcert 

Achtste symfonie 

Achtste symfonie 

Zes gedichten van Marina Twsetajewa 

Zesde symfonie 

Dertiende symfonie 

Zesde symfonie 

Tiende symfonie 

Eerste vioolconcert 

Vijfde symfonie 

Kurt Sanderling 1982/83 Vijftiende symfonie 

 

                                                 
167 Preludium en Steffen, Bernard Haitink. Statistiek van een dirigentencarrière. 
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Bijlage 12.2 Dirigenten van werken van Sjostakovitsj tijdens concerten in de seizoenen 

1988/89 tot en met 2003/04
168

 

 
dirigent seizoen compositie 

Herbert Blomstedt  1990/91 

 

1990/91 

M. Moesorgski, instrumentatie Sjostakovitsj, 

Voorspel ‘Chovansjtsjina’ 

Tweede celloconcert 

Andrey Boreyko 2000/01 Eerste celloconcert 

Riccardo Chailly 1988/89 

1989/90 

1990/91 

1990/91 

1990/91 

1992/93 

1994/95 

1995/96 

1995/96 

1996/97 

1996/97 

1998/99 

1998/99 

1998/99 

2001/02 

Tweede celloconcert 

Veertiende symfonie 

Tahiti trot 

Eerste jazzsuite 

Tweede jazzsuite 

Eerste vioolconcert 

Tahiti trot 

Tweede wals uit de Tweede jazzsuite 

Eerste jazzsuite 

Eerste celloconcert 

Eerste vioolconcert 

 ‘Romance’ uit The gadfly 

Suite Hamlet  

Eerste pianoconcert 

Eerste vioolconcert 

Myung-Whun Chung  1989/90 Zesde symfonie 

Claus Peter Flor 1990/91 

1993/94 

Tiende symfonie 

Negende symfonie 

Valery Gergiev 1991/92 

1994/95 

1995/96 

Zesde symfonie 

Vierde symfonie 

Elfde symfonie 

Bernard Haitink 1993/94 

1993/94 

1998/99 

2003/04 

Vijfde symfonie 

Eerste symfonie 

Achtste symfonie 

Achtste symfonie 

Manfred Honeck 2003/04 Vijfde symfonie 

Mariss Jansons, 1988/89 

1994/95 

Vijfde symfonie 

Zevende symfonie 

Dmitri Kitaenko 2000/01 Vijftiende symfonie 

Yakov Kreizberg 1991/92 Vijfde symfonie 

Viktor Liberman 1995/96 Vijfde symfonie 

Kurt Masur 2000/01 Eerste symfonie 

Antonio Pappano 2003/04 Tiende symfonie 

Mstislav Rostropovich 1995/96 

1995/96 

1995/96 

2000/01 

2000/01 

 

2000/01 

2002/03 

 

 

2002/03 

2002/03 

 

 

Tweede vioolconcert 

Achtste symfonie 

Eerste celloconcert 

Tahiti trot 

Johann Strauss jr., instrumentatie 

Sjostakovitsj, Polka Vergnügungszug 

Tussenspelen uit Lady Macbeth van Mtsensk 

M. Moesorgski, instrumentatie Sjostakovitsj, 

Voorspel en aria ‘Sily potajnye’ uit 

Chovansjtsjina 

Vijfde symfonie 

M. Moesorgski, instrumentatie Sjostakovitsj, 

Dans van de Perzische meisjes uit 

Chovansjtsjina 

                                                 
168 Cd-rom Artistiek Archief Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. Concertgegevens 

1988-2004.  
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2002/03 

2002/03 

 

Tahiti trot 

Johann Strauss jr., instrumentatie 

Sjostakovitsj, Polka Vergnügungszug 

Gennadi Rozhdestvenski 1998/99 

1998/99 

Eerste symfonie 

Suite op gedichten van Michelangelo 

Kurt Sanderling 1996/97 

1998/99 

Vijftiende symfonie 

Vijfde symfonie 

Georg Solti 1991/92 Eerste symfonie 

Tan Dun 2001/02 Ouverture op Russische en Kirgizische 

volksthema’s 

Hans Vonk 2001/02 Tiende symfonie 
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XIII Groeiend aantal gastdirecties (1988-2004) 
 

13.1 Personele wisselingen  

Bij het aantreden van Riccardo Chailly op 1 september 1988 is het orkest nog net niet 

voorzien van het predicaat koninklijk en is Hein van Royen nog steeds directeur. De agenda 

1988/89 van het orkest vermeldt onder het opschrift staf de namen van zestien leden. In 

2003/2004 zullen dat er 33 zijn, terwijl er dan één vacature is. Van Royen bezoekt – uiteraard 

– wereldwijd concerten. Ongeveer drie, vier jaar van tevoren wordt begonnen met het 

vastleggen van dirigenten. Zijn contacten zijn uitgebreid en veelzijdig. Bij het beoordelen van 

dirigenten en solisten kan hij vertrouwen op uitgebreide kennis, een scherp gehoor en een 

uitstekend geheugen. Hij opereert vaak solistisch, soms eigenzinnig. Hij laat zich niet direct 

leiden door iemands faam en is consequent. Bij het orkest onbekende dirigenten probeert hij 

uit en wordt daarbij soms aangenaam verrast: ‘Flor, Jansons, dat zijn dankbare 

ontdekkingen.’
1
 Er zijn grote namen van wie hij vindt dat ze Amsterdam niets te bieden 

hebben. Celibidache is in zijn ogen ‘een ijdele paskwil, die de muziek en het muziekmaken 

uitsluitend ter meerdere eigen glorie misbruikt. Zijn excentriciteiten hebben de grenzen van 

het muzikaal welvoeglijke reeds lang overschreden; ik zou er ons orkest niet graag aan willen 

blootstellen’, schrijft hij in 1990.
2
 Van Royen vindt deze bezwaren tot op zekere hoogte ook 

gelden ‘voor met name Levine, Barenboim, Mehta en Sinopoli, wier muzikale verrichtingen 

ik in het algemeen niet in overeenstemming acht met hun sterk opgevoerde publiciteit en 

daaruit voortkomende populariteit. Hier lijkt mij sprake van hetgeen door de heer Haitink bij 

zijn erepromotie
3
 zo treffend werd aangeduid met “yuppie-stijl van muziekmaken”: vlot, 

effectvol, virtuoos, maar zonder enige diepgang, kortom een muzikale benadering die 

volstrekt tegengesteld is aan de tradities die wij in Amsterdam − tegen de stroom des tijds in, 

ik ben het mij bewust − trachten hoog te houden.’
4
  

 Er zijn verder dirigenten die niet hoog op de prioriteitenlijst komen, omdat de 

ervaringen met hen dat niet ondersteunen. Ook heeft Van Royen te maken met dirigenten met 

wie het niet lukt om tot afspraken te komen. In de achterliggende jaren met Colin Davis 

bijvoorbeeld wegens voortdurende tijdsproblemen, of met Claudio Abbado met wie hij sinds 

1978 in contact is. Carlos Kleiber liet zich op een termijn van langer dan drie weken 

nauwelijks vastleggen.
5
 En er zijn voor Amsterdam waardevolle dirigenten overleden, onder 

wie Eugen Jochum in 1987 en Antal Doráti in 1988, terwijl er ten aanzien van Bernard 

Haitink voorlopig geen uitzicht op een terugkeer als gastdirigent is.   

                                                 
1 H. Posthuma de Boer, ‘Het beleid. Gesprek met drs Hein van Royen, artistiek directeur van het Koninklijk 

Concertgebouworkest’, in: Preludium 48 nr. 10 (juni 1990), p. 12-16; W.E. Scherpenhuijsen Rom, ‘Hein van 

Royen, artistiek directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest 10 november 1938 – 27 februari 1991’, in: 

Preludium 49 nr. 8 (april 1991), p. 4. 
2 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van H.J. van Royen aan N.P.H. Steffen d.d. 7 maart 1990, bijlage bij de 

agenda van de vergadering van de Artistieke Commissie d.d. 18 april 1990. Het repertoire van Riccardo Muti 

biedt weinig meer dan dat van de chef-dirigent, waardoor hij niet voor een uitnodiging in aanmerking komt. 
3 Op 8 januari 1990. Het eredoctoraat werd verleend door de Universiteit van Amsterdam. J. Bank & E. 

Wennekes, De klank als handschrift. Bernard Haitink en het Concertgebouworkest (Amsterdam 2006), p. 207-

208. 
4 Van Royens voorganger Marius Flothuis uitte zich heel weinig over zijn voorkeuren voor dirigenten. Hij was 

tegenover Truus de Leur zeer positief over Hans Rosbaud, Mario Rossi en Pierre Boulez. Flothuis was verder 

zeer gesteld op Eduard van Beinum. Diens muzikaliteit schatte hij hoger dan die van Nikolaus Harnoncourt, 

omdat Van Beinum zuiver intuïtief te werk ging en Harnoncourt zijn visie baseerde op diepgaand onderzoek 

naar de muziekpraktijk, aldus mevr. drs. T. de Leur in haar e-mail d.d. 17 november 2011. Vriendschappelijke 

contacten onderhield Flothuis met Ligeti en Lutosławski.  
5 SAA toegangsnr. 693 (KCO), brief van H.J. van Royen aan N.P.H. Steffen d.d. 7 maart 1990, bijlage bij de 

agenda van de vergadering van de Artistieke Commissie d.d. 18 april 1990. 
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Chailly kan maar kort op Van Royen steunen. Hij overlijdt op 27 februari 1991. Op 

verzoek van het bestuur neemt hierna zijn rechterhand op artistiek gebied, de musicologe drs. 

Truus de Leur, de artistieke werkzaamheden over, met steun van de voorzitter van het 

Stichtingsbestuur, W.E. Scherpenhuijsen Rom, het bestuurslid, de componist en musicoloog 

drs. Leo Samama en een klein dagelijks team. Truus de Leur was in 1957 in dienst gekomen 

van Het Concertgebouw N.V. als assistente bij de boekhouding. Daar al leerde zij veel 

orkestleden kennen door het halfmaandelijks uitdelen van de salarissen, contant in 

enveloppen. In 1971 vroeg Marius Flothuis haar zijn assistente te worden en kwam zij 

parttime bij de Stichting te werken. Als assistente artistieke zaken stond zij fulltime Flothuis’ 

opvolger Hein van Royen terzijde. Uit de vele contacten met musici groeiden in de loop der 

jaren tal van vriendschappelijke betrekkingen.
6
 

In 1989 wordt een zakelijk directeur aangesteld: ir. Cees Hagenbeek. Hij weet de 

ergste financiële noden die vanaf medio jaren tachtig waren ontstaan, op te lossen. Per 1 

september 1992 volgt de benoeming van de nog jeugdige Willem Wijnbergen tot zakelijk 

directeur.
7
 Wijnbergen had in Nederland piano en orkestdirectie gestudeerd en in de V.S. arts 

management en business administration. Prioriteit heeft aanvankelijk het wegwerken van het 

nog resterende tekort op de begroting en het zoeken naar een oplossing voor de toenemende 

kosten van topdirigenten en dito solisten bij een weigering van het ministerie van WVC om 

het subsidie te verhogen.
8
 Al in 1993 is het orkest financieel weer gezond.

9
  

Truus de Leur trachtte zo goed mogelijk voor continuïteit te zorgen, maar ondervond 

vanaf het begin grote problemen. De herziene versie van het artistiek beleidsplan van het 

orkest had in 1989 nog geen A4tje gevuld, terwijl in dit summiere stuk maar één gastdirigent 

bij naam wordt genoemd: Nikolaus Harnoncourt.
10

 De planning van Van Royen stond in zijn 

planningboek slechts in potlood en beknopt genoteerd. Veel was niet op papier gezet. Door 

zijn solistisch optreden had Truus de Leur evenmin een overzicht van het netwerk van de 

overleden directeur. Dat overzicht was nodig, omdat het aantal topdirigenten waaruit het 

orkest kon kiezen, beperkt was en het inzicht in de Nachwuchs door het beleid in de jaren 

tachtig op zijn hoogst matig was te noemen. Ze liep daarom achter de feiten aan. Een artistiek 

leider met wel zo een netwerk vindt het Stichtingsbestuur in Jan Zekveld, die op 1 april 1993 

als artistiek directeur aantreedt. Zekveld had evenals Wijnbergen piano gestudeerd, naam 

gemaakt als hoofd van de muziekafdeling van de VARA en vooral als programmeur van de 

befaamde ‘Matinees op de vrije zaterdag’ van deze omroep. Daarnaast bekleedde hij 

verschillende andere functies in het Nederlandse muziekleven.
11

 De Leur trad als artistiek 

adjunct-directeur in de schaduw terug.  

Zekveld bleef niet lang. Op 25 maart 1996 informeerde Trouw de lezers dat de 

artistiek directeur het bestuur had laten weten moeite te hebben met bepaalde facetten van het 

beleid en de beleidsuitvoering, zoals die in het beleidsplan van het orkest waren vastgelegd. 

Hij legde nu op eigen initiatief zijn werkzaamheden neer in afwachting van de resultaten van 

het overleg met het bestuur.
 
Twee dagen later gaf de muziekrecensent Franz Straatman de 

                                                 
6 P. van der Heide, ‘Applaus voor Truus de Leur. ‘Lascia Fare Mi’’, in: KCOurant 14 nr. 4 (februari 2008), p. 1-

4. 
7 B. Koopman, ‘Ondernemers betreden de muziektempel’, in: S. van den Berg, M. van Dongen & H. Ferwerda 

(red.), Van boegbeeld tot kroonjuweel. 20 jaar Koninklijk Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 2008), p. 

89-142: 94-95, 103, 106. 
8 Trouw d.d. 25 augustus 1992. 
9 SAA toegangsnr. 693 (KCO), subsidieplan 1997-2000. 
10 Ibid., herziene versie artistiek beleidsplan d.d. 24 mei 1989, bijlage X, bestuursvergadering d.d. 29 mei 1989.  
11 Preludium 51 nr. 7 (maart 1993), p. 1. Zie ook H. Posthuma de Boer, ‘Orkest in stroomversnelling. Koninklijk 

Concertgebouworkest viert 120-jarig bestaan’, in: Preludium 67 nr. 2 (oktober 2008), p. 8-11. 
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volgende redenen naar aanleiding van het nieuws dat Zekveld per 1 april ontslag had 

genomen:  

1. ‘Het ontbreken van de financiële middelen om zijn artistieke plannen uit te voeren èn van 

enig zicht op verbetering van de financiële mogelijkheden’;  

2. ‘een onwerkbare situatie binnen een tweehoofdige directie waarin de zakelijk directeur 

Willem Wijnbergen uiteindelijk als doorslaggevende factor functioneerde’;  

3. ‘een verkoeling in de relatie tot chefdirigent Riccardo Chailly waarin zwaar woog diens 

weigering om Zemlinsky-liederen in de orkestratie van Jan van Vlijmen uit te voeren.’  

De uitgebreide overlegstructuur bij het Concertgebouworkest bleek onoverkomelijk voor de 

man die bij de VARA-matinee nagenoeg alleen had kunnen werken. Jan Zekveld gaf ruiterlijk 

toe dat hij niet de geschikte persoon was voor een tweehoofdige leiding. Hij had vergaande 

moeite met compromissen. Zijn antwoord op de vraag: ‘u wilde alles of niks’, luidde: ‘Bijna 

alles.’ Niet onbelangrijk was ook dat hij het onderspit had moeten delven ten aanzien van 

eisen en wensen van de dirigenten, ‘de chefdirigent voorop’.
12

 

 Zakelijk directeur Willem Wijnbergen kreeg hierna de eindverantwoordelijkheid voor 

het gehele beleid. Hij ging vanaf dat moment ook de artistieke zaken coördineren: zorgen 

voor voldoende basisvoorwaarden om de concerten goed te laten verlopen.
13

 Een groot deel 

van de andere taken van de voormalige artistiek directeur moest door de artistieke staf worden 

waargenomen. Omdat het Koninklijk Concertgebouworkest niet direct in een geschikte 

opvolging kon voorzien, werd Piet Veenstra aangetrokken als adviseur voor de 

programmering.
14

  

Veenstra’s benoeming zorgde voor een verrassing na wekenlange ‘geruchten, hele en 

halve waarheden en overal gesuggereerde relletjes rond Riccardo Chailly, Jan Zekveld, 

Willem Wijnbergen, het artistiek beleid, en óók nog Jaap van Zweden.’ ‘Want’, zo schreef 

Franz Straatman, ‘wie had er nou aan die oude Piet Veenstra gedacht. De vader van de 

moderne orkestprogrammering. Want je kunt nog zoveel lauwerkransen naar Jan Zekveld 

willen werpen, nog zo épris zijn van Reinbert de Leeuw, Joël Bons en al die andere 

grootheden uit de ensemblecultuur met hun speurneuzen, de man die al in de jaren zeventig 

(met morele en actieve steun van enkele collega’s zoals fluitist Govert Jurriaanse) binnen een 

heus niet zo avant-gardistisch denkend Residentie Orkest werkelijk vernieuwend en 

voorbeeldig programmeerde: Piet Veenstra.’ Straatman: ‘Door hem als tijdelijk programmeur 

te kiezen, slaat het Concertgebouworkest al het gemiauw stom over sombere tijden nu 

Zekveld weg is. Want Veenstra laat zich niet voor een bedenkelijk karretje spannen, al zal hij 

zich gestreeld voelen nu als redder te worden binnengehaald bij zijn vroegere rivaal! En het 

bestuur zal zeker niet bij de keus van een definitieve artistiek directeur de tijdelijk uitgezette 

lijn ombuigen. Dat roept de Zekveld-aanhang wel, maar de feiten wijzen anders uit. Alleen: 

wat duurde het lang om dat wereldkundig te maken!’
15

 

Willem Wijnbergen noemde als een belangrijk verschil tussen Veenstra en diens 

voorganger het feit dat Veenstra een iets bredere interesse had en een meer hedendaagse 

oriëntatie dan Zekveld. ‘Jan Zekveld is misschien intellectueler in zijn programmering met 

stukken die compositie-technisch iets met elkaar te maken hebben. Bijvoorbeeld een 

combinatie van Schönbergs opus 31 met de vijfde symfonie van Bruckner omdat in beide 

                                                 
12 Trouw d.d. 27 maart 1996. 
13 Ibid., d.d. 3 juli en 31 december 1996. 
14 Ibid., d.d. 3 juli 1996. Veenstra was aan het Residentie Orkest verbonden geweest als cellist en lid van de 

programmacommissie en vervolgens tot zijn pensionering als artistiek directeur. Het Noordhollands 

Philharmonisch Orkest en ook het Nederlands Balletorkest hadden al van zijn kennis gebruikgemaakt. Hij stond 

erom bekend dat hij in het programmeren nogal eens afweek van geijkte paden en van wat bij het 

Concertgebouworkest gewoon was. 
15 Trouw d.d. 4 juli 1996. 
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stukken eenzelfde thema-cel voorkomt. Veenstra vindt zo’n theoretische link oninteressant. 

Hij zegt: het moet hoorbaar zijn. Veenstra kijkt vooral vanuit het beleven van een publiek in 

de zaal.’
16

 

In hoeverre ook Veenstra paste in het spanningsveld tussen allen die zich met de 

artistieke kant van het orkest bemoeiden, is de vraag. De artistiek adviseur moest met 

voorstellen komen na een ‘briefing’, waarna daarover intern verder werd gesproken met onder 

meer de chef-dirigent en de Artistieke Commissie. Dit leidde dan tot gezamenlijke 

voorstellen, die vervolgens aan de beoogde dirigenten werden voorgelegd.
17

 Wijnbergen 

onderhield de contacten met dirigenten over de programma’s en voerde de directe 

onderhandelingen. Uit een interview met Straatman blijkt dat de directeur tevens zelf met de 

langetermijnplanning bezig was. In 1996/97 al dienden namelijk de lijnen te worden uitgezet 

voor de periode 2000-2004, want de dirigenten uit de categorie waarmee men graag wilde 

werken, gingen vier tot vijf jaar van tevoren verplichtingen aan. Daarbij moest het orkest 

proberen om de andere toporkesten een stap voor te zijn. Een beperking was dat niet iedere 

dirigent zich op zo’n lange termijn wilde vastleggen. ‘Ik kan wel dood zijn.’ Zo reageerde een 

van hen op voorstellen van Willem Wijnbergen voor 2002 en 2003.
18

 

In 1997, een jaar na de komst van Veenstra, werd de artistieke advisering versterkt, 

respectievelijk de positie van Veenstra verzwakt, met de veelzijdige Duitse componist, 

musicoloog en dirigent dr. Peter Ruzicka. Hij bracht ruime ervaring mee als intendant van het 

RSO Berlin, de Hamburgse Staatsoper en de Philharmoniker Hamburg. Ruzicka zou zijn werk 

op afstand uitvoeren. Kennelijk strookten Veenstra’s ideeën onvoldoende met die van het 

orkest. In 1998 verdween hij uit beeld.
19

 Niet onbelangrijk was dat Chailly Ruzicka goed 

kende uit zijn tijd bij het Berlijnse orkest.
20

  

Per 1 mei 1998 trad vervolgens Jan Willem Loot aan als algemeen directeur, nadat 

Willem Wijnbergen begin maart 1998 ontslag had genomen. Loot, die in Groningen rechten 

had gestudeerd, bezat veel ervaring in het leiden van een symfonieorkest en had getoond dat 

hij kon omgaan met heikele situaties. Hij was directeur geweest van het Overijssels 

Philharmonisch Orkest en vervolgens van het Amsterdams Philharmonisch Orkest. In 1985 

ging dit orkest na een fusie op in het nieuw gevormde Nederlands Philharmonisch Orkest. 

Vanaf dat jaar was Jan Willem Loot werkzaam als algemeen directeur van de stichting, 

waarin dit nieuwe orkest, het Nederlands Kamerorkest en de Concertzalen Beurs van Berlage 

waren ondergebracht.
21

 Als algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest had 

Loot de zakelijke, organisatorische en de artistieke eindverantwoordelijkheid. Hierdoor was 

het mogelijk dat hij zelf afwegingen kon maken tussen artistieke en zakelijke belangen. Het 

voorkwam dat opnieuw een artistiek en een zakelijk directeur elkaar met argumenten gingen 

bestrijden. Een aspect van zijn werkzaamheden was het onderhouden van contacten met 

dirigenten.  

Later zou Loot zeggen dat bij zijn aantreden niet alle gastdirigenten het gewenste 

niveau hadden en dat oude contacten waren verwaarloosd.
22

 Nu zijn teleurstellingen over het 

gewenste of verwachte niveau van gastdirigenten van alle tijden. En om wat voor niveau gaat 

                                                 
16 Ibid., d.d. 31 december 1996. 
17 R. Huizing, ‘Het imago van het KCO’, in: Preludium 55 nr. 5 (januari 1997), p. 17-19. 
18 Trouw d.d. 31 december 1996. 
19 Ibid., d.d. 9 augustus 1997; B. van Putten, ‘Het KCO-dilemma’, in: Van den Berg, Van Dongen & Ferwerda 

(red.), Van boegbeeld tot kroonjuweel, p. 11-61: 44. 
20 F. Straatman, De witte kuif op het frontbalkon. Jan Willem Loot: muziek en management (s.l. [2009]), p. 114. 
21 Ibid., o.a. p. 120; P. van der Heide, ‘Algemeen directeur Jan Willem Loot: ‘Musici zijn nóg menselijker dan de 

gemiddelde mens’’, in: KCOurant 12 nr. 1 (augustus 2005), p. 1-3; website Koninklijk Concertgebouworkest.  
22 Van Putten, ‘Het KCO-dilemma’, p. 49; toelichting door Bas van Putten bij het zesde deel van de Anthology of 
the Royal Concertgebouw Orchestra. 
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het? Artistiek, technisch, communicatief, een combinatie ervan? Of niveau in combinatie met 

een bijna onbetaalbaar hoog honorarium? En contacten kunnen eronder lijden als een dirigent 

inderdaad niet waarmaakt wat er van hem wordt verwacht, maar ook als zijn honorariumeisen 

te hoog zijn, hij bij herhaling niet of slecht passende programmawensen heeft, herhaaldelijk 

niet beschikbaar blijkt, of als zijn wijze van repeteren het orkest tegen de haren in strijkt. Er 

bleken veel bezoekjes nodig om eindelijk Zubin Mehta te kunnen engageren. De dirigent 

werd over de streep gehaald met het verwezenlijken van diens droom om nog eens de Achtste 

symfonie van Anton Bruckner met het orkest te kunnen uitvoeren. Loot zette zich ook in voor 

de hernieuwde terugkeer van Bernard Haitink, Colin Davis, Lorin Maazel en Seiji Ozawa. 

Persoonlijke contacten waren er uiteraard veelvuldig met Riccardo Chailly en Nikolaus 

Harnoncourt. Daniel Barenboim behoorde tot de gewenste gastdirigenten, maar zou 

uiteindelijk niet als dirigent, doch als pianosolist worden geëngageerd.
23

 Overigens waren 

verschillende orkestleden na Haitinks vertrek als eerste dirigent met hem officieus in contact 

gebleven. Truus de Leur onderhield na het overlijden van Hein van Royen officiële contacten 

met hem en een van zijn Britse agenten. Ze was al op 5 februari 1991, dus nog voor het 

overlijden, met de voorzitter van de belangvereniging van het orkest, Jan Kouwenhoven, bij 

Haitink op bezoek gegaan om over vernieuwde samenwerking te praten. Vanaf 1992 tot in de 

periode-Wijnbergen bezocht ze namens het KCO in Covent Garden ook met een zekere 

regelmaat opera-uitvoeringen onder Haitinks leiding. In november 1991 reisde ze naar 

Londen om er met Colin Davis over optredens met het orkest te spreken. Ze had verder goede 

contacten met Nikolaus Harnoncourt, Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawallisch, Pierre 

Boulez, Georg Solti, Hans Vonk, Edo de Waart, Kurt Sanderling en Charles Dutoit. Tijdens 

het directeurschap van Willem Wijnbergen maakte het eerste contact met dirigenten en 

solisten nog altijd deel uit van haar werkzaamheden.
24

 Hierdoor en omdat het orkest over 

meer sponsorgelden kon beschikken, en daardoor meer aan hoge honorariumeisen tegemoet 

kon komen dan in de tijd van bijvoorbeeld Van Royen, moet Loots opereren zeker zijn 

vergemakkelijkt.
25

 

In 1999 werd de staf versterkt met de aanstelling van dr. Joel Ethan Fried als adjunct-

directeur artistieke zaken. Fried had piano gestudeerd aan de University of Southern 

California School of Music en zijn Doctor of Musical Arts opera behaald. Nadat hij prijzen 

had gewonnen op dirigentenconcoursen in Wenen en Oakland, Californië, had hij in steden 

als Zürich, Salzburg, Saarbrücken, Heidelberg, Cleveland en Pittsburgh meer dan 

tweehonderd opera-uitvoeringen en concerten geleid. Van 1992 tot 1994 was hij koordirigent 

en orkestmanager van de Pittsburgh Opera en van 1994 tot 1999 artistiek directeur van de 

Bochumer Symphoniker.
26

 Per januari 2000 legde Ruzicka zijn adviseurschap bij het KCO 

neer wegens een andere veeleisende betrekking.
27

 De leiding van het orkest zou door de 

aanstelling van Loot en Fried in rustiger vaarwater komen. In 2008 zal Jan Willem Loot 

wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid nemen. 

 

13.2 Artistiek beleid 

Nog altijd staan in het beleid de grote abonnementsseries in het Concertgebouw centraal. 

Naast deze kernactiviteiten zijn er incidentele, respectievelijk projectmatige optredens, 

waaronder de jaarlijkse Passie-uitvoeringen, de medewerking aan gemiddeld één productie 

per seizoen van De Nederlandse Opera in het Amsterdamse Muziektheater, de tegenprestaties 

                                                 
23 Van der Heide, ‘Algemeen directeur Jan Willem Loot’, p. 2; Van Putten, ‘Het KCO-dilemma’, p. 49. 
24 E-mails van mevr. drs. T. de Leur d.d. 22 oktober, 3 en 17 november 2011. 
25 Ibid. 
26 Website Koninklijk Concertgebouworkest. 
27 SAA toegangsnr. 963 (KCO), meerjarenplan 2001-2004. 
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voor sponsors in de vorm van besloten concerten, en de concerten buiten Amsterdam. Het 

publieksbereik wordt sterk vergroot via cd-opnamen en radio- en tv-uitzendingen in binnen- 

en buitenland. In 1990 wordt uitgegaan van een maximumverblijf in het buitenland van zes 

weken per seizoen met circa 25 concerten.
28

 Het beleid wordt in deze periode breder en 

opener, en wordt gezamenlijk vastgesteld door chef-dirigent, Artistieke Commissie en 

directeur. Later zal van Artistiek Beraad worden gesproken. De belangrijkste dirigenten 

worden zo’n drie à vier jaar van tevoren vastgelegd. De groep waaruit kan worden geput blijft 

beperkt, omdat als gebruikelijk niet iedereen geschikt wordt geacht om het niveau van het 

orkest er tijdens het musiceren ook daadwerkelijk uit te halen. Het repertoire wordt zo breed 

mogelijk gehouden, waarbij het standaardrepertoire, waarvan onder meer de Beethoven-

symfonieën deel uitmaken, vaak wordt ontzien. Hein van Royen bijvoorbeeld had naar een 

goed evenwicht tussen het klassieke repertoire en de muziek uit de twintigste eeuw gestreefd. 

Hoewel de wensenlijsten van de dirigenten het geraamte voor de artistieke afspraken vormen, 

betekent dit niet dat zij desgevraagd geen andere stukken op het repertoire willen opnemen.  

In het middelpunt van het musiceren staat chef-dirigent Chailly. Hij dirigeert een 

breed palet aan stijlen en is aanvankelijk gedurende ongeveer een derde van het seizoen 

beschikbaar, zo’n veertien tot zestien weken inclusief tournees. Hij draagt de verantwoording 

voor het artistieke peil van het orkest. Zijn repertoirewensen hebben voorrang. Problematisch 

blijven de ontwikkelingen ten aanzien van de honoraria van de dirigenten. Vroeg een dure 

dirigent in 1974 vijf- of zesduizend gulden, in 1990 was het gevraagde bedrag opgelopen tot 

vijftien- tot zestienduizend, terwijl in Duitsland bij een duurdere mark al maximaal circa 

40.000 mark per avond voorkwam.
29

 De omstandigheid dat Chailly een breed repertoire heeft, 

waarin Decca geïnteresseerd is, is voor het orkest van groot belang. Cd-opnamen komen 

namelijk in de regel tot stand door dirigenten die bij een platenmaatschappij onder contract 

staan. Het voeren van een eigen cd-beleid is voor het orkest slechts in zoverre mogelijk, als 

het erin slaagt om dirigenten met opnamecontracten aan zich te binden. Met Nikolaus 

Harnoncourt en Telefunken bijvoorbeeld bestond al sinds 1980 een hechte band.
30

  

Na het aantreden van Jan Zekveld vinden er opvallende artistieke koersveranderingen 

plaats. Nog voor de aanvang van zijn werkzaamheden maakte het nieuwe directielid visies op 

zijn toekomstig beleid openbaar. Hij zag als zijn eerste taak het aantrekken van de 

belangrijkste dirigenten van dat moment, met voorstellen voor bijzondere projecten. Direct 

daarna kwam voor hem de programmering van grote twintigste-eeuwse klassieke composities: 

van de leden van de Tweede Weense school, Bartók, Stravinsky en Sjostakovitsj. Als derde 

prioriteit gaf hij aan dat hij de contacten van belangrijke contemporaine componisten wilde 

aanhalen: Boulez, Kagel, Rihm, Stockhausen, naast Nederlanders.
31

 Wijnbergen en Zekveld 

startten bovendien met een ander majeur beleidsuitgangspunt. ‘In het verleden was de 

procedure zo dat dirigenten een min of meer open uitnodiging kregen; de boodschap was niet: 

ik heb jou per se nodig omdat we dát willen doen en daarin ben je dan onderdeel van een 

groter geheel. Dat is wèl de bedoeling in onze nieuwe opzet, waarbij het gaat over series die 

geconcentreerd zijn rond bepaalde stromingen, stijlen, thema’s of componisten. En ook de 

eigentijdse muziek uit binnen- en buitenland moet daar, via speciale series, op een goede 

manier in geprogrammeerd worden.’  

                                                 
28 Ibid., artistiek beleidsplan (herziene versie), bijlage X bij de agenda van de bestuursvergadering d.d. 29 mei 

1989; artistiek beleidsplan (bijgewerkte versie), bijlage V bij de agenda van de bestuursvergadering d.d. 28 juni 

1989; opnamebeleid KCO, bijlage VI bij de agenda van de bestuursvergadering d.d. 21 februari 1990; notitie 

m.b.t. de seizoensplanning vanaf 1991/92, bijlage V bij de agenda van de bestuursvergadering d.d. 3 april 1990.  
29 Posthuma de Boer, ‘Het beleid’, p. 14-15.  
30 SAA toegangsnr. 963 (KCO), bijlage VI bij de agenda van de bestuursvergadering d.d. 21 februari 1990. 
31 NRC Handelsblad d.d. 23 januari 1993. 
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Jan Zekveld kon nog veel sturing geven aan het seizoen 1994/1995, omdat de 

invulling van de programma’s nog niet vastlag, hoewel al wel de meeste dirigenten waren 

uitgenodigd. De nadruk moest meer op het programmabeleid zelf komen te liggen: de 

‘dramaturgie’ van het programma diende belangrijker te worden.
32

 Het programma 

beschouwde hij als een kunstwerk, waarbij artistieke samenhang tussen de onderdelen de 

essentie vormt.
33

 Hij zag grote mogelijkheden: ‘Als het produkt echt goed is – en het is mijn 

taak daarvoor te zorgen – zal het zichzelf uiteindelijk verkopen’.
34

 

De seizoensbrochure werd een programmaboek. Het toonde voor het seizoen 1994/95 

ingrijpende veranderingen. Daarvoor waren er in Amsterdam de volgende series: 

1. de series B op de woensdag- respectievelijk de donderdagavond 

2. de serie C met aandacht voor muziek uit de twintigste eeuw 

3. de serie D met een breed spectrum van symfonische muziek 

4. de serie E met romantisch repertoire 

5. de serie Z, de traditionele matinee op zondagmiddag.
35

  

Met ingang van het seizoen 1994/95 werd de serie C afgeschaft. Een Première-serie 

kwam ervoor in de plaats. Op ieder programma diende een wereldpremière of een eerste 

uitvoering in Nederland te staan.
36

 In deze serie programmeerde Zekveld bijvoorbeeld Zoltán 

Peskó, die een reputatie had op het gebied van het dirigeren van de gecompliceerdste 

hedendaagse muziek, voor onder meer de grootse opgezette Hymne, Dritte Region mit 
Orchester van Karlheinz Stockhausen. (Wat niet doorging.) Valery Gergiev maakte zijn 

opwachting met de wereldpremière
37

 van de Derde symfonie, Jezus Messias, red ons!, van 

Galina Oestvolskaja. Dit werk werd gecombineerd met de Vierde symfonie van haar leraar 

Sjostakovitsj. Voor de Première-serie werden ook afspraken gemaakt met André Previn,
38

 

maar realisatie daarvan bleef uit.
39

 Een andere vernieuwing was de Thema-serie. Voor het 

seizoen 1994/95 had Zekveld deze rond het oeuvre van Belá Bartók geprogrammeerd. 

Bernard Haitink zegde toe uitvoeringen van Schönbergs Erwartung en Hertog Blauwbaards 
burcht van de Hongaarse componist te leiden. De specialist op het gebied van achttiende-

eeuwse muziek John Eliot Gardiner werd aangetrokken met twintigste-eeuws repertoire.
40

 

Verder wilde Zekveld bepaalde dirigenten die als specialisten golden op het gebied van de 

uitvoeringspraktijk van ‘de klassieke en vroeg-romantische periode’ (lees: met name van 

werken van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn en Schumann), op het 

podium hebben met een programma waarmee zij en het orkest het succesvolst waren.
41

 

De nieuwe uitvoering van de seizoensbrochure visualiseerde de veranderde koers. Het 

formaat ervan is aanmerkelijk groter dan dat van voorgaande brochures, de vormgeving is 

ingrijpend gewijzigd. Ieder programma afzonderlijk krijgt veel aandacht. De programma’s 

gaan vergezeld van een toelichting en een paginagrote unieke foto. Hiervoor was een aantal 

                                                 
32 H. Posthuma de Boer, ‘Een nieuw beleid voor het orkest’, in: Preludium 52 nr. 2 (oktober 1993), p. 15-17. 
33 Seizoensbrochure 1994/95. 
34 Posthuma de Boer, ‘Een nieuw beleid voor het orkest’. 
35 Vgl. de seizoensbrochure 1993/94 
36 M. Nakken, ‘Vreemde verborgen overeenkomsten’, in: Preludium 53 nr. 2 (oktober 1994), p. 12-13. 
37 Volgens cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. 
Concertgegevens 1988-2004. 
38 T. de Leur, ‘Koninklijk Concertgebouworkest seizoen 1994-1995’, in: Preludium 52 nr. 8 (april 1994), p. 21-

23. 
39 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. 
Concertgegevens 1988-2004. 
40 Vgl. de seizoenbrochure 1994/95. 
41 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag extra bestuursvergadering d.d. 28 mei 1993. 
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jonge fotografen gevraagd de programma’s of delen ervan in hun kunstvorm te vertalen. 

Voorts worden cd-adviezen gegeven. 

Hoewel de ideeën van Jan Zekveld en de indeling in een P- en een T-serie daartoe 

aanleiding zouden kunnen geven, en Zekveld dit wellicht graag wilde, blijkt niet uit de 

verslagen van de Artistieke Commissie respectievelijk het Artistiek Beraad dat het orkest zich 

in de eerste plaats op programma’s of thema’s richtte. Primair bleef het conductor based. (Zie 

ook paragraaf 1.9 van de Inleiding.)
42

 Men wilde graag met bepaalde dirigenten werken, of 

niet, of: een dirigent was zeer in tel bij het publiek en werd daarom geëngageerd, soms 

ondanks bezwaren vanuit het orkest. Als het nodig was, werd er desnoods op een bepaalde 

combinatie van dirigenten en programma’s een etiket geplakt. Zo heette het op zeker moment 

dat de serie E de serie was waarin sommige grote dirigenten exclusief werden 

geprogrammeerd.
43

 (Deze klassieke serie bestond sinds het seizoen 1988/89.)  

Een probleem was dat de P- en T-series weliswaar succesvol waren, maar dat de 

investering in de artistieke kwaliteit hoog was, terwijl de netto-inkomsten uit deze nieuwe 

activiteiten achterbleven bij de bij het orkest geldende criteria.
44

 In het seizoen 1998/99 

werden de series dan ook samengevoegd tot de serie Avontuur en avant-garde. In de geest van 

de eerder door het orkest voorgestelde programmering. Deze serie, de serie A, werd geheel 

gewijd aan klassiek twintigste-eeuwse en hedendaagse muziek onder leiding van zo 

gerenommeerd mogelijke dirigenten, met de nodige premières. In 2000/2001 werd deze serie 

gedeeltelijk verdubbeld. Het bleek echter ondoenlijk om uitsluitend wereldberoemde 

dirigenten voor de serie aan te trekken. 

 

Centraal bij het programmeren stonden de volgende uitgangspunten. 

1. Het uitvoeren van (laat)negentiende-eeuws en vroegtwintigste-eeuws repertoire. 

2. Het uitvoeren en propageren van een breed scala aan vroegmoderne, moderne en 

hedendaagse muziek, al dan niet in samenhang met muziek uit vroeger eeuwen. 

3. Het uitvoeren van muziek uit de barok, van de Weense klassieken en van zogenoemd 

vroegromantisch repertoire onder leiding van de chef-dirigent en specialisten. 

4. Het versterken van het artistieke prestige. 

5. Het realiseren van een zo breed mogelijk publieksbereik in binnen- en buitenland. 

6. Jaarlijkse samenwerking met De Nederlandse Opera. 

7. Het verbeteren van de financiële basis.
45

 

Anders gezegd, het repertoire diende gebaseerd te blijven op het ijzeren repertoire (met 

muziek van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, 

Tsjaikovski, Richard Strauss en de werken van Mahler, Bruckner, Sjostakovitsj), te worden 

aangevuld met ‘klassieke’ twintigste-eeuwse werken (van Debussy, Ravel, Zemlinsky, 

Varèse, Schönberg, Berg, Webern, Stravinsky, Prokofjev en Hindemith) en recentere en 

hedendaagse composities (zoals van Boulez, Nono, Maderna, Berio, Schnittke en Schat), 

waarbij de traditie van Bachs passiemuziek en de opera-activiteiten worden voortgezet. 

Daarbij dienden de dirigenten ‘met hun onderscheiden specialisaties (barok, klassiek, 20ste 

eeuw) […] het orkest zijn stilistische flexibiliteit’ te verlenen.’
46

 

  Voor 2001-2004 werd de doelstelling geformuleerd om op de toonaangevende 

nationale en internationale podia samen met de beste dirigenten en met medewerking van 

                                                 
42 In 1995/96 was er ook nog een Festival-serie, die uit drie minifestivals van in totaal zes concerten bestond 

rond drie dirigenten: Pierre Boulez, Mstislav Rostropovich en Riccardo Chailly. Zie de seizoensbrochure.  
43 Vgl. seizoensbrochure 2001/2002, p. 48; vriendelijke mededeling van Sj.G.A.M. van den Berg. 
44 Vriendelijke mededeling van Sj.G.A.M. van den Berg 
45 Vgl. SAA toegangsnr. 693 (KCO), subsidieplan 1997-2000 en meerjarenplan 2001-2004. 
46 Ibid., conceptnotitie van Truus de Leur met betrekking tot het artistiek beleid d.d. 19 februari 1992. 
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grote solisten topuitvoeringen te verzorgen van symfonische muziek voor een zo groot 

mogelijk publiek.
47

 Een keur van gastdirigenten diende hierin een groot aandeel te hebben.  

De periode Chailly wordt echter door nog meer significante zaken met betrekking tot 

gastdirecties gekenmerkt: 

1. Het afnemen van het percentage abonnementsconcerten in Amsterdam van de chef-

dirigent, ergo het stijgen van het percentage dat voor rekening gastdirigenten komt. (Zie 

bijlage 13.1) 

2. Het afnemen van het percentage van alle concerten en opera-uitvoeringen die de chef-

dirigent in de laatste twee seizoenen van zijn chefdirigentschap leidt. (Zie bijlage 13.2) 

3. Het hoge aantal gastdirigenten in zijn totaliteit. 

4. Het geringe aantal dirigenten dat met eigen werk optreedt. 

5. De benoemingen van Bernard Haitink q.q. tot eredirigent en Nikolaus Harnoncourt tot 

honorair gastdirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. 

6. De toenemende belangstelling voor Mariss Jansons. 

 

Voor de periode 1997-2000 werd uitgegaan van een aandeel per seizoen van gemiddeld 

zestien weken voor Riccardo Chailly en tien à vijftien gastdirigenten die ieder vanuit hun 

eigen specialisme en ervaring een bijdrage dienden te leveren aan een uitgebalanceerd 

concertseizoen.
48

 In 2003/2004 namen in de Grote Zaal echter 21 gastdirigenten in totaal 56 

van de 60 abonnementsconcerten voor hun rekening:
49

  

1.  Gerd Albrecht 

2.  Herbert Blomstedt 

3.  Iván Fischer  

4.  Daniele Gatti 

5.  Bernard Haitink (eredirigent) 

6.  Daniel Harding 

7.  Nikolaus Harnoncourt (honorair gastdirigent) 

8.  Philippe Herreweghe 

9.  Heinz Holliger 

10.Manfred Honeck 

11.Eliahu Inbal 

12.Paavo Järvi 

13.Emmanuel Krivine 

14.Reinbert de Leeuw 

15.Lorin Maazel 

16.Ingo Metzmacher  

17.Antonio Pappano 

18.Itzhak Perlman 

19.Vassily Sinaisky 

20.Ed Spanjaard 

21.David Zinman 

                                                 
47 Ibid., meerjarenplan 2001-2004. 
48 Ibid., subsidieplan 1997-2000. 
49 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. 
Concertgegevens 1988-2004. 
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Vijf van hen – Gatti, Honeck, Paavo Järvi, Pappano en Harding – traden voor het eerst op.
50

 

Een seizoen eerder hadden ‘nog maar’ 48 van de 60 abonnementsconcerten onder leiding 

gestaan van in totaal 17 gastdirigenten.
51

 

 

De cd-rom met programmagegevens 1988-2004 geeft in totaal 101 namen van gastdirigenten 

die in deze periode aan concerten van het KCO hebben meegewerkt. Enkelen zijn tijdens deze 

concerten opgetreden met andere ensembles. Het zal duidelijk zijn dat het hoge aantal niet 

alleen een grote druk op de organisatie heeft gelegd, maar ook op de musici. Keer op keer 

moesten ze zich aanpassen. Bovendien is het zo dat ongeveer 65% van de dirigenten voor het 

eerst als dirigent in de KCO-concerten optrad. Er is dus duidelijk weer gezocht naar nieuw 

talent. Ruim veertig procent van de 101 dirigenten respectievelijk ruim de helft van de 

debutanten heeft slechts één of enkele concerten (minder dan vijf) aaneengesloten of 

nagenoeg aangesloten geleid. Een belangrijk deel is dus voor rekening gekomen van 

incidenteel optredende gastdirigenten. Het aantal dirigenten respectievelijk componisten dat 

met het Concertgebouworkest eigen werk dirigeerde bedroeg acht.  

 

13.3 Riccardo Chailly 

Gezien het grote aandeel van de gastdirigenten is het belangrijk om eerst in het kort te bezien 

waarmee chef-dirigent Riccardo Chailly primair geschiedenis schreef.  

Na zijn aantreden als de nieuwe chef in 1988 bleef hij met nieuwe en ongebruikelijke 

muziek komen. Daarnaast presenteerde hij zich met werken die tot de grote tradities van het 

orkest behoren. Om te beginnen met composities van Bruckner, wiens Derde symfonie al 

vanaf 9 maart 1988 onder zijn leiding ten gehore werd gebracht.
52

 In februari 1989 voerde hij 

met het orkest voor het eerst Mahler uit: de Rückert-Lieder en de weinig gespeelde Zesde 

symfonie. Aanvankelijk stuitten Chailly’s interpretaties soms op grote weerstand. De 

Bruckner- en Mahler-vertolkingen waren anders dan voorheen. De uitvoeringen van Liederen 
uit ‘Des Knaben Wunderhorn’, Das klagende Lied, Lieder eines fahrenden Gesellen, de 

Eerste en de Achtste symfonie tijdens het Mahler Feest 1995 deden de luide kritiek echter 

verstommen. ‘Chailly bewijst zich als een Mahlerdirigent van werkelijk belang’ stond er op 4 

mei met grote letters in NRC Handelsblad gedrukt, terwijl op de zeventiende de Volkskrant 
dit onderstreepte met ‘Chailly bezegelt doorbraak met Achtste’. 

Riccardo Chailly heeft meermalen laten merken dat hij zich erfgenaam wist van zijn 

voorgangers, in het bijzonder van Willem Mengelberg. Regelmatig bestudeerde hij diens 

partituren en opnamen. Het bleek dat hij zich heel vaak kon vinden in de frasering die 

Mengelberg in diens Mahler-partituren had aangegeven.
53

 Toch ging Chailly uiteindelijk zijn 

eigen weg, zowel interpretatief als qua programmering. Met zijn registraties van Bruckner- en 

Mahler-cycli trad hij ook in het voetspoor van Bernard Haitink, zij het dat enkele symfonieën 

met het RSO Berlijn zijn opgenomen. Daarnaast is er een Schumann-cyclus op cd verschenen. 

Chailly’s precisie en uitstekende directietechniek hadden mede tot gevolg dat het 

technische niveau van het orkest steeg en de souplesse toenam. Hij wijzigde de opstelling van 

het orkest. Op het terrein van de programmering combineerde hij regelmatig composities uit 

                                                 
50 Vgl. N. Steffen, ‘Kroniek’, in: H.J. van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 
Concertgebouworkest 1888-1988, II, 1945-1988 (Zutphen 1989); cd-rom Artistiek Archief Koninklijk 
Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. Concertgegevens 1988-2004. 
51 Ibid. 
52 Bijzonder is dat zij toen voorafgegaan werd door een twintigste-eeuwse Nederlandse compositie, het Concerto 

voor strijkorkest van Rudolf Escher uit 1947-’48. Zie de cd-rom Artistiek Archief Koninklijk 
Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. Concertgegevens 1988-2004. 
53 H. Ferwerda, ‘Riccardo Chailly: ‘We all owe to him’. Willem Mengelberg, 1871-1951’, in: Preludium 59 nr. 7 

(maart 2001), p. 4-8. 
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de tweede helft van de negentiende eeuw met twintigste-eeuwse werken, in plaats van met 

muziek van Haydn of Mozart. Dit combineren is eveneens op cd’s terug te vinden. Bij de 

kerstmatinees brak Chailly met de traditie van Mahler-uitvoeringen. Hij kwam ook hier met 

onverwachte programmeringen, wat hem niet altijd in dank werd afgenomen. Was de opera in 

hoofdzaak het domein van gastdirigenten, zelfs in de tijd waarin het orkest traditioneel aan de 

veelgeprezen uitvoeringen van de Wagnervereeniging meewerkte, hij bracht er regelmatig 

werken in scenische of concertante vorm mee ten gehore.
54

 Een ander artistiek aspect van 

belang vormden de tournees: de internationale reizen namen sterk toe.  

 

13.4 In soorten en maten 

Was er naast de indrukwekkende prestaties van de chef-dirigent nog ruimte voor meer 

uitvoeringen van importantie op hetzelfde of misschien nog hoger niveau? De lijst van de 

dirigenten op de cd-rom met concertgegevens uit de periode 1988-2004 toont een heterogeen 

gezelschap dat optrad in de periodes waarin Chailly niet voor het orkest beschikbaar was. 

Leeftijd, ervaring, niveau, herkomst en repertoire lopen sterk uiteen. De belangrijkste 

gastdirigenten zijn onmiskenbaar Nikolaus Harnoncourt en Bernard Haitink, gevolgd, ook qua 

aantal concerten, door een nieuwe ster: Mariss Jansons. Zij waren zeer belangrijk voor het 

realiseren van een aantal uitgangspunten van het artistieke beleid en worden daarom in de 

volgende paragrafen als eersten apart belicht. 

 Opmerkelijk is dat de ongelijksoortigheid van de gehele groep gastdirigenten haaks 

staat op het beeld van de ideale dirigent, dat Niels Le Large vanuit het orkest in het begin van 

de jaren negentig formuleerde: ‘de ideale dirigent heeft een uitstraling van Cary Grant, een 

eruditie als die van Albert Einstein en beschikt over het geduld van een Zenboeddhist. Zijn 

repertoire kent geen grenzen, tijd bezit hij in overvloedige mate en geld speelt bij hem geen 

rol. Kritiek beschouwt hij immer als opbouwend en recensies boeien hem slechts als 

verschijnsel. De volmaakte orkestleider dirigeert de sterren van de hemel, is bescheiden van 

karakter en laaft zich onophoudelijk aan de wijsheid van de orkestleden. Op aangeboren 

zachtmoedige wijze gebruikt hij het hem gegeven gezag zodat geen teen te lang is. Hij schudt 

de handen van hielenlikkers, raaskallers, mierenneukers en slijmjurken. De volmaakte 

dirigent is perfect.’
55

 Omdat niemand perfect is, hebben overspannen verwachtingen in een 

orkest grote gevolgen. Le Large: ‘Het betekent helaas wel dat menig jong dirigent die niet 

onmiddellijk voldoet aan de belofte die alleen maëstro’s met een lange levenservaring kunnen 

inlossen, het risico loopt al snel als een kat in de zak te worden betiteld. En het houdt ook in 

dat de hoogstbejaarde orkestleider die freewheelend met een mini-repertoire door de 

muziekwereld circuleert, honoraria kan vragen die in geen verhouding staan tot het gebodene. 

[…] 

Daar komt nog bij dat de interne mentaliteit van een orkest niet vanzelfsprekend aansluit bij 

de natuur van een dirigent. En een botsing van karakters wil op het van emotie sidderende 

concertpodium nog wel eens leiden tot een crash. Bijgevolg heeft elk symfonieorkest zijn 

eigen kerkhofje van afgevoerde jonge dirigenten die het elders uitstekend blijken te doen. En 

zo draagt iedere gearriveerde maëstro een Waterloo met zich mee waarvan de littekens altijd 

zullen blijven jeuken.’
56

 

                                                 
54 Zie ook P. Korenhof, ‘Het ideale Puccini-orkest. Chailly, het KCO en de Italiaanse opera’, in: Preludium 62 

nr. 10A (juni 2004), p. 38-40. 
55 N. Le Large, Orkestraal verhaal. Over muzikanten, hun instrumenten & hun muziek (Bloemendaal 1992), p. 

36. 
56 Ibid., p. 36-37. 
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Om een goed overzicht te houden over het wereldomvattende veld van voor het orkest 

bruikbare dirigenten en hun specialisaties,
57

 ging men rond 2000 op het kantoor in de Jacob 

Obrechtstraat ertoe over om uitgebreide lijsten samen te stellen met namen van dirigenten.
58

 

Ze waren primair bedoeld als geheugensteun. Er diende een groot aantal dirigenten in het 

vizier te worden gehouden: de lijst van 18 mei 2000 bijvoorbeeld telt er 113.
59

 Een indeling in 

categorieën moest het overzicht vergemakkelijken: 

I. Akkoord 

 Algemeen 
 A-serie 
 B-serie 
 voor 1850 

II. Geen hoogste prioriteit 

III. Te onderzoeken 

 Algemeen 
 A-serie 
 voor 1850 
IV. Genoemd  

Onder de dirigenten die onder het kopje ‘Akkoord’ staan vermeld, zijn er velen met wie het 

orkest een relatie onderhoudt, zoals de hiervoor genoemden. Het grootste deel van alle namen 

zijn van in Amsterdam bekende dirigenten. Daarnaast bevatten de lijsten namen van hen die 

van belang worden geacht bij de wereldwijde voortdurende zoektocht naar nieuw talent. Er 

zijn ook enkele verschuivingen zichtbaar: op basis van ervaringen kon de interne 

belangstelling toe- of afnemen.  

Opvallend is in de periode 1988-2004 het contingent specialisten op het gebied van de 

twintigste-eeuwse muziek. Dit heeft uiteraard alles te maken met de speerpunt van het 

uitvoeren en propageren van een breed scala aan vroegmoderne, moderne en hedendaagse 

muziek in de C-, respectievelijk de P- en T-, en later de A-series. In 2000 uit de adjunct-

directeur artistieke zaken de wens om ieder seizoen een componist-dirigent voor het orkest te 

krijgen.
60

 

Een volgende groep bestaat uit dirigenten die vanuit de historisch-geïnformeerde 

muziekpraktijk werken. Harnoncourt bleef een graag geziene en gewaardeerde gast, maar was 

minder beschikbaar. Omdat het orkest op de ingeslagen weg wilde voortgaan en het repertoire 

breder werd, was het nodig om van meerdere gespecialiseerde dirigenten gebruik te maken 

ten einde de muziek uit de barok, van de Weense klassieken en het aansluitende repertoire in 

relatie tot de klankidiomen van de historisch-geïnformeerde uitvoeringspraktijk te realiseren. 

De dirigenten met een regionale specialisatie, respectievelijk de dirigenten die sterk zijn in 

repertoire uit een bepaalde regio, vormen eveneens een belangrijke categorie. Onder hen zijn 

er die slechts zelden met het orkest optreden.
61

  

                                                 
57 Mededeling van drs. H. Ferwerda, stafmedewerker van het Koninklijk Concertgebouworkest, d.d. 3 februari 

2010. 
58 SAA toegangsnr. 693 (KCO), b.v. bijlage 2 bij het verslag van de AB-vergadering d.d. 19 juni 1996 en 

bijlagen HF-18/5/00 en HF-8/3/01 bij andere verslagen van de vergaderingen van het Artistiek Beraad. Een 

dirigentenlijst zonder indeling bevindt zich bij de agenda voor de bijeenkomst van het Artistiek Beraad d.d. 24 

januari 2000. 
59 SAA toegangsnr. 693 (KCO), bijlage HF-18/5/00 bij het verslag vergadering Artistiek Beraad d.d. 21 

november 2000. 
60 Ibid., verslag vergadering Artistiek Beraad d.d. 14 maart 2000. 
61 De waarneming betreffende de specialisering werd desgevraagd bevestigd door drs. H. Ferwerda in zijn e-mail 

d.d. 13 september 2007. 
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De keuzes die het orkest maakt, zijn vooral het gevolg van bepaalde beleidslijnen. Bij 

de laatste categorie bijvoorbeeld heeft de keuze onder meer te maken met de wens om iemand 

te laten werken op het terrein waarop hij sterk is.
62

 Voor nieuwe dirigenten voor, zoals dat 

werd genoemd, barok-, klassiek- en vroegromantisch repertoire waren drie dingen belangrijk: 

1. een stilistisch bewustzijn, dus geen overromantisering, 2. ervaring met gewone 

symfonieorkesten, 3. een redelijke directietechniek.
63

 Een probleem dat zich bij jonge, nog 

weinig ervaren dirigenten kan voordoen, ligt in het feit dat zij vaak bekende werken willen 

dirigeren. Als ze dan daarmee voor het orkest komen, tonen ze dat ze het orkest weinig te 

zeggen hebben in verhouding tot de talrijke gevestigde dirigenten die hun met het 

desbetreffende repertoire zijn voorgegaan. Uit ervaring wijs geworden, springt men om die 

reden voorzichtig om met jonge talenten. Het risico wordt voor lief wordt genomen dat het 

orkest een jong talent mist.
64

 

De gastdirigenten die met het orkest buiten Nederland optraden, vormen eveneens een 

significante groep. Harnoncourt was ook in dit opzicht belangrijk. De door gastdirigenten in 

het buitenland geleide concerten bleven echter beperkt tot Europese landen (inclusief 

Turkije). Slechts Herbert Blomstedt leidde in 2004 concerten in de Verenigde Staten, omdat 

Chailly van de tournee had afgezien. Een klein aantal ten slotte trad, zoals eerder al genoemd, 

op in concerten van het orkest die werden verzorgd door andere ensembles.
65

 Opmerkelijk is 

dat er ook weer gefocust werd op goede orkesttrainers. Desgevraagd dacht de Artistieke 

Commissie van het orkest aan Christian Thielemann en Mariss Jansons.
66

 

 De gastdirigenten samen zorgden op programmatisch gebied voor belangrijke 

vernieuwing, zonder meer al kwantitatief, want het percentage voor het orkest onbekende 

werken dat door hen werd gedirigeerd, ligt hoog. Van de wereldpremières alleen al nam 

Harnoncourt er 1, Haitink en Jansons geen en de overigen 21 voor hun rekening. Chailly 

leidde er 20.
67

 

Hiervoor is ook aangegeven dat er sprake was van een toenemend aantal 

gastdirigenten en is er geattendeerd op het uitzonderlijke seizoen 2003/2004. Dit hield 

verband met het aanstaande vertrek van Chailly. Hij dirigeerde toen in totaal slechts tien 

weken, een stuk minder dan in voorgaande jaren. Bovendien had hij, zoals al is vermeld, de 

tournee naar de Verenigde Staten in 2004 laten schieten. Mariss Jansons aan de andere kant 

was niet bereid om naar Amsterdam te komen, omdat hij bij zijn aantreden een frisse start 

wilde maken. Verder zegde Christian Thielemann zijn concerten af. Hierdoor kwamen veel 

gastdirigenten naar de Van Baerlestraat, van wie verschillende voor het eerst. In januari 

debuteerden achtereenvolgens Antonio Pappano, Manfred Honeck en Daniel Harding en in 

april de opvolger van Chailly bij het Teatro Communale in Bologna en music director van het 

Royal Philharmonic Orchestra, Daniele Gatti, alsmede de jonge Paavo Järvi, een zoon van 

Neeme Järvi. Paavo Järvi dirigeerde daarbij de wereldpremière van de Achtste symfonie van 

Aulis Sallinen, een opdrachtwerk van het Koninklijk Concertgebouworkest. Op 24 juni 2004 

leidde de Engelse dirigent Barry Wordsworth zijn eerste concert met het orkest. Het was 

                                                 
62 Mededeling van drs. H. Ferwerda in zijn e-mail d.d. 13 september 2007. 
63 Mening van dr. J.E. Fried; SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag vergadering Artistiek Beraad d.d. 24 januari 

2000.  
64 Vgl. SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag vergadering Artistiek Beraad d.d. 16 oktober 2000. 
65 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. 
Concertgegevens 1988-2004; seizoensverslag Koninklijk Concertgebouworkest 2003/2004. 
66 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag vergadering Artistiek Beraad d.d. 26 mei 2000. 
67 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. 
Concertgegevens 1988-2004. Chailly leidde de wereldpremière van Summer rites at noon van Rudolf Escher in 

de instrumentatie van Jan van Vlijmen samen met Jun’ichi Hirokami. Deze wereldpremière is gerekend als een 

wereldpremière van Chailly. 
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opgezet rond classic pops en zou in de openlucht plaatsvinden, maar vanwege het slechte 

weer moest worden uitgeweken naar het Concertgebouw.
68

 

 

13.5 Bernard Haitink is terug 

‘Het is heerlijk om weer met dit orkest te werken. Alsof ik geen vijf jaar weg ben geweest’, 

zei Bernard Haitink in februari 1993.
69

 Op woensdagavond, de vierentwintigste zou in het 

Concertgebouw het eerste concert plaatsvinden dat de voormalige chef weer als gastdirigent 

zou geven. Het programma bestond uit de Ouverture Benvenuto Cellini van Hector Berlioz, 

de complete balletversie van Ravels Ma mère l’oye en de Eerste symfonie van Mahler. Er was 

het nodige aan voorafgegaan. Aanvankelijk had de leiding van het orkest de gedachte aan een 

gastoptreden van Haitink uit het hoofd gezet om de positie van zijn opvolger te beschermen, 

maar hij was nooit door het hele orkest uit het oog verloren. Een aantal musici had na zijn 

vertrek de band met hem voortgezet en hem bij gelegenheid opgezocht.
70

 Overleg over een 

hernieuwd optreden kwam op gang na een gesprek in 1990 van Hein van Royen met Haitink 

na afloop van een concert dat de dirigent met het Rotterdams Philharmonisch Orkest had 

gegeven.
71

 Overleg dat zou uitmonden in optredens in 1993. 

Het viel muziekrecensent Franz Straatman tijdens het repeteren op ‘hoe ontspannen en 

met hoeveel expressiviteit van gebaren Haitink het orkest de sprookjeswereld van Ravel 

binnenvoerde. Hier en daar een onderbreking, een aanwijzing om een ritmische figuur aan te 

scherpen of een aansluiting met meer beweging te nemen. “Het is fijn om weer eens in je 

eigen taal met een orkest te praten,” vertelde hij na afloop. “Je kunt makkelijker zeggen: ‘Dat 

gaat mooi niet door’, dan wanneer je voor een buitenlands orkest staat.” […]  

 “De keuze [van de muziek] werd bepaald door de gedachte om een staalkaart te tonen 

van dingen waar ik goed in ben en waar het orkest goed in is. Dan kun je niet om Mahler 

heen; diens werken heb ik wel het meeste gedirigeerd.” We moesten er niets achter zoeken dat 

hij gewoon weer bij het begin begint, bij de eerste symfonie.’
72

  

Die gedenkwaardige woensdagavond kreeg extra luister door de aanwezigheid van 

prins Claus, Pierre Audi en Riccardo Chailly en diens echtgenote en de televisie.
73

 Na afloop 

van het concert werd Haitink een souper aangeboden in aanwezigheid van onder anderen 

Chailly, vertegenwoordigers van het bestuur van het Concertgebouworkest, het 

Vriendenbestuur en de gemeente Amsterdam.
74

  

Het werd ‘een glorieuze rentree’. Peter van der Lint, die voor Trouw de recensie 

schreef, noemde de uitvoering van de Ouverture Benvenuto Cellini van Hector Berlioz ‘een 

geslaagde, opzwepende weergave’. Lovende woorden had hij ook voor de uitvoering van Ma 
mere l’oye. In Mahlers Eerste wist Haitink ‘het juiste evenwicht te vinden tussen partituur-

getrouwheid en interpretatieve vrijheid.’ Van der Lint concludeerde dat Haitinks terugkeer bij 

het Concertgebouworkest van groot artistiek belang was. ‘Na een scheiding van vijf jaar is 

alles in een nieuw perspectief komen te staan en vanuit de onproblematische, rustige luxe van 

een gast-dirigentschap kan er nog heel wat moois opbloeien tussen de met elkaar vergroeide 

musici.’
75

 

De Volkskrant kopte ‘Haitink dirigeert souvereine ‘Mahler I’’. Roland de Beer had bij 

de symfonie alleen wat last gehad van ‘nostalgische verlangens naar de gedurfde, soms 

                                                 
68 Seizoensverslag Koninklijk Concertgebouworkest 2003/2004.  
69 Trouw d.d. 25 februari 1993. 
70 Bank & Wennekes, De klank als handschrift, p. 209, 214. 
71 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag bijeenkomst Artistieke Commissie d.d. 21 mei 1990. 
72 Trouw d.d. 25 februari 1993.  
73 Ibid., d.d. 26 februari 1993. 
74 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag over 1993. 
75 Trouw d.d. 26 februari 1993. 
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onvoorspelbare, soms buitengewoon riskante exuberantie van de vroegere, net wat minder 

superieure Haitink.’ Schittering en zeggingskracht realiseerde deze in Ma mère l’oye, 

eigenschappen die de recensent in de ouverture ver te zoeken vond.
76

 Volgens Kasper Jansen 

van NRC Handelsblad leek het er soms even op alsof het orkest nog moest wennen aan de 

veranderde wijze van dirigeren van Haitink, ‘die van zichzelf vindt dat hij nu minder extravert 

beweegt.’ Ook hij toonde grote waardering voor de uitvoering van Ravels sprookjesmuziek en 

voor de interpretatie van Mahlers symfonie, die en détail telkens opnieuw voor verassingen 

zorgde. De koppen boven zijn beschouwing laten niets te raden over: ‘Intens ’nieuw debuut’ 

Haitink’ en ‘Delicate en exquise uitvoering Ravel hoogtepunt concert’.
77

 De interne evaluatie 

na de drie concerten met het bovenstaande programma was kort en krachtig: ‘Als vanouds: 

erg goed. Op de eerste avond was sprake van een grote druk, zowel op dirigent als orkest.’
78

    

 Al na enkele maanden was Bernard Haitink terug, opnieuw met muziek waarmee hij 

een sterke affiniteit bezat en zich eerder had onderscheiden. Eind november dirigeerde hij een 

programma dat bestond uit de oorspronkelijke versie van Stravinsky’s Symphonies 
d’instruments à vent à la mémoire de Claude Achille Debussy, Debussy’s Trois nocturnes en 

de Vijfde symfonie van Dmitri Sjostakovitsj. Begin december presenteerde hij zich met Six 
épigraphes antiques van Claude Debussy in de orkestbewerking van Rudolf Escher, Muziek 
voor snaarinstrumenten, slagwerk en celesta van Béla Bartók en de Eerste symfonie van 

Dmitri Sjostakovitsj. Twee programma’s dus met vooraanstaande werken uit de twintigste-

eeuw. Andermaal was het optreden van dirigent en orkest uiterst succesvol.
79

 

 Haitink trad hierna regelmatig op met muziek die hem na aan het hart lag. Zijn 

programma’s bevatten werken van Mahler, Bruckner, Bartók, Debussy, Giovanni Gabrieli, 

Haydn, Mozart, Beethoven, Berlioz, Bizet, Brahms, Ravel, Schönberg, Sjostakovitsj, 

Stravinsky, Van Gilse en Pijper. (Tijdens het Mahler Feest in 1995 voerde hij met het orkest 

de Tweede symfonie van Mahler uit.) Vanaf 1999 stond hij ieder jaar voor het orkest, waarbij 

zijn optreden niet alleen tot Nederland beperkt bleef. In oktober 1999 werd in Wuppertal-

Elberfeld geconcerteerd, in 2000 in Brussel, in 2001 in Londen en tijdens de tournee in het 

voorjaar van 2004 in Wenen (Großer Musikvereinssaal), München, Keulen en Londen. In 

Wenen en Londen vonden zijn concerten plaats in een speciaal voor hem georganiseerde 

serie, waaraan ook andere voor Haitink dierbare orkesten deelnamen: de Berliner 

Philharmoniker, de Staatskapelle Dresden en het London Philharmonic Orchestra.
80

  

 In 1999, het jaar waarin Haitink zeventig werd, benoemde het Concertgebouworkest 

hem tot zijn eredirigent. In 1998, tijdens een eerste ontmoeting met Jan Willem Loot die 

poogde hem enkele weken per seizoen voor het orkest te krijgen, had de dirigent gezegd: ‘Ik 

weet niet of ik het moet doen; ik heb niet eens een eretitel bij het orkest.’ Later had Haitink 

duidelijk gemaakt dat hij helemaal geen titel hoefde. Uiteindelijk accepteerde hij.
81

  

 

                                                 
76 De Volkskrant d.d. 26 februari 1993. 
77 NRC Handelsblad d.d. 25 februari 1993. 
78 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag bijeenkomst Artistiek Beraad d.d. 15 maart 1993. De radio-opname van 

Ma mère l’oye d.d. 24 februari 1993 is op genomen in het zesde deel van de Anthology. 
79 Ibid., verslag over 1993. 
80 Seizoensverslag Koninklijk Concertgebouworkest 2003/2004, p. 44. 
81 Straatman, De witte kuif op het frontbalkon, p. 143, 144; Bank & Wennekes, De klank als handschrift, p. 226-

227. 

Giskes_PROEF (all).ps Front - 195     T1 -    Black



 390 

13.6 Nikolaus Harnoncourt 

Nikolaus Harnoncourt kreeg in de periode Chailly, veel meer nog dan Bernard Haitink, de 

gelegenheid zijn interpretaties van uiteenlopende werken te realiseren, in concerten en bij cd-

opnamen. Onder meer van composities van Bach, Haydn, Beethoven, Mozart, Mendelssohn, 

Schubert, Schumann, maar ook van Josef en Johann Strauss jr. en sr.
82

 Met De Nederlandse 

Opera en het Concertgebouworkest voerde hij op indrukwekkende wijze Mozarts drie Da 

Ponte-opera’s uit: Così fan tutte in 1990, Don Giovanni en opnieuw Così fan tutte in 1992 en 

Le nozze di Figaro in 1993. De voortrekkersrol van het orkest, zoals die al in de 

samenwerking met Nikolaus Harnoncourt gestalte had gekregen en die van vitale betekenis 

was, breidde zich verder uit. Hij verlegde op moedige wijze zijn grenzen:
83

 naast werken van 

Brahms en Dvořák verschenen Rendering van Berio en de concertaria Der Wein van Alban 

Berg op het repertoire, hij waagde zich aan de Derde symfonie van Anton Bruckner in een 

gewijzigde orkestopstelling
84

 en vervolgens aan diens Vierde. Met Der Wein voerde 

Harnoncourt voor het eerst in zijn carrière een werk van Berg uit.
85

  

 Het orkest is zeker aanvankelijk vaak tevreden over hem, zoals de verslagen van 

vergaderingen van de Artistieke Commissie respectievelijk het Artistiek Beraad tonen. 1989: 

‘zijn laatste optreden was een groot artistiek succes.’
86

 1990: ‘De voorzitter spreekt 

vervolgens zijn bewondering uit voor de uitvoeringen van Così fan tutte, waaruit blijkt dat de 

samenwerking met Harnoncourt rijke vruchten blijft afwerpen. Ook Harnoncourt zelf stelde 

vast dat zijn samenwerking met het KCO tot een uitzonderlijk resultaat leidt.’
87

 1992: 

‘Nikolaus Harnoncourt - grandioos.’
88

 1993: ‘Nikolaus Harnoncourt - bijzonder, men is zeer 

enthousiast.’
89

 Telkens weer wil het orkest dat hij wordt geëngageerd, maar de Oostenrijker is 

niet altijd beschikbaar. Al in mei 1992 is duidelijk dat hij in het seizoen 1993/94 niet voor het 

orkest zal staan. Voor 1994/95 en in 1995/96 staat hij telkens voor één week gepland. ‘Hij 

heeft zeer weinig tijd in de toekomst. De AC [de artistieke commissie van het orkest] wil hem 

graag twee maal per jaar één week, of eenmaal twee en eenmaal één week in een seizoen, 

zodat er ook nog tijd voor plaatopnamen is. M.b.t. het toekomstig repertoire denkt de AC […] 

aan Bruckner-symfonieën. Het Deutsches Requiem was al eerder geopperd. Er zal nagekeken 

worden of Harnoncourt Die Schöpfung en Die Jahreszeiten al op de plaat heeft gezet.’
90

 In 

1994 ziet het orkest in hem een kandidaat-vaste gastdirigent.
91

  

 Zijn Bruckner- en Brahms-interpretaties waren echter niet onomstreden. Chailly 

keerde zich in 1996 onomwonden tegen het uitvoeren van Bruckner door Harnoncourt. Hij 

was bang dat zijn collega zou experimenteren ten koste van de traditie van het orkest en de 

kenmerkende Bruckner-specifieke klankcultuur zou aantasten. Om dezelfde reden was er 

binnen het orkest kritiek op Harnoncourts opvattingen over Brahms. Bovendien was Chailly 

ontstemd over het feit dat Harnoncourt de hoornsectie gevraagd had om andere instrumenten 

                                                 
82 Het zesde deel van de Anthology bevat radio-opnamen van de uitvoering d.d. 12 mei 1995 van de Fantasie in 

C voor viool en orkest van Robert Schumann, solist Thomas Zehetmair, en van de uitvoering d.d. 29 januari 

1997 van de Symfonie nr. 40, KV 550, van Wolfgang Amadeus Mozart. 
83 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. 
Concertgegevens 1988-2004.  
84 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag over 1994. 
85 Ibid., verslag over 1996. 
86 Ibid., verslag bijeenkomst Artistieke Commissie d.d. 5 juli 1989. 
87 Ibid., verslag bijeenkomst Artistieke Commissie d.d. 25 januari 1990. 
88 Ibid., verslag bijeenkomst Artistiek Beraad d.d. 20 november 1992. 
89 Ibid., d.d. 13 mei 1993. 
90 Ibid., d.d. 4 mei 1992. 
91 Ibid., d.d. 6 januari 1994. Er zouden één of twee vaste gastdirigenten naast Chailly moeten worden aangesteld, 

zoals vroeger Jochum en Kondrasjin. ‘De AC is van mening dat dit voor de specialisatie goed zal werken.’ Men 

dacht aan Haitink, Harnoncourt en Jansons. 
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te gebruiken, zonder dat eerst met hem te bespreken. ‘Het KCO is geen orkest van de 18de 

eeuw’. Overigens deelde niet ieder lid van het Artistiek Beraad Chailly’s opvatting.
92

 In 1998 

zou Chailly in het Artistiek Beraad er nogmaals op wijzen dat zijn Oostenrijkse collega zich 

meer op diens eigen repertoiregebied zou moeten begeven. Hij verheugde zich wel over de 

samenwerking met hem.
93

 

 Het orkest ging met Harnoncourt ook in de periode 1988-2004 op reis. Zo gaven ze, 

daartoe uitgenodigd, op 31 januari 1997 een herdenkingsconcert in de Musikverein te Wenen 

ter gelegenheid van het feit dat tweehonderd jaar eerder Franz Schubert was geboren. Het 

programma bestond uit de Ouverture Die Zauberharfe en de Symfonie nr. 40 van Mozart en 

de Onvoltooide van Schubert, die de dag tevoren ook in Salzburg ten gehore waren gebracht. 

In november 1997 werd de complete cyclus van Schuberts symfonische muziek met enkele 

andere van zijn composities tijdens vier concerten in Madrid en in Parijs uitgevoerd.
94

  

En net als in de periode vóór 1988 verschenen er opnamen van het orkest onder 

Harnoncourts leiding. In 1993 bijvoorbeeld werd de cyclus Schubert-symfonieën uitgebracht. 

De Grote, in C, is live opgenomen. Een uitgebreide studie van de autografen had de dirigent 

genoodzaakt vele wijzigingen aan te brengen in de gangbare, door Brahms bezorgde uitgaven 

van deze composities. Door het aanpassen van de dynamiek werden de contrasten groter. In 

sommige gevallen werden maten toegevoegd of verwijderd. Vrijwel gelijktijdig werden twee 

andere opnamenprojecten met hem afgerond: de cyclus van Londense symfonieën van Joseph 

Haydn en de cyclus Da Ponte-opera’s van Mozart.
95

 Een andere componist die vóór het 

ineenstorten van de cd-opnamenmarkt door Harnoncourt en het orkest werd belicht, is 

Dvořák. 

Tekent dit alles de waardering van het orkest, de cd-maatschappij en het publiek voor 

de symbiose, zij kwam nog sterker naar voren in de benoeming van Harnoncourt tot honorair 

gastdirigent in 2000. Op 20 oktober werd hij na de uitvoering van Die Schöpfung van Joseph 

Haydn als zodanig benoemd, 25 jaar na zijn eerste optreden met het Concertgebouworkest. 

Keer op keer had hij orkest en publiek verrast met onverwachte interpretaties, waarbij de 

gevolgen van manco’s in zijn slagtechniek voor lief werden genomen. ‘Niet alles leverde 

opwindend nieuwe hoorervaringen op, maar veel wel’, schreef Peter van der Lint in Trouw, 

‘De successen die de historisch-verantwoorde Harnoncourt met het KCO had, leidden ertoe 

dat hij voor vergelijkbare projecten ook bij de philharmonische orkesten van Wenen en 

Berlijn op de bok werd uitgenodigd. Harnoncourt liet ons én de orkestleden op een andere 

manier naar deze overbekende muziek luisteren en zette ons met graagte op het verkeerde 

been.’
96

 Preludium concludeerde: ‘Met zijn enorme kennis van zaken en uiterst inspirerende 

manier van werken heeft hij een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van het 

Concertgebouworkest in de afgelopen kwart eeuw.’
97

 

 

13.7 Een nieuwe ster uit het oosten  

Op 28 en 29 oktober 1988 vonden twee concerten plaats die achteraf verstrekkende gevolgen 

zouden hebben. Ze stonden onder leiding van Mariss Jansons, die daarmee debuteerde als 

gastdirigent van het Concertgebouworkest. Hij had al een glansrijke carrière achter de rug. Na 

zijn studies aan het Leningrads conservatorium, in Wenen bij Hans Swarowsky en in Salzburg 

                                                 
92 Ibid., d.d. 10 oktober en 21 november 1996. N.B. De radio-opname van de uitvoering van Brahms Tragische 
Ouvertüre d.d. 12 mei 1995 is opgenomen in het zesde deel van de Anthology.  
93 SAA toegangsnr. 693 (KCO), d.d. 14 december 1998. 
94 Ibid., jaarverslag 1997 en cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent 
Riccardo Chailly. Concertgegevens 1988-2004. 
95 Preludium 52 nr. 3 (november 1993), p. 17. 
96 Trouw d.d. 21 oktober 2000. 
97 Preludium 59, nr. 4 (december 2000), p. 34. 
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bij Herbert von Karajan, had hij het Herbert-von-Karajan-Dirigentenwettbewerb gewonnen. 

In 1973 werd hij assistent van de legendarische Jevgeni Mravinsky bij het Leningrads 

(tegenwoordig Sint-Petersburgs) Filharmonisch Orkest. Jansons kreeg wereldwijde 

vermaardheid na zijn aantreden in 1979 als dirigent van het Oslo Filharmonisch Orkest, dat 

hij op internationaal niveau bracht.  

 Het programma waarmee hij voor het eerst met het Concertgebouworkest optrad, 

bestond uit het Pianoconcert nr. 3 van Serge Rachmaninoff met Vladimir Feltsman als solist 

en de Vijfde symfonie van Dmitri Sjostakovitsj. Dit was misschien weinig spectaculair, maar 

de Artistieke Commissie beoordeelde zijn optreden als ‘voortreffelijk’. Riccardo Chailly 

prees zijn techniek. Geen wonder dat men hem vaker terug wilde hebben. Inmiddels was hij al 

uitgenodigd voor maart 1989 en voor een concert in Londen. Voor het volgende seizoen zou 

Jansons voor twee weken worden gevraagd.
98

 Ook rees spoedig de gedachte om hem met het 

orkest opera’s te laten uitvoeren. Zijn voorkeur daarvoor lag bij Pique dame van Tsjaikovski 

en Les Troyens van Berlioz. Jansons’ optreden in het voorjaar van 1989 wekte opnieuw groot 

enthousiasme.
99

 Behalve in maart stond hij ook in mei voor het orkest, onder meer in de 

Barbican Hall in Londen. 

 Zijn succes
100

 bleef bij de cd-maatschappij EMI niet onopgemerkt. EMI toonde zich 

geïnteresseerd in opnamen van het Concertgebouworkest onder zijn leiding van werken uit 

zijn repertoire: de Symphonie fantastique en de Ouvertures Carnaval romain, Le corsaire en 

Béatrice et Bénédict van Berlioz en de Tweede symfonie van Jean Sibelius. Chailly 

suggereerde om Jansons als regelmatig terugkerende gastdirigent het repertoire van 

Kondrasjin te laten voortzetten. Jansons daarentegen wilde liever niet geassocieerd worden 

met uitsluitend Russisch repertoire.
101

 Ook het orkest wilde hem als vaste gastdirigent, maar 

voor zo’n aanstelling vond Hein van Royen dat het orkest op dat moment qua substantieel 

repertoire en vaste periodes weinig te bieden had. Het zwaartepunt in Jansons’ repertoire lag 

niet zozeer bij hedendaagse Russische componisten, maar bij meer traditionele twintigste-

eeuwse muziek: Honegger, Respighi, Prokofjev, Bartók, Sjostakovitsj, Sibelius. Van Royen 

vreesde daardoor ‘over-exposure’ en wilde daarom niet te hard van stapel lopen. Samen met 

Chailly zou hij proberen om persoonlijk de Let het verlangen van het orkest duidelijk te 

maken om hem regelmatig als gastdirigent in Amsterdam te zien.
102

 

 In de jaren na 1990 kon Jansons echter tot teleurstelling van orkest en publiek de 

wensen regelmatig niet vervullen.
103

 Desondanks bleef hij in beeld als kandidaat vaste 

gastdirigent. Hij werd nog niet als opvolger van Chailly gezien. Op grond van zijn prestaties 

in het seizoen 1995/96 vond de Artistieke Commissie van het orkest dat ernaar gestreefd zou 

moeten worden om Jansons drie weken per seizoen ter beschikking te hebben.
104

  

 Meer en meer raakte het orkest in hem geïnteresseerd.
105

 Op 15 april 1996 besluit het 

Artistiek Beraad goed naar bijzondere projecten te kijken die met de Letse dirigent zouden 

                                                 
98 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslagen Artistieke Commissie d.d. 7 november 1988 en 10 oktober 1988.  
99 Ibid., verslag Artistieke Commissie d.d. 3 april 1989. 
100 Ibid., verslag Artistieke Commissie d.d. 3 april 1989. 
101 Ibid., verslag Artistieke Commissie d.d. 31 mei 1989. 
102 Ibid., verslagen Artistieke Commissie d.d. 18 april en 21 mei 1990. Al eerder had Chailly zich tegen de 

aanstelling van een vaste gastdirigent getoond. Hij had er in het verleden geen goede ervaringen mee gehad: 

omdat de gastdirigent nagenoeg hetzelfde repertoire had en omdat de vaste verbintenis met een tweede dirigent 

de mogelijkheden beperkte om met nieuwe, jonge dirigenten te werken. Verslag Artistieke Commissie d.d. 17 

januari 1989. Van het twintigste-eeuwse repertoire van Jansons is in het zesde deel van de Anthology alleen een 

opname van Schönbergs Fünf Orchesterstücke aanwezig. Verder is Jansons nog vertegenwoordigd door een 

opname van Wagners Ouverture Rienzi. 
103 Ibid., b.v. verslagen Artistiek Beraad d.d. 3 en 18 juni 1992, 25 september 1997. 
104 Ibid., verslagen Artistiek Beraad d.d. 6 januari 1994 en 15 december 1995. 
105 Ibid., verslagen Artistiek Beraad d.d. 9 december 1996 en 25 april 1997. 
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kunnen worden gedaan en ervoor te zorgen dat hij voor het KCO niet ‘buiten beeld’ raakt. Op 

24 juni 1997 blijkt bij de interne evaluatie van zijn recent optreden dat hij ‘zeer goed, 

geweldig, ook in München’ wordt gevonden. Het orkest zou graag Mahler met hem willen 

doen.
106

 Tijdens het overleg van het Artistiek Beraad op 2 februari 1998 constateert de 

voorzitter dat er met betrekking tot gastdirigenten de Artistieke Commissie van het orkest 

maar met één naam kwam: Jansons. Gezien diens beschikbaarheid en stellig uit strategische 

reden wordt voorgesteld hem de titel ‘vaste gastdirigent’ te geven. 

Opnieuw keerde zich Chailly daartegen, omdat Jansons hetzelfde repertoire dirigeerde. 

Verder vroeg hij zich af of een titel de beschikbaarheid zou vergroten. Wel vond hij dat het 

orkest Jansons zo vaak mogelijk moest zien te krijgen. Chailly achtte het logischer om 

Harnoncourt een titel te geven en stelde verder dat de directeur langetermijnzaken vanaf 2000 

met Jansons zou moeten bespreken. Vóór 2000 was hij volledig volgeboekt. De afstand die 

Jansons ten opzichte van het orkest hield, lag volgens de chef-dirigent in het feit dat hij niet 

wist waar hij aan toe was. Besloten werd daarop om Chailly de basis voor deze 

onderhandelingen te laten leggen. Aangezien ook de Berlijners interesse in de Let hadden 

getoond, was snelheid geboden.
107

 Chailly sprak zijn collega in New York. Deze was 

sprakeloos toen hem werd gevraagd om vaker bij het KCO te komen.
108

 Wat later volgde een 

prettige ontmoeting tussen de directeur en de beide dirigenten in Salzburg.
109

 Zo lukte het om 

de interesse van Jansons in Amsterdam te behouden.  

In de winter van 2002 kwam de mededeling van Chailly dat hij een benoeming in 

Leipzig was aangegaan. Om hem met ere te laten gaan, kreeg hij bij zijn vertrek aan het eind 

van het seizoen 2003/2004 de titel van ‘dirigent emeritus’. Er was stevig over onderhandeld 

en het orkest had ervoor via Google bij andere orkesten gekeken. De dirigent wilde geen titel 

met iets als laureate erin. Het werd dus conductor emeritus, waarmee Eugene Ormandy was 

geëerd, toen hij uit Philadelphia wegging, en Seiji Ozawa door het Boston Philharmonic 

Orchestra. Aan de titel was een directieperiode van twee weken per seizoen na 2004 

verbonden. Het orkest dacht op deze wijze de continuering van de samenwerking te hebben 

geborgd, maar de toekomst zou voorlopig anders leren.
110

 Net zoals eerder bij Bernard 

Haitink, maakt de gang van zaken duidelijk dat er bij het verlenen en ontvangen van de titels 

sprake kan zijn van strategie van weerskanten.  

Na de aankondiging van het vertrek van Chailly volgde opnieuw een zorgvuldige 

procedure. Jansons was logischerwijze direct een van de grote kanshebbers voor de 

opvolging. Een andere kandidaat was Christian Thielemann, de chef van de Deutsche Oper 

Berlin en in 2000 en 2002 betrokken bij Bayreuther Festspiele. Thielemann had het voordeel 

van een exclusief platencontract, het nadeel van weinig enthousiasme voor nieuw repertoire. 

Het werd Mariss Jansons.
111

 Eredirigent Bernard Haitink gaf zijn zegen. ‘Ik denk dat er een 

goede beslissing is genomen. […] Het is nu heel goed dat er een ervaren, internationaal zeer 

gewaardeerde dirigent komt als Mariss Jansons, die bovendien een man is met een 

onkreukbaar karakter en erg veel warmte uitstraalt. Hij heeft genoeg gevochten in dit vak om 

nu niet op zijn lauweren te rusten – want zo is hij helemaal niet – een natuurlijk overwicht te 

hebben en dat is zo belangrijk. Daarom vind ik dat deze beslissing goed is geweest. Het is een 

volwassen, voldragen en ervaren man.’
112

 

                                                 
106 Ibid., verslag Artistiek Beraad d.d. 24 juni 1997. 
107 Ibid., verslag Artistiek Beraad d.d. 2 februari 1998. 
108 Ibid., verslag Artistiek Beraad d.d. 8 mei 1998. 
109 Ibid., verslag Artistiek Beraad d.d. 10 september 1998. 
110 [Anonymus], ‘Riccardo Chailly aanvaardt titel ‘dirigent emeritus’’, in: KCOurant 8 nr. 6 (april 2002), p. 1-2; 

Straatman, De witte kuif op het frontbalkon, p. 140. 
111 Seizoensverslag Koninklijk Concertgebouworkest 2002/2003. 
112 Interview van P. Steinmann & Sj. van den Berg in het seizoensverslag 2002/2003.  
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13.8 Andere prominente gasten 

Met Chailly, Harnoncourt, Haitink en Jansons borgde het orkest de leiding van een belangrijk 

deel van de uitvoeringen. Toch moesten er nog veel concerten aan anderen worden 

toevertrouwd. Koplopers qua aantal zijn de volgende dirigenten.
113

  

 

Tabel 13.1 Dirigenten met de meeste concerten en operavoorstellingen in de periode 1988/89-

2003/2004 

 
dirigent aantal 

concerten/ 

operavoorstellingen 

incl. optreden(s) 

in het  

buitenland 

incl. opera- 

uitvoeringen 

in theater 

Claus Peter Flor 36 x x 

Wolfgang Sawallisch 36 x  

Charles Dutoit 36   

Edo de Waart 33  x 

Herbert Blomstedt 32 x  

Hans Vonk 32   

Leonard Slatkin 31   

Neeme Järvi 30 x  

Carlo Maria Giulini 28 x  

Philippe Herreweghe 27 x  

Kurt Sanderling 27   

Gennadi Rozhdestvenski 22 x  

Iván Fischer 22 x  

Gerd Albrecht 21   

 

Nu zeggen aantallen niet alles, want tot de prominenten behoort zeker Colin Davis, die in 

totaal twaalf concerten leidde.
114

 Hij maakte zijn rentree in 1998 na jarenlange afwezigheid en 

dirigeerde onder meer La damnation de Faust van Berlioz. Hij trad er ook mee op in 

Lissabon. In 2000 leidde Davis onder andere de uitvoeringen van de Missa solemnis van 

Ludwig van Beethoven, in 2002 twee concerten die geheel aan Jean Sibelius waren gewijd. 

Michael Tilson Thomas en Mstislav Rostropovich keerden eveneens terug en leidden in totaal 

zestien respectievelijk negentien concerten.
115

 Aan Rostropovich werden zelfs festivals 

gewijd, waarover later meer. Een bij het publiek geliefd dirigent was in deze periode ook 

Georg Solti. Verschillende malen moesten invallers worden aangetrokken.  

 Regelmatig verschenen er cd’s met registraties van het orkest onder leiding van 

gastdirigenten. Harnoncourt en Pierre Boulez zijn in dit verband al ter sprake geweest. Onder 

meer werden met Wolfgang Sawallisch alle Beethoven symfonieën opgenomen, met Mariss 

Jansons de Symphonie fantastique en de Ouverture Le carnaval romain van Hector Berlioz.
116

 

Ook is het opmerkelijk hoeveel opnamen uit het verleden opnieuw op de markt verschenen. 

Twee voorbeelden: de reeks met Kirill Kondrasjin die in een collector’s serie en afzonderlijk 

verkrijgbaar waren
117

 of die met Harnoncourt van Mozart-symfonieën.
118

   

                                                 
113 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. 

Concertgegevens 1988-2004. 
114 Ook is het zo dat van de in tabel 13.1 genoemden zes dirigenten (Blomstedt, Giulini, Herreweghe, Järvi, 

Slatkin en Vonk) niet in het zesde deel van de Anthology vertegenwoordigd zijn. De redenen daarvoor kunnen 

uiteenlopend zijn. 
115 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. 

Concertgegevens 1988-2004. 
116 Preludium 51 nr. 10 (juni 1993), p. 72. 
117 H. Ferwerda, ‘Koninklijk cd nieuws’, in: Preludium 52 nr. 2 (oktober 1993), p. 86. 
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13.9 Die het avontuur niet schuwden 

Niet alleen bracht de chef-dirigent vernieuwing van het repertoire, onder de gastdirigenten 

was eveneens een groep die het avontuur bepaald niet schuwde. Het volgende overzicht toont 

de componisten die eigen werk dirigeerden en dirigenten die zich tevens als componisten 

presenteerden. 

 

Tabel 13.2 Optredens van dirigenten/componisten en componisten/dirigenten 

 
datum componist compositie 

1994-03-10, 11 en 13 John Adams Harmonielehre 

1995-10-27 Pierre Boulez Notations I 

Notations II 

Notations III 

Notations IV 

1997-04-10 en 11 

 

Esa-Pekka Salonen 

 

Mimo II 

LA varations 

1997-05-16 

 

Luciano Berio 

 

Ritirata notturna di Madrid 

Alternatim (wereldpremière) 

Sinfonia  

1998-04-18 John Adams The chairman dances, foxtrot for orchestra 

Century rolls 

2001-11-29 en 30 Tan Dun Concerto for water percussion and orchestra 

2002-05-10 en 11 Heinz Holliger Drei Liebeslieder nach Gedichten von Georg Trakl 

Zwei Lieder nach Gedichten von Georg  

Trakl 

2003-02-20 en 21 George Benjamin Sudden time 

2003-11-27 en 28 Lorin Maazel Monaco fanfares, op. 8 

Farewells, Symphonic movement, op. 14 

 

In het C-concert van het Concertgebouworkest van 3 januari 1991 trad de Britse componist en 

dirigent Oliver Knussen op, die met het Residentie Orkest onder meer de uitvoering van zijn 

Tweede symfonie leidde. In het C-concert van 4 december 1991 traden Péter Eötvös, het 

Asko Ensemble en het Schönberg Ensemble op, waarbij in een serie van het KCO de eerste 

uitvoering plaatsvond van diens Steine. 

 

John Adams schaarde zich met zijn eerste optreden op 10 maart 1994 als gastdirigent van het 

Concertgebouworkest in de lange rij van de meest uiteenlopende musici die bij het orkest als 

solist of als dirigent aan het uitvoeren van door hen gecomponeerde werken hebben 

meegewerkt. Hij was overigens al eerder in Nederland als dirigent opgetreden. Het concert 

werd geopend met de eerste uitvoering door het orkest van Music for the theatre van Aaron 

Copland uit 1925. Hierna volgde de wereldpremière van Le livre de Baudelaire van Claude 

Debussy, door John Adams georkestreerd, en met de sopraan Roberta Alexander als soliste. 

Tot besluit klonk Adams’ Harmonielehre, een werk dat het orkest eveneens nooit eerder had 

uitgevoerd. Herhalingen vonden plaats op 11 en 13 maart in Utrecht respectievelijk opnieuw 

in de Grote Zaal. Le livre de Baudelaire is een bewerking van vier van de Cinq poèmes de 

Baudelaire, die door Adams op verzoek van het orkest was gemaakt. Beoogd was dat alle vijf 

liederen georkestreerd zouden worden. Begin februari 1994 had hij het Concertgebouworkest 

echter laten weten: ‘Yesterday I reached the final song of the Debussy set, and I have to admit  

                                                                                                                                                         
118 Preludium 51 nr. 10 (juni 1993), p. 73. 
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that I think this song (La Mort des Amants) does not work well. There are several reasons for 

this […]. But more important is my suspicion that the set is too long’.
119

 Hij volstond daarom 

met de bewerking van de eerste vier liederen. In 1998 keerde de Amerikaan terug en leidde de 

eerste uitvoering van The chairman dances, foxtrot for orchestra, en de Nederlandse première 

van het pianoconcert Century rolls met pianist Emanuel Ax. Beide werken zijn composities 

van Adams. Daarnaast dirigeerde hij muziek van Takemitsu en Ives. De reacties naar 

aanleiding van de door Adams geleide concerten liepen sterk uiteen, van uiterst negatief over 

composities en directie tot positief. Adams zelf vond de uitvoering van Century rolls de beste 

tot dan toe.
120

 

 Bijzonder was het weerzien met Pierre Boulez in oktober 1995 tijdens een 

minifestival, aansluitend aan de uitvoeringen van Schönbergs Moses und Aron in het 

Muziektheater.
121

 Aan het festival, dat geheel aan hem was gewijd, werkte ook het Ensemble 

InterContemporain onder leiding van David Robertson mee. De componist dirigeerde op 27 

oktober het Concertgebouworkest in onder meer zijn Notations I-IV. Het aangekondigde 

optreden van de sopraan Jessye Norman als soliste kon vanwege ziekte geen doorgang 

vinden. Dit stelde nogal wat kaarthouders teleur, maar gemeten aan ‘het enorme applaus na 

‘Notations I - IV’ van Boulez zelve, en na de Drie orkeststukken van Alban Berg had de 

esthetische genieting het gewonnen van het Norman-gevoel.’ Boulez – ‘een vulkaan als 

componist’ genoemd en ‘een koele kikker als dirigent’– had groot succes. Hij ontving 

bloemen vanuit het publiek, de orkestleden applaudisseerden en de zo vaak zakelijk ogende 

dirigent kreeg er ‘een uitbundige glans van over zijn gezicht.’
122

 Belangrijk waren verder zijn 

optredens met het orkest in de voorstellingen van Moses und Aron met De Nederlandse Opera 

in 1996. Het Concertgebouworkest had Boulez graag in 1999/2000 teruggezien. Dat is niet 

gelukt. (In 1997 en 1998 was hij niet beschikbaar, omdat hij die jaren aan componeren wilde 

wijden.)
123

  

Esa-Pekka Salonen, music director van het Los Angeles Phiharmonic Orchestra, die 

zich vooral bezighield met moderne muziek, maakte bij het KCO in april 1997 een 

gewaardeerd debuut met twee programma’s. Onder de uitgevoerde werken bevonden zich zijn 

Mimo II en LA variations. Was Salonen nu een componerende dirigent of een dirigerende 

componist? Op die vraag ging Roland de Beer uitgebreid in in de Volkskrant van 12 april. Hij 

concludeerde dat het de dirigent was die het meeste van ‘de ander’ had opgestoken.  

 Het gebeurde niet vaak meer dat er een componist voor het orkest verscheen wiens 

dirigeerprestaties niet in verhouding stonden tot het niveau van zijn componeren, maar wiens 

persoonlijk optreden zo belangrijk werd gevonden dat de wijze van directie voor lief werd 

genomen. In mei 1997 was dat het geval met Luciano Berio. Met het concert op de zestiende 

van die maand werd de betekenisvolle band tussen Amsterdam en hem voortgezet. 

Achtereenvolgens klonken toen zijn Ritirata notturna di Madrid, Alternatim (wereldpremière) 

                                                 
119 SAA toegangsnr. 693 (KCO), fax d.d. 2 februari 1994 van John Adams aan Truus de Leur. Zie verder het 

jaarverslag 1994. 
120 Algemeen Dagblad, Nieuwe Noordhollandsche Courant, Het Parool, Trouw, de Volkskrant d.d. 12 maart 

1994, Haagsche Courant, NRC Handelsblad, Het Parool, De Telegraaf, Trouw, de Volkskrant d.d. 20 april 

1998; SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag Artistiek Beraad d.d. 8 mei 1998, fax van Truus de Leur d.d. 27 

april 1998, fax aan het orkest betreffende Century rolls d.d. 27 juli 1998. De uitvoeringen onder Adams leiding 

d.d. 18 april 1998 van Three places in New England van Charles Ives en A flock descends into the pentagonal 
garden van Toru Takemitsu verschenen op cd in het zesde deel van de Anthology. 
121 Zie voor details Preludium 54 nr. 2 (oktober 1995). De radio-opname van de uitvoering onder leiding van 

Boulez d.d. 27 oktober 1995 van Verklärte Nacht van Arnold Schönberg in het arrangement voor strijkorkest is 

opgenomen in het zesde deel van de Anthology. 
122 Trouw d.d. 30 oktober 1995. 
123 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag Artistiek Beraad d.d. 31 oktober 1995. 
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voor klarinet, altviool en orkest en Sinfonia voor acht stemmen en orkest. Solisten in 

Alternatim waren Christophe Desjardins, altviool, en Paul Meyer, klarinet. Aan de uitvoering 

van Sinfonia werkten The Swingle Singers mee.
124

 In Het Parool noemde Erik Voermans 

Berio ‘een groot componist, maar geen groot semafoor. […] De zichtbaar 71-jarige Italiaanse 

meester bewoog zijn armen op de maat der muziek, waaruit viel op te maken dat hij de 

partituren kende. Hij kende ze omdat hij ze zelf had geschreven. Toch gingen de leden van het 

orkest meestentijds hun eigen gang. Ze moesten wel. […] Berio dirigeerde, het orkest speelde, 

het publiek klapte. Op het eerste gezicht en gehoor leek alles dus in orde. Maar dat was het 

niet, […] het vakmanschap van Chailly [werd] node gemist.’
125

  

In 2002 woonde de componist in het Muziektheater de generale repetitie bij van 

Puccini’s Turandot, waarvoor hij een nieuw slot had gecomponeerd. In 2003 zou Berio voor 

het orkest terugkeren voor onder meer de eerste uitvoering door het orkest van Voci 
(Folksongs II) voor altviool en orkest onder zijn directie en Rendering. Zijn overlijden op 27 

mei van dat jaar verhinderde dit. Het Concertgebouworkest vond Heinz Holliger bereid om 

het geplande programma onveranderd over te nemen. Het concert op 25 september, dat tevens 

een in memoriam voor de overledene was, werd bijgewoond door diens weduwe.
126

 

De Chinees-Amerikaanse componist Tan Dun leidde op 29 november 2001 de 

Nederlandse première van zijn Concert voor waterslagwerk en orkest. De overige uitgevoerde 

werken waren de Ouverture op Russische en Kirgizische volksthema’s van Sjostakovitsj, The 
seasons van John Cage (eerste uitvoering) en Four sea interludes van Benjamin Britten. Een 

dag later vond een herhaling van het concert plaats. Hoewel de uitvoeringen van zijn 

compositie spectaculair waren, vielen er over dit werk en over zijn optreden als dirigent harde 

oordelen. Erik Voermans van Het Parool bijvoorbeeld concludeerde dat Tan Dun als dirigent 

niet meer zou worden teruggevraagd. In de ogen van Anthony Fiumara van Trouw leek Tan 

Dun in die hoedanigheid ‘een opgetogen kind op de kermis dat zijn vriendjes graag van het 

ene reuzenrad naar het andere sleept, en de weg ernaar toe het liefst zou overslaan.’
127

 

Heinz Holliger presenteerde zich op 10 en 11 mei 2002 voor het eerst als gastdirigent 

van het Concertgebouworkest. In 1968 en 1978 was deze Zwitserse musicus er al mee als 

hoboïst opgetreden.
128

 Holligers programma omvatte naast zijn Drei Liebeslieder en Zwei 
Lieder (Nederlandse premières), Ricercare van Hendrik Andriessen, Mugung-Dong van de 

Koreaanse componist Isang Yun (Nederlandse première) en de Muziek voor 
snaarinstrumenten, slagwerk en celesta van Béla Bartók. In 2003 nam hij, zoals hiervoor 

aangegeven, aan het begin van het nieuwe seizoen de twee concerten over die met Berio als 

dirigent waren gepland.  

 In de series A en A-do werd het optreden van de Engelse componist en dirigent 

George Benjamin in het seizoen 2002/2003 een bijzonder evenement. Met het 

Conservatorium van Amsterdam had het KCO tevens een masterclass en een lezing 

                                                 
124 Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. 
Concertgegevens 1988-2004. De band met het orkest kwam meermalen duidelijk tot uiting. De radio-opname 

van de uitvoering van de Sinfonia is opgenomen in het zesde deel van de Anthology.  
125 Het Parool, d.d. 20 mei 1997. 
126 W. Vos, ‘Een abstracter, minder fysiek slot. Luciano Berio over Turandot’, in: Preludium, 60 nr. 10 (juni/juli 

2002), p. 4-8; E. Vermeulen, ‘Berio’s blijheid. In memoriam. De componist door de ogen van zijn vakgenoten’, 

in: Preludium, 62 nr. 1 (augustus/september 2003), p. 22-23; P. van der Lint, ‘Berio componeerde met zijn hart. 

In memoriam’, in: Trouw d.d. 28 mei 2003. Seizoensverslag Koninklijk Concertgebouworkest 2003/2004, p. 27. 
127 Het Parool d.d. 30 november, Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant d.d. 1 december. Ernst Vermeulen 

van NRC Handelsblad vond Dun ‘alleen als dirigent van eigen werk overtuigend, in andermans stukken stelt hij 

teleur.’  
128 Ook waren er in 1978 plaatopnamen gemaakt. J. van Bart, Discografie van het Concertgebouworkest 
(Zutphen 1989), p. 83.  

Giskes_PROEF (all).ps Front - 199     T1 -    Black



 398 

georganiseerd. Benjamin sprak met compositiestudenten over zijn werk en gaf twee 

uitvoerende musici les. Hij voerde met het Concertgebouworkest behalve eigen werk Et 
exspecto resurrectionem mortuorum van zijn leermeester Olivier Messiaen uit en een 

compositie van zijn leerling Robin de Raaff. ‘Een en ander betekende het begin van een mini-
residency concept, waarbij naast de concerten aanvullende activiteiten rond de aanwezige 

componist worden ondernomen’, zo concludeert het verslag over dat seizoen.  

 Lorin Maazel dirigeerde in november 2003 twee van zijn composities en de Tweede 

symfonie van Sibelius. In 2000 had hij na ruim dertig jaar zijn rentree bij het orkest 

gemaakt.
129

 De componist Maazel tipte nergens aan de dirigent Maazel, was het oordeel van 

Micha Spel in NRC Handelsblad van 29 november 2003. Maar Maazel revancheerde zich met 

de uitvoering van de symfonie, aldus Spel. 

 

Anderen die opmerkelijke programma’s met twintigste-eeuwse muziek leidden, zijn met 

name Péter Eötvös, Michael Gielen, Reinbert de Leeuw, Zoltán Peskó, Markus Stenz en 

Michel Tabachnik. Ze brachten wereld- en Nederlandse premières en eerste uitvoeringen door 

het orkest. Op 4 december 1991 trad, zoals eerder al vermeld, Péter Eötvös met het Asko 

Ensemble en het Schönberg Ensemble op in een concert van de serie C, waarbij zij in een 

serie van het KCO voor het eerst diens Steine ten gehore brachten. In september 1997 maakte 

Eötvös zijn debuut als gastdirigent met onder meer de Nederlandse première van Parodos van 

de Zweedse componist Daniel Börtz. In 1998 gaf het orkest onder Eötvös’ leiding en met 

Ellen Corver als soliste de wereldpremière van het Pianoconcert van Klaas de Vries, een werk 

dat op verzoek van het orkest was geschreven. Tevens vond de eerste uitvoering door het 

orkest plaats van Morton Feldmans Coptic light.130
 

 Michael Gielen had een grote reputatie op het gebied van de hedendaagse muziek. Al 

in 1971 en 1972 had hij het Concertgebouworkest gedirigeerd. Op 28 juni 1997 trad Gielen 

eenmalig op tijdens het Holland Festival in de Première-serie, waarbij hij de allereerste 

uitvoering van Drie etudes voor groot orkest van Mauricio Kagel leidde. De Derde etude was 

in opdracht van het orkest gecomponeerd en aangeboden aan het vijftigjarige Holland 

Festival. De Drie etudes werden voorafgegaan door de Symfonie in C en Quatre études voor 

orkest van Igor Stravinsky. 

 Reinbert de Leeuw onderscheidde zich met steeds weer andere eerste uitvoeringen. In 

1989 trad hij met het Schönberg Ensemble in de C-serie op, in 1993 dirigeerde hij een concert 

met werken Rudolf Escher, Salvatore Sciarrino en Luigi Dallapiccola, in 1996 een concert in 

de Première-serie dat bestond uit de wereldpremière van Chain van Ron Ford voor blazers 

van het Concertgebouworkest, de Nederlandse première van het Kammerkonzert No. 2 van 

Isang Yun door het Schönberg Ensemble, Vers la flamme van Aleksandr Skrjabin door Marja 

Bon, piano, tezamen met de eerste uitvoering in de series van het KCO van Eclips van Klaas 

de Vries, door het Schönberg Ensemble als één werk gepresenteerd, en Et exspecto 
resurrectionem mortuorum van Olivier Messiaen. In november 2003 leidde Reinbert de 

Leeuw twee concerten met onder meer de Nederlandse première van het nieuwe dubbelcon-

cert ...Concertante... voor viool, altviool en orkest van György Kurtág. Daarbij traden de 

eerste soloaltist Ken Hakii en zijn vrouw, de violiste Hiromi Kikuchi, als solisten op.
131

 

                                                 
129 ‘Dertig jaar geleden botste naar verluidt de ijdelheid van de ambitieuze Maazel met de nuchtere dadendrang 

van het Concertgebouworkest en sindsdien meed men elkaars gezelschap’, herinnerde Paul Janssen in Het 
Parool van 16 oktober 2000 de lezers. Het eerste optreden van Maazel had 11 november 1968 plaatsgevonden. 

Steffen, ‘Kroniek’. 
130 Zie voor dit werk het zesde deel van Anthology.  
131 De radio-opname van Dallapiccola’s compositie d.d. 29 april 1993 verscheen op cd in het zesde deel van de 

Anthology. 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 199     T1 -    Black



 399 

 Zoltán Peskó, die eerder in 1984 en 1985 met het Concertgebouworkest was 

opgetreden, leidde op 17 juni 1995 een concert in de Première-serie. Het programma omvatte 

de Nederlandse première van de Partita voor strijkorkest van Gideon Klein in een bewerking 

van Vojtech Saudek, de eerste uitvoering door het orkest van Gesungene Zeit. Musik für 
Violine und Orchester van Wolfgang Rihm met Jaap van Zweden als solist en de uitvoering 

van de Eerste symfonie Versuch eines Requiems van Karl Amadeus Hartmann met 

medewerking van de alt Cornelia Kallisch. Op 20 en 21 december concerteerde het orkest 

opnieuw onder leiding van Peskó. Ditmaal in de A-serie met de Scherzo fantastique van Igor 

Stravinsky, Notations I-IV en VII (Nederlandse première) van Pierre Boulez en Stravinsky’s 

Sacre.  

 Markus Stenz, op dat moment werkzaam als chef-dirigent en artistiek directeur van het 

Melbourne Symphony Orchestra, dirigeerde het orkest op 27 april 2000 te Utrecht. Het was 

zijn eerste concert met het Koninklijk Concertgebouworkest. Het programma bestond uit 

…quasi una fantasia..., op. 27 nr. 1, van Kurtág met Zoltán Kocsis, piano (eerste uitvoering), 

het Derde pianoconcert van Béla Bartók en de Zevende symfonie van Hans Werner Henze 

(eveneens een eerste uitvoering). Een herhaling vond de volgende dag in Amsterdam plaats in 

de A-serie. Op 26 en 27 september 2002 trad Stenz in de A-series op met composities van 

John Adams, Charles Ives en Bernd Alois Zimmerman en het Flügelhornconcert 

(wereldpremière) van Willem Jeths met Peter Masseurs als solist. 

 Michel Tabachnik leidde het orkest op 13 en 14 maart 2003 in werken van Marius 

Flothuis, Peter Ruzicka en Arnold Schönberg. De uitvoering van Ruzicka’s Nachtstück op 13 

maart was de Nederlandse première.
132

  

 

13.10 Historisch-geïnformeerden  

Gaandeweg werd het aandeel van Harnoncourt overgenomen door anderen die actief waren 

op het gebied van de authentieke muziekpraktijk. Voor Bachs Matthäus- respectievelijk 

Johannes-Passion trok het KCO Frans Brüggen, Philippe Herreweghe en Ton Koopman aan. 

In 1997 leidde Jos van Veldhoven de traditionele uitvoeringen van de Matthäus-Passion. Als 

koor werkte het koor van de Nederlandse Bachvereniging mee. Het orkest was dit keer niet 

het Concertgebouworkest, maar vanwege het 75-jarig jubileum van de vereniging het 

barokorkest ervan.
133

 Het Concertgebouworkest trad ook op onder leiding van John Eliot 

Gardiner en Roger Norrington, die beiden eveneens interpretatie en orkestklank vanuit 

historisch perspectief benaderen en wier repertoire zich net als bij Harnoncourt breed heeft 

ontwikkeld. 

 Frans Brüggen dirigeerde in 1990 en 1992 de Johannes-Passion en in november-

december 1991 zes concerten die geheel aan Mozart waren gewijd. Twee ervan vonden in 

Utrecht, één in Salzburg plaats. In mei 2002 was hij terug voor twee concerten, waarvan de 

eerste, in Amsterdam, opnieuw geheel in het teken van Mozart stond, terwijl tijdens het 

tweede concert tevens als toegift Rossini’s Ouverture L’italiana in Algeri klonk. Ver achter 

lag het moment waarin hij uit purisme het orkest voor de voeten had geworpen dat elke noot 

van Mozart en van Beethoven [die het speelde,] van A tot Z gelogen was.
134

 Brüggen vond nu 

                                                 
132 Veel gegevens in dit gedeelte zijn ontleend aan de cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. 
Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. Concertgegevens 1988-2004 en Preludium.  
133 E. Wennekes, ‘Over traditie en vernieuwing, romantische vervalsing en liturgische soberheid. De 

Nederlandse Bachvereniging versus het Concertgebouworkest’, in: C. M. Schmidt, H. Ferwerda e.a. (red.), De 
Matthäus-Passion. 100 jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouworkest (Bussum, Amsterdam 1999), 

p. 100-109: 109, en N. Steffen, ‘Overzicht van de uitvoeringen van de Matthäus- en de Johannes-Passion met 

het Koninklijk Concertgebouworkest’, ibid., p. 150-160.  
134 Brüggen deed zijn uitroep tijdens de door de Notenkrakers geëiste openbare discussie op 22 april 1970 in 

Krasnapolsky tussen de Notenkrakers en het bestuur van het Concertgebouworkest. Het dicussieonderwerp was 
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een correcte instelling tegenover muziek meer een voorwaarde dan een correct 

instrumentarium en leidde als gastdirigent menig ‘niet-authentiek’ orkest. Hij kon 

bewondering opbrengen voor een goede uitvoering van bijvoorbeeld Beethovens Eroica door 

een modern orkest onder leiding van een buitengewone dirigent. ‘Onze manier is echt geen 

objectieve maatstaf voor kwaliteit.’ Niettemin prefereerde hij de historisch geïnformeerde 

uitvoeringspraktijk.
135

 

 In 1991 zou Harnoncourt bij het Concertgebouworkest zijn laatste Matthäus-Passion 

leiden. Wegens ziekte moest hij echter op het laatste moment worden vervangen door Ton 

Koopman. Orkest en dirigent, die lange tijd gezegd had nooit voor een modern orkest te 

zullen staan en zich realiseerde in bijvoorbeeld gestiek een ander soort orkestleider te zijn dan 

eigenlijk gewenst was, vonden elkaar in hun liefde voor de muziek.
136

 

 Philippe Herreweghe debuteerde bij het orkest in 1994 met de Johannes. Nadat hij in 

1996 daarvoor was teruggekeerd, trad hij er vanaf dat moment niet alleen met Bachs 

passiemuziek mee op, maar ook met andere composities. Zo was onder zijn leiding in 1997 

Fauré’s Requiem te horen.
137

 In oktober 1998 volgden vier concerten met Mendelssohns 

Vijfde symfonie Reformation en de Mis in As van Schubert met medewerking van Vasiljka 

Jezovsek, sopraan, Birgit Remmert, alt, Scot Weir, tenor, Franz-Josef Selig, bas, het 

Collegium Vocale Gent en het Chœur de la Chapelle Royale. In 2000 kwam Ein deutsches 
Requiem van Johannes Brahms aan bod. In 2003 voerden Herreweghe en het KCO onder 

meer twee keer Bachs Johannes-Passion uit in de zelden gespeelde tweede versie.
138

 Hij 

dirigeerde het orkest ook tijdens concerten in België en Duitsland. 

 John Eliot Gardiner leidde het orkest voor het eerst tijdens drie concerten in november 

1994. Tijdens deze concerten werd een programma ‘rond’ Trois images van Claude Debussy 

gepresenteerd:  

1. ‘Gigues’ uit Trois images 

2. Danssuite van Béla Bartók 

3. Psalmus hungaricus van Zoltán Kodály 

4. ‘Rondes de printemps’ uit Trois images 

5. Grabstein für Stephan van György Kurtág (Nederlandse première herziene compositie) 

6. ‘Ibéria’ uit Trois images.  

In 1996/97 keerde Gardiner terug met twee programma’s waarin de mezzosopraan Anne Sofie 

von Otter en de sopraan Deborah York als solisten optraden. De programma’s bevatten 

Berlioz’ La mort de Cléopâtre, Muziek voor Shakespeare’s blijspel Een 
midzomernachtsdroom van Mendelssohn, Mahlers Rückert-liederen, de Grote symfonie in C 

                                                                                                                                                         
de in de ogen van de Notenkrakers ondemocratische structuur van het orkest met een eveneens in hun ogen 

falend programmabeleid als gevolg. SAA toegangsnr. 693 (KCO), van een geluidsband overgenomen verslag. 

De uitspraak van Frans Brüggen is niet of nauwelijks verstaanbaar op de band terechtgekomen. Vastgelegd is: 

‘Waarschijnlijk weet diezelfde bezoeker van serie B niet dat elke noot van Mozart en van Beethoven, die hij en 

zij ik meen elke woensdag- en donderdagavond opgedist krijgen, dat die van a tot z gelogen is […] We hebben 

om te beginnen niet het instrumentarium dat de werken van genoemde heer Mozart en Beethoven naar behoren 

kan vertolken.’ Verder verweet Brüggen het orkest gebrek aan kennis, het zich laten informeren; ‘noch laten zij 

hun dirigenten goed op de hoogte zijn.’  
135 J. Rubinstein, ‘Authenticiteit met bedenking’, in Preludium 48 nr. 2 (oktober 1989), p. 6-8. 
136 H. Posthuma-de Boer, ‘Een theatraal componist. Ton Koopman over ‘zijn’ Matthäus-Passion’, in: Preludium 

51 nr. 8 (april 1993), p. 10-13; K. Jansen, ‘Naar de letter en de geest. De Matthäus-traditie van het 

Concertgebouworkest 1959-1998’, in: Schmidt, Ferwerda e.a. (red.), De Matthäus-Passion, p. 80-99: 90-91. 

Koopman nam ook de uitvoeringen van de Matthäus-Passion in 1993 en 1995 voor zijn rekening. In 1998 

dirigeerde hij de Johannes-Passion. Cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-
dirigent Riccardo Chailly. Concertgegevens 1988-2004. 
137 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag over 1997. 
138 Seizoensverslag Koninklijk Concertgebouworkest 2002/2003. 
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van Schubert en de Ouverture Oberon van Carl Maria von Weber.
139

 Ook werd opgetreden in 

Utrecht, Brussel en Londen. In 1998 leidde Gardiner met medewerking van een vrouwenkoor 

van het Sweelinck Conservatorium vier uitvoeringen van The planets van Holst, voorafgegaan 

door het Vioolconcert van Sibelius met Viktoria Mullova. 

Roger Norrington maakte in november 1998 een succesvolle start als gastdirigent. Hij 

gaf drie uitvoeringen van de Ouverture Genoveva van Robert Schumann, het Tweede 

pianoconcert van Ludwig van Beethoven met Ronald Brautigam als solist en de Eerste 

symfonie van Edward Elgar. In februari 2002 was Norrington terug met de Maurerische 
Trauermusik en het Pianoconcert nr. 17 van Wolfgang Amadeus Mozart (solist Alexei 

Lubimov) en de Derde symfonie, de Schotse, van Felix Mendelssohn Bartholdy. Norrington 

had onder meer zijn grenzen verlegd via experiences rond componisten als Haydn en 

Beethoven. In lezingen, discussies en op repetities werd hun muziek diepgaand geanalyseerd 

en ten slotte uitgevoerd. Ook ten aanzien van muziek van latere componisten, onder wie 

Berlioz en Wagner, had hij het gevoel dat de resultaten van het moderne orkest soms niet 

overeenstemden met wat de partituur lijkt aan te geven en zich er diepgaand op bezonnen.
140

 

  

13.11 Dirigenten met aan een regio gewijde programmering  

Een substantieel deel van de uitvoeringen in de periode 1988-2004 is geleid door 

gastdirigenten die vanwege of mede vanwege een regionaal deel van het symfonisch 

repertoire zijn gevraagd. Paavo Berglund kwam met muziek van Sibelius en Grieg, Charles 

Dutoit, Jean Fournet en Yan Pascal Tortelier dirigeerden (onder andere) Frans repertoire, 

Enrique García-Asensio Zuid-Europees, Valery Gergiev, Mstislav Rostropovich, Gennadi 

Rozhdestvenski en Evgeni Svetlanov presenteerden zich met Oost-Europese werken.
141

 

 De geroutineerde Svetlanov maakte in april 1995 zijn debuut als gastdirigent van het 

Concertgebouworkest met het Tweede pianoconcert van Serge Rachmaninoff met Naum 

Grubert als solist en Manfred, symfonie in vier taferelen naar Byron van Pjotr Tsjaikovski. 

Hij keerde datzelfde seizoen terug voor twee concerten in de RAI, die eveneens aan de 

Russische muziek waren gewijd. In 1996/97 dirigeerde Svetlanov opnieuw een Russisch 

programma met composities van Rimski-Korsakov, Rachmaninoff en Tsjaikovski. Pas in 

1998 leidde hij een reeks concerten met werken van Johannes Brahms.  

Enrique García-Asensio dirigeerde in januari 1998 een sponsorconcert en één voor 

leden van de Vereniging Entrée met overwegend Spaanse muziek.  

Een ander voorbeeld is Leonard Slatkin. Hij had het orkest voor het eerst in 1977 

geleid.
142

 In 1997 keerde hij terug. Onder zijn leiding werd toen tijdens vijf concerten divers 

Amerikaans repertoire ten beste gegeven. Veel werken die in 1997 ten gehore werden 

gebracht, waren nog niet eerder door het orkest gespeeld, zoals de Derde symfonie van Aaron 

Copland, twee composities van John Adams, de Holiday ouverture van Eliott Carter en de 

Vierde symfonie van Charles Ives.
143

 De uitvoering van Ives’ Vierde symfonie onder leiding 

                                                 
139 De radio-opname van de uitvoering d.d. 1 november 1996 van Schuberts Grote is opgenomen in het zesde 

deel van de Anthology.  
140 Rubinstein, ‘Authenticiteit met bedenking’.  
141 In het vijfde deel van de Anthology bevindt zich de radio-opname van de uitvoering onder leiding van Dutoit 

van de opera L’enfant et les sortilèges van Ravel d.d. 9 december 1989, in het zesde deel bevinden zich radio-

opnamen van uitvoeringen onder leiding van deze dirigent van L’arbre des songes voor viool en orkest van 

Henri Dutilleux d.d. 2 februari 1991, soliste Isabelle van Keulen, en Trois petites liturgies de la présence divine 

van Olivier Messiaen d.d. 21 januari 1994 en van de uitvoering van de Prélude à l’après-midi d’un faune van 

Debussy onder leiding van Jean Fournet d.d. 24 februari 1995.  
142 Steffen, ‘Kroniek’. 
143 F. van Rossum, ‘Geen publiek, geen muziek. Amerikaanse muziek bij het KCO’, in: Preludium 55 nr. 5 

(januari 1997), p. 12-15, concertprogramma’s en verslag over 1997. 
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van Slatkin werd in het jaarverslag 1997 het onbetwist hoogtepunt van deze concerten 

genoemd. Slatin trad vervolgens in 1999, 2000, 2001 en 2003 met het KCO op, waarbij de 

uitgevoerde muziek niet beperkt bleef tot composities uit de V.S. 

Op 14, 15, 16 en 18 februari 2001 presenteerde Slatkin met het Concertgebouworkest 

zijn visie op Moesorgski’s Schilderijen van een tentoonstelling. Hij had voor een arrangement 

in het kwadraat gezorgd: uit de overvloed aan orkestbewerkingen die tot dan toe waren 

verschenen, had Slatkin delen gekozen en er een compilatie van gemaakt. Het publiek kreeg 

zo een nieuwe expositie met verrassende invalshoeken te horen op basis van orkestraties door 

Lawrence Leonard, Vladimir Ashkenazy, Lucien Cailliet, Sergej Gortsjakov, Leonidas 

Leonardi, Henry Wood, Michail Toesjmalov, Leopold Stokowski en Maurice Ravel. De 

onderdelen omvatten een tijdspanne van circa 1886 tot en met 1982.  

Tijdens het concert op 18 februari, speciaal georganiseerd voor een jong publiek, werd 

opnieuw een dimensie aan het uitvoeren van de Schilderijen van een tentoonstelling 

toegevoegd. Het hele programma van het concert bestond uit ‘Kleiner blauer Teufel’ en 

‘Arabische Stadt’ uit Seven studies on themes of Paul Klee van de Amerikaanse componist 

Gunther Schuller, het Vioolconcert van Mendelssohn, waarin de nog jonge Nederlandse 

violiste Liza Ferschtman haar debuut bij het orkest maakte, en dan de Schilderijen van een 
tentoonstelling. Tijdens de uitvoering van Slatkins arrangement werd via twee grote 

videoschermen het ontstaan getoond van elf schilderijen, één voor ieder deel. Ze waren 

speciaal voor het concert gemaakt door elf kunstenaars, die zich op verzoek van de 

jongerenvereniging Entrée door Moesorgski’s muziek hadden laten inspireren. De 

kunstwerken zelf waren geëxposeerd in de glazen vleugel van het Concertgebouw. Wie het 

concert bezocht, maakte in een muziekquiz kans om zijn of haar favoriete schilderij te 

winnen. De nieuwe kunstwerken waren niet alleen figuratief, maar ook abstract, in 

verschillende stijlen geschilderd. Ze liepen dus net als de bewerkingen van de muziek uiteen. 

Kees Arntzen oordeelde op 17 februari in Trouw dat Slatkin gezorgd had voor ‘een smeuïge, 

maar machtige pastiche’, waaruit vooral bleek dat Ravels ‘meesterlijke, verfijnde 

instrumentatie’ maar moeilijk te overtreffen valt. ‘Bijna alle andere instrumentaties klonken 

vetter en joegen meer op effect dan nodig.’
144

 

Belangrijk zijn ook de optredens van Mstislav Rostropovich geweest. Aanvankelijk 

was er een bezwaar tegen zijn komst: hij vroeg ‘exorbitante honoraria’ die eerder 

leken ‘te zijn afgestemd op zijn faam als violoncellist’ en daarnaast was zijn repertoire ‘zeer 

beperkt’.
145

 Het jaar 1996 echter begon met een minifestival rond deze Russische musicus, 

georganiseerd door het KCO. Hij trad daarin voornamelijk op als dirigent en solist in 

uiteenlopend Russisch repertoire: het Tweede vioolconcert, het Eerste celloconcert en de 

Achtste symfonie van Sjostakovitsj met respectievelijk Gidon Kremer en Natalia Gutman als 

solisten, werken van Galina Oestvolskaja – met als solisten Rostropovich, Reinbert de Leeuw, 

piano, en Sergej Leiferkus, spreekstem –, de Vijfde symfonie van Tsjaikovski, de Zesde 

symfonie van Alfred Schnittke en diens Concert met zijn drieën voor viool, altviool, violoncel 

en kamerorkest. Daarin traden naast Rostropovich Gidon Kremer en de altviolist Yuri 

Bashmet als solisten op. En passant gaf Rostropovich op 7 januari 1996 een recital in de 

Grote Zaal met Bachs Tweede, Derde en Vijfde solosuite. Deze concerten hebben de dirigent-

cellist een groot succes opgeleverd en hem veel genoegen verschaft. ‘Rostropowitsj zoent 

                                                 
144 Zie ook Preludium 59 nr. 6 (februari 2001), p. 30, en flyer concert. De eerste uitvoering van Slatkins 

compilatie door het Concertgebouworkest vond plaats op 14 februari 2001 te Utrecht. De schilderijen werden 

geschilderd door (in alfabetische volgorde): Hannah van Bart, Ingrid Dekker, Marcel Doorduin, Peter de Graaff, 

Judith Heinsohn, Serge Onnen, Jennifer Protas, Pascale Tichelaar, Ronald Versloot, Jean-Pierre Voogt en Harry 

Wolfkamp. 
145 Kopie brief van H.J. van Royen aan N.P.H. Steffen d.d. 7 maart 1990. Zie noot 2. 
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zich door het orkest’, stond op 15 januari boven de recensie in NRC Handelsblad. Het Parool 
had gelijk, toen het hem in 1960 in een van de koppen karakteriseerde als een unieke 

verschijning met geheimzinnige tovermacht.
146

 

In december 1999 was Rostropovich in Amsterdam terug met werken van Schnittke, 

Skrjabin en Tsjaikovski. In 2001 vond er opnieuw een groots evenement rond hem plaats: het 

Festival Slava! in en rond het Concertgebouw, dat ongeveer dertigduizend bezoekers trok. Het 

omvatte concerten, inleidingen, een interview met Rostropovich, filmvoorstellingen en 

masterclasses. Ook de echtgenote van de maestro, de zangeres Galina Visjnevskaja, en de 

dirigenten Andrei Boreyko en Seji Ozawa, diverse solisten en koren verleenden hun 

medewerking. Componist Henri Dutilleux kwam naar Amsterdam om de uitvoering van zijn 

Timbres, espace, mouvement te beluisteren. Op 8 juni 2001 trad Rostropovich op tijdens een 

openluchtconcert op het Museumplein. Het programma omvatte de eerste uitvoering door het 

Concertgebouworkest van Fanfare for Slava van Dutilleux en Slava! van Leonard Bernstein, 

verder het Vioolconcert van Glazoenov en de Schilderijen van een tentoonstelling van 

Moesorgski in de instrumentatie van Ravel. Vier toegiften volgden.
147

 Zijn grote menselijke 

warmte en meeslependheid compenseerden het soms ontbreken van verfijndheid in zijn 

optredens als dirigent.  

Op 25 april 2003 leidde Rostropovich het Koninginnedagconcert ter gelegenheid van 

de 65ste verjaardag van koningin Beatrix dat, met de feestelijkheden eromheen, werd 

bijgewoond door nagenoeg de gehele koninklijke familie en 1600 vertegenwoordigers uit alle 

lagen van de bevolking. Vanwege het kroonjaar van de koningin vond de manifestatie niet in 

het paleis Noordeinde plaats, maar in- het Concertgebouw. Rostropovich opende het concert 

met de Sarabande uit de Tweede solosuite van Johann Sebastian Bach ter nagedachtenis aan 

prins Claus, met wie hij een persoonlijke vriendschapsband had onderhouden. Verder werd 

onder meer de Vijfde symfonie van Sjostakovitsj ten gehore gebracht. Optredens in Londen 

en Brussel en een extra concert in Amsterdam volgden. ‘Voor uitverkochte zalen wisten Slava 

en het Orkest enorm veel sympathie te oogsten.’
148

 

 

13.12 Her- en mede-schepper 

Een uitvoerend musicus herschept veelal muziek. Hij of zij kan zich daarbij in meer of 

mindere mate vrijheden veroorloven. Zo ook dirigenten. Het kan zijn dat het niet bij vrijheden 

blijft. In de voorgaande hoofdstukken is hier en daar melding gemaakt van gastdirigenten die 

met door hen georkestreerde of anderszins bewerkte composities van anderen optraden. Zo 

bracht Gustav Kogel door hem geredigeerde muziek van Händel mee. Ernest Ansermet 

introduceerde bij het Concertgebouworkest de Six épigraphes antiques van Debussy die hij 

voor orkest had gezet. Leopold Stokowski dirigeerde, naast de befaamd geworden Toccata en 

fuga in d, BWV 565, van Johann Sebastian Bach in een eigen instrumentatie, zijn 

symfonische transcriptie Tristan und Isolde, een arrangement van muziek uit het tweede en 

derde bedrijf van Wagners opera. De Zevende symfonie van Ludwig van Beethoven voerde 

hij uit met een gecoupeerd Scherzo. Thomas Beecham kwam bij het Concertgebouworkest 

met een eigen arrangement van delen uit The great elopement van Georg Friedrich Händel. En 

zoals in dit hoofdstuk vermeld, John Adams leidde in 1994 de uitvoering van Le livre de 
Baudelaire van Claude Debussy in een door hem gemaakte orkestratie en Leonard Slatkin 

kwam in 2001 met een ongewone visie op Moesorgski’s Schilderijen van een tentoonstelling. 

Tijdens een van de uitvoeringen van Slatkins creatie, waarvoor hij onderdelen van orkestraties 

                                                 
146 D.d. 4 november 1960. 
147 Vgl. b.v. Trouw d.d. 11 juni 2001. 
148 Seizoensverslag Koninklijk Concertgebouworkest 2002/2003, p. 37, 39; cd-rom Artistiek Archief Koninklijk 
Concertgebouworkest. Periode chef-dirigent Riccardo Chailly. Concertgegevens 1988-2004. 
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van anderen van deze compositie bijeen had gebracht, is in de Grote Zaal ook nog eens op 

videoschermen het ontstaan van nieuwe schilderijen van jonge kunstenaars getoond. Het 

betrof hier dus een heel vergaande herschepping van Moesorgski’s pianocompositie. 

Gastdirigenten kunnen dus niet alleen mede optreden in de rol van bijvoorbeeld componist, 

maar ook mede optreden in de rol van bewerker of co-componist, afhankelijk van hoever zij 

in het bewerken zijn gegaan. 

 

13.13 Afwezigen 

Het is opmerkelijk dat er een aantal voor de hand liggende grootheden in de periode Chailly 

niet komt dirigeren. Bijvoorbeeld Claudio Abbado, Riccardo Muti, Simon Rattle, Zubin 

Mehta en Daniel Barenboim. Het wel of geen uitnodiging krijgen had te maken met een 

complex van factoren: interne afwegingen, artistieke successen of als ondermaats beoordeelde 

prestaties, het repertoire, beschikbaarheid, tijdgebrek of andere activiteiten van de 

desbetreffende gastdirigent, de mening van de chef-dirigent, de artistiek leider, het orkest of 

het publiek, de gevraagde honoraria versus de bedragen die door de leiding van het orkest 

werden geboden, en soms een speling van het lot. Grote namen konden binnen het Artistiek 

Beraad weliswaar de beoordeling krijgen van zeker terugvragen, maar evengoed tot tweede 

keus degraderen als hun prestaties niet hadden voldaan. Na een teleurstellende ervaring kon 

men ook reageren met niet terugvragen, eerst nog enkele jaren laten groeien, met alleen niet 

terug vragen, of terugvragen zonder (hoge) prioriteit.
149

 (Over onbekende dirigenten wordt 

traditioneel informatie ingewonnen; een invaller kan het voordeel hebben dat hij zich direct 

kan profileren.) Of er speelden sentimenten. Ten aanzien van Bernard Haitink was voor een 

terugkeer aanvankelijk de tijd nog niet rijp vanwege de verdeelde meningen in het orkest. En, 

zoals in het begin van dit hoofdstuk is aangegeven, directeur Hein van Royen kon forse 

bezwaren hebben tegen bepaalde dirigenten.  

 Hiervoor is al de invloed van de chef-dirigent ten aanzien van gastdirecties ter sprake 

gekomen. De zwaarte daarvan blijkt overduidelijk uit het verslag van de bespreking van het 

Artistiek Beraad d.d. 6 januari 1994. Namens het orkest werd toen opgemerkt dat de invloed 

van Chailly met betrekking tot het repertoire bij andere dirigenten teruggeschroefd moest 

worden. Als voorbeelden werden het Requiem van Verdi met Giulini en Schönbergs 

Gurrelieder met Haitink of Abbado genoemd. In een interview met Erik Voermans van Het 
Parool verklaarde Jan Willem Loot in 2009 dat Riccardo Muti Chailly’s erfvijand is. Muti 

bekleedde namelijk de positie die Chailly zelf graag had willen hebben: dirigent van de Scala 

in Milaan.
150

 Ook is bekend dat Chailly aanvankelijk niet wilde dat Bernard Haitink Mahler 

of Bruckner bij het orkest deed, of het dirigeerde in belangrijke steden als Londen en 

Wenen.
151

  

  Het voorgenomen optreden van Günter Wand is een voorbeeld van een geplande 

gastdirectie waarbij het lot een rol speelde. Wand zou in het najaar van 1998 (eindelijk) zijn 

debuut als gastdirigent van het Concertgebouworkest gaan maken. Op doktersadvies moest de 

dirigent afzeggen, waarna van optreden niets meer is gekomen. Hij overleed namelijk in 2002. 

Wand werd vervangen door Mark Elder, die met het orkest de Symfonische dansen van 

Rachmaninoff en de Zesde symfonie van Dvořák uitvoerde. Oud-concertmeester Viktor 

Liberman verving in die tijd niemand minder dan Giulini en dirigeerde de Vijfde en Zesde 

symfonie van Ludwig van Beethoven. Ook nam hij als dirigent een concert in Brussel waar.
152

 

Zowel Elder als Liberman waren al eerder met het orkest opgetreden.  

                                                 
149 Ibid., verslagen Artistiek Beraad. 
150 Het Parool d.d. 11 maart 2009. 
151 Straatman, De witte kuif op het frontbalkon, p. 143. 
152 SAA toegangsnr. 693 (KCO), verslag over 1998. 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 202     T1 -    Black



 405 

Het gebeurt geregeld dat dirigenten profiteren van het afzeggen van collega’s. Toen in 

1993 Klaus Tennstedt door ziekte verstek moest laten gaan, kon Kazimierz Kord diens 

concerten overnemen. Het was voor hem zijn debuut als gastdirigent. Stanisław 

Skrowaczewski bleek beschikbaar om voor Mariss Jansons in te springen.
 153

 David Atherton 

opende in september 1997 het abonnementsseizoen, nadat Riccardo Chailly had laten weten 

deze concerten niet te kunnen dirigeren, en leidde onder meer de eerste uitvoering door het 

Koninklijk Concertgebouworkest van Honeggers Le chant de Nigamon.
154

 Ook voor Atherton 

was het de eerste keer dat hij met het orkest optrad. Aan het begin van het seizoen 2002/2003 

moest Chailly vanwege een zeer pijnlijke blessure aan zijn schouder vier Zomerconcerten in 

het Concertgebouw en een tournee naar Salzburg, Londen, Luzern en Freiburg afzeggen. 

Vassily Sinaisky en Eliahu Inbal profiteerden ervan en namen de concerten ongewijzigd over. 

In hetzelfde seizoen namen Michel Tabachnik en Leopold Hager de concerten van Christian 

Thielemann ongewijzigd over. Hager trad daarbij met het orkest eveneens in het Konzerthaus 

te Wenen op.
155

 Al genoemd is de overname van de concerten van Berio door Heinz Holliger. 

De jonge Nederlander Lawrence Renes viel in maart 1995 op zeer korte termijn in voor 

Riccardo Chailly met Ein Heldenleben van Richard Strauss en het Concert voor orkest van 

Béla Bartók. Daarmee ging voor hem ongetwijfeld een droom in vervulling. Naar aanleiding 

van het invallen werd hij teruggevraagd voor twee concerten in januari 1999: een 

sponsorconcert op 8 januari en een concert voor de jongerenvereniging Entrée op 10 januari. 

Het sponsorconcert omvatte de uitvoering van Till Eulenspiegels lustige Streiche van Richard 

Strauss, het Fagotconcert in F van Carl Maria von Weber met de ‘eigen’ Gustavo Núñez als 

solist en de Vierde symfonie van Pjotr Tsjaikovski, het tweede concert bestond uit de Petite 

suite van Claude Debussy, het Fagotconcert, het Scherzo uit Tsjaikovski’s Vierde en Till 
Eulenspiegel. De keuze van de muziek was niet zo verstandig. Ze maakte immers te 

gemakkelijk een vergelijking mogelijk van de prestaties van Renes met die van dirigenten van 

naam met wie het orkest deze of soortgelijke werken had uitgevoerd. Zo’n keuze kan 

overigens ten aanzien van jonge dirigenten in het algemeen bij een toporkest onbarmhartig 

nog te weinig ontwikkelde muzikale, technische of communicatieve kwaliteiten aan het licht 

brengen.  

 

13.14 Cd-perikelen 

Het maken van cd-opnamen werd in de periode-Chailly voorgezet. Deze activiteit blijft 

immers samen met de radio- en televisieregistraties belangrijk voor het handhaven en zo 

mogelijk vergroten van de wereldwijde faam van het orkest bij een groot publiek. Tegelijk 

kon het publiek zich een respectabele verscheidenheid aan compact discs met oude 

registraties van het orkest aanschaffen.
156

 Begin jaren negentig was er zoveel nieuws op dit 

terrein dat stafmedewerker Hans Ferwerda in Preludium regelmatig een uitgebreid overzicht 

kon geven van de nieuwe en de heruitgebrachte opnamen van het Koninklijk 

Concertgebouworkest. De rubriek werd afgewisseld met discografieën. 

De diversiteit was toegenomen. Van één opnamemaatschappij was geen sprake meer. 

Riccardo Chailly had een exclusief contract met Decca, Nikolaus Harnoncourt maakte 

opnamen met Teldec. Sony legde Giulini met het orkest vast. De vijf pianoconcerten van 

Prokofjev onder leiding van Neeme Järvi verschenen in een cassette bij Chandos, de 

Beethoven-cyclus van Sawallisch en het KCO bij EMI. Ook onder leiding van Mariss Jansons 

vonden door EMI opnamen plaats. DGG nam Moses und Aron van Arnold Schönberg onder 

                                                 
153 Ibid., artistiek verslag seizoen 1993/94. 
154 Ibid., verslag over 1997. 
155 Seizoensverslag Koninklijk Concertgebouworkest 2002/2003, p. 28, 35. 
156 Zie ‘CDiscography Royal Concertgebouw Orchestra’, in: Preludium Xtra ([juni] 1990), p. 110-116. 
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de directie van Pierre Boulez integraal op. Van meerdere werken waren tegelijk oude en 

nieuwe opnamen onder verschillende dirigenten verkrijgbaar.  

Omstreeks de millenniumwisseling kwam ernstig de klad in het opnemen van cd’s. De 

markt was verzadigd, mede door de brede verkrijgbaarheid van in artistiek opzicht 

hoogwaardige, goedkopere oude opnamen en de mogelijkheden voor muziekliefhebbers om 

zelf platen en cd’s te kopiëren. De afnemende belangstelling van de opnamemaatschappijen 

had tot gevolg dat daar voor veel musici, dirigenten en orkesten geen plaats (meer) was. De 

marktleider op het gebied van de klassieke muziek Universal, die labels als Decca, Deutsche 

Grammophon en Philips beheerde, wilde met het Concertgebouworkest geen opnamen meer 

maken. Voor EMI-classics vormden de hoge kosten die ermee waren gemoeid, eveneens een 

probleem.
157

 Toen bleek dat met Chailly tevens zijn platenmaatschappij vertrok, viel weldra 

de beslissing bij het orkest om met een eigen label verder te gaan:
158

 RCO Live. Het werd een 

succes. (In de reeks RCO Live zijn na 2004 ook enkele registraties van uitvoeringen onder 

leiding van gastdirigenten verschenen.) Een ander antwoord op de afnemende belangstelling 

van de platenmaatschappijen en tevens een rijke bron voor de kennis van de artistieke 

prestaties van het orkest, in het bijzonder met betrekking tot zijn gastdirigenten, vormde de 

start van een Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. Daniël Esser, cellist van het 

Koninklijk Concertgebouworkest, en Lodewijk Colette van Radio Nederland Wereldomroep 

maakten de selecties. Erik Voermans van Het Parool noemde in 2005 hun werk een ‘even 

mastodontische als nuttige discografische geschiedschrijving van de activiteiten die ’s lands 

eerste orkest sinds 1935 heeft ontplooid.’
159

 

 

13.15 Vergelijking met Berlijn 

Na het terugtreden van Herbert von Karajan op 24 april 1989 nam Daniel Barenboim in deze 

stad de honneurs waar. Karajan overleed al op 16 juli. Op 1 september 1990 trad echter niet 

Barenboim, maar Claudio Abbado officieel aan als Karajans opvolger bij het Berliner 

Philharmonische Orchester. Er waren daarvoor zeven kandidaten geweest. Behalve Abbado, 

Bernard Haitink, Lorin Maazel, James Levine, Daniel Barenboim, Zubin Mehta en Seiji 

Ozawa, die in Berlijn als de grootste dirigenten van hun tijd golden. Met Abbado koos het 

orkest voor een dirigent die te vergelijken was met Riccardo Chailly. Beiden beheersten 

namelijk de kern van het ‘ijzeren repertoire’, het Italiaanse operarepertoire, het klassiek-

moderne en het contemporaine repertoire.
160

  

In Berlijn begon spoedig een proces van het zich bevrijden uit een versmald muzikaal 

keurslijf.
161

 Abbado initieerde ook themacycli, waarin eigentijdse en traditionele muziek 

werden gecombineerd met andersoortige kunstuitingen. In 1992 startte hij met een 

pilotproject. In een heel concert stond de figuur van Prometheus centraal. Negen grote 

projecten volgden. Elk had eigen thematische accenten, bijvoorbeeld Hölderlin, Faust, ‘Der 

Wanderer’ of ‘Musik ist Spaß auf Erden’.
162

 In het seizoen 1994/95 volgde het Koninklijk 

Concertgebouworkest voorzichtig dit voorbeeld met de Thema-serie ‘rond een belangrijk 

                                                 
157 Roland de Beer in de Volkskrant d.d. 28 november 2002. 
158 Straatman, De witte kuif op het frontbalkon, p. 144-145. 
159 D.d. 1 maart 2005.  
160 J. Otten, ‘Aufbruch in die Zukunft. Die Wende und die Abbado-Jahre’, in: Stiftung Berliner Philharmoniker 

(red.), Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner Philharmoniker (2 dln, Berlin 2007), I, 

Orchestergeschichte, p. 326-353: 326-328, 333-334. 
161 M. Demmler, ‘Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Die Berliner Philharmoniker im Umfeld der europäischen 

Orchesterlandschaft’, in: Stiftung Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit Orchester, I, p. 390-397: 396. 
162 H. Haffner, Die Berliner Philharmoniker. Eine Biografie (Mainz 2007), p. 287-289; Otten, ‘Aufbruch in die 

Zukunft’, p. 330, 339-340; H. Traber, ‘Am Ziel: Berliner Zyklen’, in: U. Eckhardt (red.), Claudio Abbado. 
Dirigent (Berlin 2003), p. 137-158. 
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componist, dirigent of muzikale gebeurtenis’.
163

 De dirigent met opvallend veel gastoptredens 

bij het Berlijnse orkest was in deze periode Barenboim.
164

 Unieke gastoptredens in Berlijn 

waren de concerten van Sergiu Celibidache op 31 maart en 1 april 1992. Een rentree na ruim 

37 jaar. Het benefietconcert van 31 maart was zijn 415de optreden met de Berlijners.
165

 Het 

Concertgebouworkest heeft hij nooit geleid. 

 Op 23 juni 1999 werd meegedeeld dat het Berlijnse orkest Simon Rattle tot nieuwe 

chef had gekozen. Onder de andere dirigenten die in aanmerking waren gekomen, bevonden 

zich coryfeeën als Barenboim, Maazel, Mehta en Muti. Met Rattle, die pas aan het begin van 

het seizoen 2002/2003 zou aantreden, koos het orkest voor repertoirevernieuwing en 

verrassing, voor een ‘ontdekkingsreiziger in muziek’, die tegelijkertijd het bestaande 

repertoire aankon.
166

  

 De Berlijners waren laat met het inschakelen van dirigenten die gespecialiseerd waren 

op het gebied van de historisch-geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Een ‘Umdenken’ begon 

pas in 1989, waar in Amsterdam al sprake was van het inschakelen van meerdere op dit 

terrein gespecialiseerde dirigenten. Harnoncourt debuteerde pas in 1993 als gastdirigent van 

het Berliner Philharmonische Orchester. Hij stelde onder meer Haydn-symfonieën en 

Brahms’ Deutsches Requiem in een voor het orkest ongewoon licht.
167

 De grondige 

heroriëntering die onder Abbado begon, werd in sterker mate nog waarneembaar na het 

aantreden van Rattle. Muziek van voor Joseph Haydn kwam weer op de programma’s terug. 

Speciale barokstokken werden er voor de strijkers aangeschaft,
168

 in tegenstelling tot in 

Amsterdam. De muzikale veranderingen gingen in Berlijn dus hand in hand met politieke.
169

  

 Een gedifferentieerde klank ontwikkelden de Berlijners in de periode Abbado ook op 

het gebied van de contemporaine muziek, mede dankzij Pierre Boulez.
170

 Nieuwe muziek die, 

als in Amsterdam, dikwijls in opdracht van het orkest was gecomponeerd.
171

 In tegenstelling 

tot het Berliner Philharmonische Orchester en het Koninklijk Concertgebouworkest bleef de 

Wiener Philharmoniker zich eigenlijk bijna uitsluitend op het standaardrepertoire 

concentreren.
172

 

 

13.16 Ten slotte 

Opvallend is dat het Concertgebouworkest zich telkens weer van topdirigenten wist te 

voorzien in een tijd waarin wereldwijd tal van orkesten in dezelfde ‘kleine 

topdirigentenvijver’ visten en waarin sommige dirigenten uit al hun activiteiten in heden en 

verleden miljoenen dollars per jaar ontvingen, terwijl het Concertgebouworkest niet als een 

royale betaler bekend staat. In zijn in 1996 verschenen boek When the music stops … 

publiceerde Norman Lebrecht een overzicht van musici die alles bijeen genomen in 1995/96 

meer dan een miljoen dollar zouden hebben verdiend. Zubin Mehta kwam daar na de tenoren 

Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras op de vierde plaats met zes miljoen 

dollar. Lorin Maazel staat op plaats zes met een bedrag van 4,5 miljoen dollar, Kurt Masur op 

veertien met 1,8 miljoen. Bij Carlos Kleiber staat genoteerd dat hij één miljoen dollar voor 

                                                 
163 Seizoensbrochure 1994/95. 
164 Otten, ‘Aufbruch in die Zukunft’, p. 347. 
165 Ibid., p. 338, II, Biografien und Konzerte; Haffner, Die Berliner Philharmoniker, p. 281. 
166 Otten, ‘Aufbruch in die Zukunft’, p. 346-347; J. Otten, ‘Das Orchester des 21. Jahrhunderts. Die ersten Jahre 

mit Sir Simon Rattle’, in: Stiftung Berliner Philharmoniker (red.), Variationen mit Orchester, I, p. 366-389. 
167 Haffner, Die Berliner Philharmoniker, p. 279; Demmler, ‘Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert’, p. 394.  
168 Demmler, ‘Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert’, p. 393-395.  
169 Haffner, Die Berliner Philharmoniker, p. 294. 
170 Ibid., p. 279. 
171 Demmler, ‘Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert’, p. 394. 
172 Ibid., p. 395. 
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vijf concerten in Japan had afgewezen. De namen van Riccardo Chailly, Bernard Haitink, 

Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons en vele andere in Amsterdam bekende dirigenten 

ontbreken. De vier komen wel voor op de lijst met de top-honderd van de meest verdienende 

klassieke artiesten en hun agenten in 1996.
173

 Tegen het einde van het eerste decennium van 

de eenentwintigste eeuw zijn in Amsterdam bedragen gemoeid van ongeveer tien- tot zo’n 

twintigduizend euro per concert. Volgens Jan Willem Loot liggen deze op het peil van de 

Berliner en de Wiener Philharmoniker. Hogere gages komen voor bij het Orchestre de Paris, 

orkesten in de Verenigde Staten en in München.
174

 

Mede om aan exorbitante honoraria te ontkomen, maar ook voor de toekomst, werden 

minder bekende en jonge dirigenten uitgenodigd. Terugkijkend zei Joel Fried in 2005: ‘De 

laatste jaren hebben we veel nieuwe dirigenten uitgeprobeerd, zo’n vijftien à twintig schat ik. 

Nu zijn we in de fase beland van het selecteren van de beste dirigenten. Ik werk liever met 

tien dirigenten die twee weken voor het orkest kunnen staan dan met twintig dirigenten die 

maar éen week beschikbaar hebben. Soms lukt dat, maar jammer genoeg te weinig. Onze 

dirigentenlijst is heel goed: alleen Wenen, waar ze veel minder symfonische programma’s 

spelen, heeft misschien een betere lijst. Onze lijst kan een vergelijking met Berlijn, New York 

of een van de andere steden met grote orkesten uitstekend doorstaan.’ Onder de nieuwe 

dirigenten over wie het orkest enthousiast was, bevonden zich Daniel Harding, Daniele Gatti, 

Alan Gilbert, Antonio Pappano en Markus Stenz. Het bleek echter heel moeilijk om hen 

regelmatig twee weken per seizoen aan het orkest te binden. De dirigenten die men graag wil 

engageren hebben twee of drie banen, soms een operabaan waarmee veel tijd gemoeid is.  

 Niet geheel gelukt was de zoektocht naar specialisten voor muziek van componisten 

als Haydn, Mozart en Beethoven, die tevens goed met het orkest konden werken. Fried: ‘Het 

is echt een uitdaging, want de specialisten zijn gewend met hun eigen ensemble te werken. 

Daarbij hebben ze een onconventionele lichaamstaal die voor ons orkest niet zo geschikt is. 

Buiten hun stijlkennis moeten zij ook een goede repetitietechniek bezitten.’ Verbreed is het 

werken met andere dan Centraal-Europese dirigenten en componisten, onder wie George 

Benjamin. Voorzetting daarvan werd beoogd.
175

 

                                                 
173 N. Lebrecht, When the music stops … Managers, maestros and the corporate murder of classical music 

(London 1996), p. 421-423, 418-421; Requiem voor de muziek. Managers, maestro’s en de moord op klassieke 
muziek (Bloemendaal 1996), p. 451-453, 448-451.  
174 Jan Willem Loot in een interview met Erik Voermans in Het Parool d.d. 11 maart 2009. 
175 J. Spronk, ‘Joel Ethan Fried’, in: KCOurant 11 nr. 6 (juni 2005), p. 1-4. 
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Bijlage 13.1 Verdeling abonnementsconcerten in het Concertgebouw in de periode 1988/89-

2003/04
176

 

 
seizoen percentage 

abonnementsconcerten 

Chailly 

percentage 

abonnementsconcerten 

overigen 

1988/89 27 73 

1989/90 34 66 

1990/91 37 63 

1991/92 35 65 

1992/93 36 64 

1993/94 31 69 

1994/95 17 83 

1995/96 24 76 

1996/97 25 75 

1997/98 29 71 

1998/99 26 74 

1999/2000 28 72 

2000/01 21 79 

2001/02 17 83 

2002/03 20 80 

2003/04 7 93 

 

 
 
Bijlage 13.2 Verdeling alle concerten in de periode 1988/89-2003/04

177
 

 
seizoen percentage concerten 

Chailly 

percentage concerten 

overigen 

1988/89 41 59 

1989/90 46 54 

1990/91 54 46 

1991/92 36 64 

1992/93 38 62 

1993/94 54 46 

1994/95 46 54 

1995/96 40 60 

1996/97 35 65 

1997/98 48 52 

1998/99 51 49 

1999/2000 51 49 

2000/01 38 62 

2001/02 48 52 

2002/03 31 69 

2003/04 19 81 

 

                                                 
176 Op basis van de gegevens op de cd-rom Artistiek Archief Koninklijk Concertgebouworkest. Periode chef-
dirigent Riccardo Chailly. Concertgegevens 1988-2004. 
177 Idem. 

Giskes_PROEF (all).ps Front - 205     T1 -    Black



 410 

 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 205     T1 -    Black



 

 411 

XIV Conclusies 

 

Het onderzoek naar en de voorgaande geschiedschrijving over de ontwikkeling van het 

fenomeen gastdirigent en het belang van gastdirigenten in de periode 1888-2004 bij het 

(Koninklijk) Concertgebouworkest hebben de aanname bevestigd dat een gastdirigent van een 

symfonisch orkest een dirigent is die tijdens één concert, of gedurende een of meer beperkte 

periodes optreedt met een orkest waaraan hij of zij niet duurzaam in een functie van chef- of 

eerste dirigent, tweede of assistent-dirigent e.d. is verbonden. Hiermee is ook het eerste 

gedeelte van de in de Inleiding geformuleerde derde primaire vraag, namelijk of het mogelijk 

is om tot een definitie van gastdirigent te komen die voor ieder symfonieorkest bruikbaar is, 

beantwoord.  

 

Het onderzoek en de geschiedschrijving leveren ook antwoorden op de vragen op, hoe de 

ontwikkeling van het fenomeen gastdirigent er in de periode ca. 1890-2000 uitzag, wat het 

belang van gastdirigenten voor een orkest is en of er algemeen geldende modellen van de 

gastdirigent kunnen worden ontworpen.  

De tijd leerde dat, althans zeker voor het Concertgebouworkest, de in 1936 als 

journalistieke illustratie geponeerde stelling van Willem Pijper onhoudbaar is. Volgens hem 

verkleinde het vaste repertoire, vervlakte de aandacht van het publiek voor ‘de werken der 

meesters’ en trad verschraling op in plaats van ontwikkeling of verdieping, doordat alle 

dirigenten van formaat gastdirigenten waren geworden. Alle dirigenten van formaat treden 

inderdaad als gastdirigenten op, maar gastoptredens hebben het repertoire van het 

Concertgebouworkest onmiskenbaar verrijkt, terwijl de liefde van het publiek voor het 

klassieke repertoire is gebleven, de belangstelling voor klassiek-moderne werken is 

toegenomen en de aandacht voor contemporaine muziek is gegroeid, gezien de verdubbeling 

van de serie A aan het einde van de twintigste eeuw. Al was uiteraard de contemporaine 

muziek van 1936 een andere dan die van 1970 of van 2004. 

In de eerste tijd van het bestaan van het Concertgebouworkest worden gastdirigenten 

vooral uitgenodigd omwille van het kennismaken met hun eigen muziek of hun specialisatie, 

dan wel pragmatisch om in te vallen bij ziekte. Als de eerste dirigent vaker elders gaat 

optreden, en dus ook zelf gastdirigent wordt, stijgt de noodzaak om hem op niveau te 

vervangen. Langzaam maar zeker wordt vervolgens door de toename van gastdirecties het 

optreden van gastdirigenten een alledaagse zaak. 

De inbreng van de gastdirigenten is bij het Concertgebouworkest aanvankelijk 

beperkt. In de eerste decennia hoeft de eerste dirigent geen concurrentie te vrezen. Nog vóór 

1900 ontstaat er een band met Richard Strauss en zijn muziek. Deze band zal uitgroeien tot 

een traditie. In de periode 1900-1910 tekent zich al een groot verschil af met het 

Gewandhausorchester. Slechts enkele van de dirigenten die bij het Concertgebouworkest voor 

het eerst optreden, hebben het Gewandhausorchester in de loop van zijn bestaan gedirigeerd. 

Was in de negentiende eeuw lange tijd de blik in Amsterdam op Leipzig gericht, in de periode 

1900-1910 houden bestuur en eerste dirigent kennelijk, maar niet uitsluitend, Berlijn in het 

oog. Tevens begint in het Concertgebouw voorzichtig een toenemende internationalisering. 

Gustav Mahler blijkt van onschatbare en onderscheidende waarde voor het Nederlandse 

muziekleven. Willem Mengelberg en het Concertgebouworkest vinden te midden van oudere 

Europese symfonieorkesten relatief snel een eigen plaats. De belangstelling in Amsterdam 

voor gastdirigenten is in geografische zin betrekkelijk breed. 

 In het volgende decennium werkt het zorgvuldig uitnodigen van buitenlandse 

gastdirigenten enorm mee aan de uitbreiding van de internationale faam van het 

Concertgebouw, zijn orkest en zijn eerste dirigent. In de periode 1920-1939 is het aantrekken 
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van vaste gastdirigenten en andere dirigenten noodzakelijk vanwege de verminderde 

beschikbaarheid van Willem Mengelberg en de wens om hem op niveau te vervangen. Het 

orkest krijgt dan een veelzijdigheid en progressiviteit, die mede te danken is aan de 

rassenpolitiek in het Duits-Oostenrijkse gebied. Het Berliner Philharmonische Orchester 

daarentegen werd na het aan de macht komen van de nationaal-socialisten in 1933 gedwongen 

om openlijk propagandistische doelstellingen te versterken en geariseerd gebruikt voor de 

verbreiding van de ‘ware’ Duitse muziek. De Weners stellen zich na de ‘Anschluss’ in 1938 

gewillig in dienst van de oorlogs- en propagandamachinerie. 

Tijdens de Duitse bezetting tracht Het Concertgebouw, waarvan het orkest 

organisatorisch nog steeds deel uitmaakt, zo min mogelijk tegemoet te komen aan de wensen 

van de bezettende macht en zich afzijdig te houden van het aantrekken van pro-nationaal-

socialistische gastdirigenten. De mogelijkheden met betrekking tot gastdirecties zijn hierdoor 

sterk beperkt. In tegenstelling tot de Berlijners en Weners treedt het Concertgebouworkest 

maar één keer in het buitenland op.  

In de eerste naoorlogse seizoenen is, in tegenstelling tot in Amsterdam, een 

gastdirigent in Berlijn en Wenen een zeldzaamheid. In Duitsland en Oostenrijk heeft men 

aanvankelijk te kampen met de omstandigheid dat grote dirigenten niet mogen of (nog) niet 

willen optreden. Alleen één door het orkest gewenste dirigent (‘Wunschkandidat’) kan in 

Wenen in het eerste naoorlogse seizoen worden geëngageerd: Herbert von Karajan. In de 

andere gevallen moet men gebruikmaken van dirigenten die tot dan toe in de schaduw van 

hun concurrenten hebben gestaan. De keuzes van gastdirigenten in Amsterdam zijn daardoor 

veelzijdiger dan in Berlijn en Wenen.  

Was er in de achterliggende decennia aanvankelijk nog geen sprake van een volledige 

scheiding tussen het vak van dirigent en dat van componist, nu tekent zich deze meer en meer 

af. De samenwerking met derden, zoals het Holland Festival (en tegen het einde van de 

twintigste eeuw met sponsors), verruimt soms de mogelijkheden om dure gastdirigenten 

(meer) met het Concertgebouworkest te laten optreden en levert af en toe eveneens nieuwe 

gezichten op. Voortdurend is de artistieke leiding op zoek naar jonge talenten, niet in de 

laatste plaats vanwege de beschikbare financiën. 

Voor wat betreft de periode 1959-1974 ziet het ernaar uit dat het engageren van 

onbekende dirigenten in Amsterdam en Berlijn ongeveer gelijke tred houdt, zij het dat de 

nadruk bij de Berlijners aanvankelijk op onbekende Duitse dirigenten lijkt te liggen. Karajan 

dirigeert meestal buiten Berlijn. 

Het Amsterdamse orkest trekt Nikolaus Harnoncourt aan en neemt de inzichten van de 

historisch-geïnformeerde uitvoeringspraktijk ter harte. Dit doet het orkest veel eerder dan het 

Berliner Philharmonische Orchester en de Wiener Philharmoniker. Een mogelijke beperking 

van het repertoire op grote schaal na 1974 door de oprukkende aandacht voor het spelen van 

muziek op historische instrumenten door uiteenlopende gespecialiseerde ensembles met 

wetenschappelijke historische onderbouwing blijft daardoor uit. Tegelijk blijft het 

Concertgebouworkest zich progressief opstellen ten aanzien het uitvoeren van hedendaagse 

muziek.  

Rond 1980 wordt in Berlijn duidelijk veel meer dan in Amsterdam gebruikgemaakt 

van gastdirigenten en van een groter aantal. Qua uitgevoerd repertoire vallen er 

overeenkomsten aan te wijzen, maar ook verschillen: het aantal componisten ligt in Berlijn 

duidelijk hoger. Vergeleken met de Weners, schakelt het Concertgebouworkest in de periode 

1974-1988 een bredere reeks van gastdirigenten in. 

Pas in de jaren negentig begint bij het Berlijnse orkest onder leiding van Karajans 

opvolger Claudio Abbado een proces van het zich bevrijden van het door de opkomst van de 

historisch-geïnformeerde uitvoeringspraktijk versmalde repertoire. Dit gebeurt dus later dan 
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in Amsterdam. Abbado initieert ook interdisciplinaire themacycli. Kort na het Berlijnse 

pilotproject in 1992 komt het inmiddels van het predicaat koninklijk voorziene 

Concertgebouworkest gedurende korte tijd eveneens met thematische cycli. De grondige 

heroriëntering wordt in Berlijn sterker waarneembaar na het aantreden van Simon Rattle. 

Muziek uit de barok en de vroeg-klassieke periode komt er weer op de programma’s terug. 

Voor de strijkers van de Berliner worden speciale barokstokken aangeschaft. De Wiener 

Philharmoniker blijft zich eigenlijk bijna uitsluitend op een in vergelijking smal repertoire 

concentreren. 

 

Het zal duidelijk zijn dat de betekenis van gastdirecties groot is, maar niet alle gastdirigenten 

hebben voor een orkest hetzelfde belang. In een proces van voortgaand onderscheid werden 

bij het Concertgebouworkest de volgende categorieën zichtbaar: 

1. topdirigenten met een wereldwijde reputatie, een grote aantrekkingskracht op het publiek 

en een breed repertoire (officieel wordt een internationale positionering nauwelijks of niet 

als argument gehanteerd bij het voorstellen van gastdirigenten) 

2. topdirigenten met een wereldwijde reputatie, een grote aantrekkingskracht op het publiek 

en een tamelijk smal repertoire 

3. gevestigde dirigenten die niet als topdirigent worden beoordeeld 

4. dirigenten aan het begin van hun carrière 

5. invallers, waarbij soms voor lief wordt genomen dat de desbetreffenden het gewenste 

niveau niet hebben of halen, maar die uiteraard wel het repertoire kennen 

6. dirigenten die (mede) worden uitgenodigd op grond van een specialisatie of een 

combinatie van specialisaties 

- in eigentijdse muziek 

- in historisch-geïnformeerde uitvoeringspraktijk 

- in muziek uit een bepaalde regio 

- als orkestpedagoog 

7. dirigenten die in principe gedurende een meer seizoenen omvattend tijdvak tijdens een of 

meer substantiële periodes per seizoen op het niveau van de eerste of chef-dirigent het 

orkest leiden; ze worden aangeduid als vaste gastdirigenten of vaste dirigenten 

8. componisten die alleen of grotendeels eigen werk mogen c.q. willen dirigeren 

9. dirigenten die incidenteel met een eigen werk komen 

10. musici die als componist en als dirigent presteren 

11. dirigenten die muziek van anderen meebrengen die ze hebben geredigeerd, georkestreerd 

of anderszins hebben bewerkt 

12. dirigenten die tevens als solist optreden 

13. dirigenten die wegens hun verdiensten voor het orkest en tevens strategisch met een titel 

zijn geëerd. 

Aangezien de bovenstaande categorieën/typologieën niet alleen voor het 

Concertgebouworkest kunnen gelden, is hiermee tevens het tweede gedeelte van de derde 

primaire onderzoeksvraag beantwoord. Ter aanvulling zij nog vermeld dat een bijzondere rol 

van een dirigent het aan de vleugel begeleiden van een solist kan zijn als onderdeel van een 

concert met orkest dat de desbetreffende dirigent leidt. 

 

In de Inleiding werden ten aanzien van het fenomeen gastdirigenten bij het 

Concertgebouworkest nog meer vragen gesteld die door het onderzoek kunnen worden 

beantwoord. Allereerst was er de vraag waarom er nog nooit een diepgaande studie over de 

gastdirigenten bij dit orkest is verschenen. Dit heeft een aantal oorzaken. Om te beginnen is 

de eerste, respectievelijk de chef-dirigent het toonaangevende boegbeeld van een orkest. Ten 
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tweede is het aantal gastdirigenten bij een oud orkest als het Concertgebouworkest heel groot. 

Ten derde heeft het fenomeen gastdirigenten veel kanten, naast artistieke en financiële, 

aspecten als kwaliteit, prestige, aantrekkelijkheid voor het publiek, vergroting van het 

internationale beeld van het orkest. Hierdoor is het onderwerp voor een overzichtsstudie 

veelomvattend. Ten vierde moet er genoeg en dus uitgebreid bronmateriaal beschikbaar zijn.  

 De oorzaak waardoor het optreden van gastdirigenten op zeker moment een alledaagse 

zaak is geworden, ligt in de frequentie waarin gastdirigenten bij het Concertgebouworkest zijn 

gaan optreden in combinatie met het streven om alleen dirigenten van hoog tot zeer hoog 

niveau aan te trekken. 

De vraag of de inbreng van gastdirigenten aanvullend is ten opzichte van de eigen 

dirigenten, dan wel deze (enigszins) overlapt, is meestal niet eenduidig te beantwoorden. 

Harnoncourt bijvoorbeeld begon als specialist met repertoire dat Bernard Haitink niet 

dirigeerde (de Johannes- en Matthäus-Passion), maar geleidelijk aan trad hij tevens op met 

muziek waarvoor de chef-dirigent zou kunnen worden gevraagd. Een omgekeerde beweging 

kan binnen de ontwikkeling van een dirigent ook optreden: in 2008 voerde Haitink in Boston 

met het Boston Symphony Orchestra voor het eerst in zijn carrière de Matthäus-Passion uit.  

Het belang en de artistieke en de technische inbreng van gastdirigenten was en is aan 

variaties onderhevig. In het algemeen gezegd, kan het variëren van het appelleren aan een 

groot publiek tot en met het bereiken van slechts een klein deel ervan, van het presenteren van 

een breed repertoire tot en met een specialistisch respectievelijk thematisch programma, van 

eenmalig optreden tot en met de optredens van de eredirigent, de honorair gastdirigent en de 

vaste gastdirigenten, van uiterst precieze tot en met spontaan optredende dirigenten, van 

louter orkestleiders tot en met dirigerende componisten, van Pultvirtuosen tot en met musici 

waarbij het orkest de manco’s in bijvoorbeeld slagtechniek voor lief neemt. 

Door de beperkte mate waarin in later tijd de chef-dirigent beschikbaar is en de 

reikwijdte van zijn repertoire, heeft dit veelal geen ongewenste concurrentie tot gevolg. 

Verder is duidelijk dat gastdirigenten een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de 

officiële grammofoon- en cd-opnamen, aan radio-uitzendingen, tv- en filmregistraties en aan 

tal van tournees. Ten dele gebeurde dit pragmatisch, maar ook via beleid en strategie (denk 

bijvoorbeeld aan concerten in combinatie met grammofoon- en cd-opnamen, en aan het 

vergroten van het publieksbereik).  

Als de uitvoering(en) van één programma door het Concertgebouworkest als een 

product van dat orkest wordt gezien, waarvoor soms voor gastdirecties hoge bedragen werden 

betaald, dan is het des te opvallender dat er tot nu toe in de archieven geen financiële 

evaluaties zijn gevonden van de kosten en de baten die het optreden van een gastdirigent met 

zich meebracht en de relatie daarvan met het artistieke en technische resultaat. Evenmin zijn 

regelmatig opgestelde langetermijnbegrotingen gevonden van de kosten en de baten van 

gastdirigenten die voor concerten plus grammofoonopnamen zouden worden geëngageerd. 

Zeker in de laatste decennia bestond er wel inzicht hoeveel een serie in totaal mocht kosten en 

dus hoeveel er gemiddeld voor een concert kon worden uitgegeven. Het karakter van de serie 

bepaalde daarbij in principe welke dirigenten ervoor in aanmerking kwamen om deze zo 

hoogwaardig mogelijk in te vullen. Bij het invullen van de series moesten goedkopere musici 

de duurdere compenseren en konden langjarige afspraken met dirigenten al te grote 

schommelingen in de kosten van een serie dempen. 

 

Gastdirigenten hebben een grote rol gespeeld bij het verwerven en het behouden van de 

vooraanstaande internationale positie van het Concertgebouworkest. In de eerste tijd van zijn 

bestaan bevestigt het succes met coryfeeën als Nikisch, Richter en Richard Strauss zijn 

niveau. Dit versterkt tevens het gevoel van eigenwaarde van de musici. Met Gustav Mahler en 
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de uitvoeringen van zijn werken wordt de basis gelegd voor een traditie die in het seizoen 

1919/1920 culmineert in het Mahler Feest onder leiding van Willem Mengelberg. Gebouw en 

Orkest weten zich dan internationaal op toen al geconstateerde ongehoorde, fascinerend 

grootschalige wijze te onderscheiden. Onder de aanwezigen bevinden zich buitenlandse 

dirigenten en componisten. De internationale positie wordt daarna verder onderstreept door:  

1. dirigenten die algemeen als topdirigent worden gezien en bereid zijn om het orkest als 

gast te komen leiden 

2. componisten die naar Amsterdam komen om er met het orkest op te treden en eigen werk 

uit te voeren 

3. vaste gastdirigenten 

4. gastdirigenten die het orkest ook tijdens buitenlandse reizen dirigeren 

5. gastdirigenten die met het orkest radio-, televisie- grammofoon- en cd-opnamen maken en 

soms de ‘eigen’ opnamemaatschappij meebrengen.  

Er konden overeenkomsten én belangrijke verschillen worden geconstateerd in het 

aantrekken van gastdirigenten bij het Concertgebouworkest en bij het Berliner 

Philharmonische Orchester en de Wiener Philharmoniker en ook bij het 

Gewandhausorchester. Aanvankelijk schakelt het Concertgebouworkest minder vaak 

gastdirigenten in dan in Berlijn en Leipzig gebeurt. Bij de Wiener Philharmoniker ligt dit ook 

anders, omdat men daar lange tijd bijna alleen met vaste dirigenten werkt en dit orkest slechts 

een beperkt aantal concerten geeft. Zoals aangegeven neemt het Concertgebouworkest eerder 

dan de Berlijners en Weners de inzichten van de historisch-geïnformeerde muziekpraktijk ter 

harte, weliswaar na uitgebreid overwegen (koudwatervrees) en zonder een bijbehorend 

historisch instrumentarium. Het Concertgebouworkest onderscheidt zich eveneens duidelijk 

van de Weners, doordat deze zich in hun programmabeleid behoudend tonen. 

Zijn er topdirigenten die voor het Concertgebouworkest belangrijk werden geacht, niet 

gekomen en waarom niet? Er zijn er inderdaad die nooit met het orkest hebben gewerkt of dit 

slechts korte tijd hebben gedaan. Oorzaken waren: 

- ze wilden zelf niet komen 

- ze konden niet komen, omdat ze elders waren geëngageerd, ziek werden of overleden, of 

door politieke of oorlogsomstandigheden 

- de financiële mogelijkheden ontbraken om aan hun eisen tegemoet te komen 

- ze hadden weinig toevoegende waarde op programmatisch gebied 

- het orkest wilde de desbetreffende dirigent niet (meer). 

 Er is maar een beperkt aantal aanwijzingen gevonden dat chef-dirigenten blijk gaven 

van ongenoegen over het engageren van collega’s of over hun programmakeuzes. Veel 

aanwijzingen van het regelrecht verhinderen van optredens van collega’s zijn er niet, al kan 

het altijd zo zijn dat chef-dirigenten de artistieke leiding mondeling een standpunt hebben 

laten weten, of dat de artistieke leiding tegenover het orkest of de buitenwacht het achterste 

van zijn tong niet liet zien. Van Mengelberg is bekend dat hij dirigenten tegen elkaar 

uitspeelde. 

 Zeggen verschillen in honorering iets over het artistieke niveau van de desbetreffende 

dirigenten? Al vóór 1900 komen er enorme verschillen voor. Als de verschillen werkelijk iets 

zouden zeggen, dan zou in 1919-1920 Arthur Nikisch meer dan tien keer beter zijn geweest 

dan Peter van Anrooij en Hans Vonk begin jaren tachtig ruim vijf keer slechter dan Carlos 

Kleiber. Internationaal gezien blijven de bedragen die de N.V. en later de Stichting betalen, 

veelal verhoudingsgewijs laag door de beperkte financiële middelen, het als hoog 

gewaardeerde peil van musiceren dat het orkest al onder Willem Mengelberg bezat, de 

uitstekende kwaliteit van de zaal, het enthousiasme van publiek en muziekrecensenten en een 

handig opererende Willem Mengelberg en dito stafleden.  
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 De reden dat in sommige seizoenen het aandeel van gastdirigenten groot tot zeer groot 

is, ligt in het niet (voldoende) beschikbaar zijn van de eigen dirigent(en) door ziekte, 

optredens elders, overlijden of onvrede. 

 Het is opmerkelijk dat er tal van positieve berichten van gastdirigenten over het orkest 

zijn gevonden, maar betrekkelijk weinig klachten of andere negatieve opmerkingen van hen 

over het orkest in zijn totaliteit. Oorzaken daarvoor kunnen zijn dat er weinig reden tot 

majeure klachten waren en de dirigenten wilden vermijden dat ze door onhandige 

opmerkingen hun toekomst in de Van Baerlestraat op het spel zouden zetten. Bovendien is het 

zo dat bij het Concertgebouworkest het naar buiten brengen van onvrede en kritiek sterk 

vermeden wordt. 

In hoeverre is een toporkest voor jonge gastdirigenten een springplank naar volgende 

stappen in hun internationale carrière? Van Beinum was bij zijn eerste optreden met het 

Concertgebouworkest 28 jaar oud en bij zijn aanstelling (in zijn geval als tweede dirigent) 30, 

Haitink 27 respectievelijk 32 en Chailly 31 respectievelijk 35. Bij Mengelberg lag de situatie 

anders. Hij dirigeerde het Concertgebouworkest voor het eerst bij zijn aanstelling als eerste 

dirigent, op vijfentwintigjarige leeftijd. Antwoord op deze vraag vergt nader onderzoek. Feit 

is dat dirigenten-cv’s vaak rijkelijk informatie bevatten bij welke orkesten van naam de 

desbetreffenden hebben gegasteerd. De vermeldingen van geslaagde gastoptredens met het 

Concertgebouworkest op de cv van Hans Vonk bijvoorbeeld zullen hem zeker in zijn 

internationale carrière hebben geholpen.  

 Politieke invloeden op het gastdirigentenbeleid zijn er veelvuldig geweest, direct en 

indirect, vanuit de eigen overheden en vanuit het buitenland. In de volksconcerten 

bijvoorbeeld moesten dirigenten van formaat optreden die ook in de abonnementsconcerten 

optraden. Na 1933 is vanuit Duitsland getracht het engageren van kunstenaars te beïnvloeden. 

Tijdens de Duitse bezetting staat spoedig het hele muziekleven onder controle van de bezetter. 

Na 1945 bepalen communistische regiems wie waar en wanneer in het Westen mag optreden 

en hoe lang de periode van uitlandigheid mag zijn. Subsidieverminderingen van de 

Nederlandse overheden vanaf de tweede helft van de jaren zeventig, die het voortbestaan van 

het orkest bedreigen, hadden uiteraard mede gevolgen voor het aantrekken van gastdirigenten. 

 Speelde het publiek in keuzes een rol of muziekrecensenten? Het publiek heeft 

voornamelijk zijn afkeuring van gastdirigenten en/of hun repertoire laten blijken via de 

opkomst bij de concerten en de wijze waarin de bezoekers gastdirigenten vóór hun optreden 

begroetten en erna, met eventuele solisten en het orkest, bedankten. Soms gaven 

concertbezoekers van hun afkeuring blijk door het voortijdig verlaten van de zaal, al of niet 

met rumoer. Er is slechts een beperkte hoeveelheid correspondentie in de archieven van Het 

Concertgebouw N.V. en de Stichting Koninklijk Concertgebouworkest aangetroffen met het 

verzoek een bepaalde dirigent of bepaalde dirigenten niet meer of juist wel te laten optreden. 

De grootste publieke invloed in de historie van het orkest hadden de geruchtmakende 

protesten tegen het optreden van Paul van Kempen. Ze leidden tot de scheiding van Gebouw 

en Orkest.  

Het publiek had zeker lievelingen. Bruno Walter bijvoorbeeld, en tegenwoordig 

Bernard Haitink. Recensies van concerten werden bij Het Concertgebouw en het orkest ten 

minste gelezen en bewaard. Ze zijn soms in staatjes verwerkt, wat erop kan duiden dat het 

oordeel van de muziekjournalisten minimaal in zeker opzicht is meegewogen bij de 

beoordeling van dirigenten.  

 De plaatsing van het orkest in de media als tweede respectievelijk eerste in 

journalistieke beoordelingslijstjes is uiteraard eervol en publicitair welkom. De vraag is, hoe 

dergelijke beoordelingen tot stand zijn gekomen. Als er bijvoorbeeld over uitsluitend de 

breedte van het repertoire wordt geoordeeld, dan zullen de Wiener Philharmoniker in ieder 
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geval niet bij de eerste drie eindigen. Een andere dubieuze vergelijking ontstaat als men 

blindelings de honoraria als maatstaf neemt voor het niveau van de dirigenten, zoals hiervoor 

al is aangegeven.  

 Een ander significant feit is de hoge mate waarin het Concertgebouworkest telkens 

weer aan de eisen van dirigenten wist te voldoen. Al in het verre verleden moeten de 

flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en de artistieke en technische vakbekwaamheid van de 

musici groot zijn geweest. Afspraken over uit te voeren werken kwamen immers vaak laat en 

soms pas op een zeer laat tijdstip tot stand. Er is dus dan aangenomen dat de orkestleden het 

wel zouden redden. Een groot verschil met de huidige gang van zaken lag ook in de 

mogelijkheid voor een componist om het orkest zijn laatste schetsen te laten spelen, zoals in 

het geval van Gabriel Pierné. Verder is de aantrekkingskracht van het Concertgebouw al in 

het eerste decennium van de twintigste eeuw zo groot dat er kunstenaars zijn die het orkest 

tegen vergoeding van reis- en verblijfkosten willen leiden. Twee van de grote tradities van het 

orkest, de Mahler- en de Strauss-traditie, zijn gevestigd op basis van het optreden van deze 

componisten als gastdirigent. Opmerkelijk is het relatief geringe aantal gastdirecties dat door 

Nederlanders is vervuld. 

Dat het aandeel van gastdirigenten met een gerenommeerde statuur in het verwerven 

en het behouden van de vooraanstaande internationale positie van het orkest substantieel is 

geweest, getuigen naast de tournees de grammofoon-, cd-, radio- en tv-opnamen onder hun 

leiding. Anderzijds hebben grammofoonplaten- en cd-maatschappijen door de contracten met 

dirigenten invloed gehad op het beleid ten aanzien van gastdirigenten. De techniek van het 

opnemen en het produceren van grammofoonplaten zijn buiten beschouwing gebleven. Zeker 

is dat er in de begintijd invloed op de interpretaties is geweest vanwege technische 

beperkingen. Zeker is ook dat de voortschrijdende opnametechniek van invloed is geweest op 

de norm waaraan het spelpeil moest voldoen. 

De invloed van de orkestleden was groot. Het is in belangrijke mate aan de musici van 

het Concertgebouworkest zelf te danken dat het ensemble op topniveau bleef. In de eerste 

plaats door dag in dag uit hard werken (na een hoog opleidingsniveau te hebben bereikt). Het 

spelpeil is daardoor in de loop der tijd gestegen, het hoge artistiek bewustzijn is gebleven. In 

de tweede plaats werkt eraan mee dat de orkestleden al bijna vier decennia via hun artistieke 

commissie in belangrijke mate meebepalen wie hen mag dirigeren. Dirigenten die voor de 

orkestleden geen waarde hebben, worden of niet geëngageerd of ‘in de wacht gezet’, dan wel 

nooit meer teruggevraagd. Daarbij toont de liefde voor Kirill Kondrasjin bijvoorbeeld dat het 

orkest niet alleen oog heeft voor de artistieke kant van gastdirigenten, maar ook voor de 

technische, in verband met verbetering respectievelijk het optimaal houden van het orkestspel. 

Overigens kan een orkest op de repetities altijd een dirigent, de chef niet uitgezonderd, laten 

blijken waarvan het niet gediend of waarmee het uitermate ingenomen is. En, als de persoon 

in kwestie niet bevalt, tijdens concerten in zekere mate zijn eigen gang gaan. Het huidige 

niveau van musiceren bewijst, hoe zegenrijk een zekere democratisering in de artistieke 

leiding kan zijn. 

 Ten slotte. Het antwoord op de vragen of gastdirecties voor de vergroting van het 

publieksbereik en de verhoging van het niveau van het Concertgebouworkest belangrijk zijn 

geweest en gastdirigenten wezenlijk iets aan het repertoire en het orkestspel hebben 

toegevoegd, blijkt tweeledig te zijn. Zij die muzikaal veelzeggend waren en zo mogelijk over 

een breed repertoire beschikten, vernieuwend konden werken en/of orkestpedagogisch inzicht 

hadden, waren voor het orkest van hoge waarde. Anders toonde een gastdirigent zich in 

hoofdzaak een willekeurige vervanger van de chef-dirigent als deze niet beschikbaar was. 

De geschiedenis toont verder dat er zeker ten aanzien van gastdirigenten bij een 

artistieke leiding in hoge mate sprake moet zijn van pragmatisme. Wie er behalve de eigen 
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dirigenten voor het orkest komen, blijkt in meerdere of mindere mate afhankelijk te zijn van 

een soms ingewikkelde combinatie van interne en/of externe factoren. Daarin kunnen 

zakelijke, politieke en persoonlijke motieven naast artistieke beweegredenen en het toeval een 

rol spelen. Het beleid is dus behalve initiërend tevens in belangrijke mate reactief. Dit is tot in 

de eenentwintigste eeuw niet veranderd en speelt niet alleen bij een orkest als het 

Concertgebouworkest. 
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Summary 

 

Conductors As Guests: The Phenomenon of the Guest Conductor, with an Emphasis on Those 

Appearing with the (Royal) Concertgebouw Orchestra from 1888 to 2004 

 

These days, guest performances by conductors with symphony orchestras are considered to be 

perfectly commonplace occurrences, but a closer look at the phenomenon of the guest 

conductor quickly raises a number of questions. Is it true, for instance, that conducting is a 

profession, while guest conducting is not? What exactly is the business relationship between a 

guest conductor and an orchestra? Is it an actual position or role? And how is the job function 

of a guest conductor of an orchestra like the Royal Concertgebouw Orchestra determined? It 

would appear that a guest conductor is one who provides his or her services in the absence of 

an actual employment relationship. Chief, first, second and assistant conductors are thus 

conducting positions, but not guest conductors. The title of guest conductor as applied to a 

musician therefore only has local value and indicates a short-term commitment; differences in 

the duties and responsibilities carried out by the chief conductor as opposed to those of the 

guest conductor (which also depends on perspective); and differences in status relative to the 

institution to which the orchestra belongs, the orchestra itself, the individual members of the 

orchestra and the audience. From a business perspective, there are, of course, always 

relationships between an orchestra and each of the conductors with whom it performs. 

But there is also a range of non-business aspects. Just as an individual can play 

different roles in different social contexts, so can conductors play different roles in the 

miniature “communities” that orchestras make up – the role of actor, for instance, given that a 

conductor to a greater or lesser degree invariably performs a kind of “pantomime” when 

conducting a performance. Sometimes conductors even assume a role similar to that of a film 

actor, however. After having been awarded an honorary doctorate and having been appointed 

a professorship at the University of Utrecht, Mengelberg, for instance, assumed an academic 

air that contributed little to the music he conducted. Accordingly, reflection on the roles 

assumed by particular conductors can be important when studying them and their importance 

to an orchestra. Despite all this, no definition of the concept of roles has been found in the 

conducting literature, nor is a clear distinction made between roles, whereas conductors must 

fulfil role-related expectations associated with their position as conductors and with 

expectations held by the orchestral musicians, the audience, the board or the management of 

the institution to which the orchestra belongs, record companies, and others. Conversely, 

conductors also have expectations in relation to all these groups. 

Consequently, not only can conductors hold different positions with different 

orchestras, but they can also play different roles with different orchestras, or hold a position 

with an orchestra and simultaneously play multiple roles. From the perspective of an orchestra 

as an organization, various conductors can hold various positions and/or play various roles. 

Titles given to conductors outside the Netherlands, such as Principal Guest Conductor, Erster 

Gastdirigent, Ständiger Gastdirigent/Regular Guest Conductor and Erster ständiger 

Gastdirigent, also plainly show that, artistically speaking, a kind of grey area can exist 

between titles and designated roles, between those conductors with a permanent, long-term 

working relationship with an orchestra and guest conductors, or alternatively an overlap of 

titles and designated roles. 

 

The word gastdirigent (guest conductor) has gradually come into use in Dutch. By around 

1920, it appears to be in common use. In the 2005 edition of the authoritative Dutch 
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dictionary Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, the word is defined as 

“dirigent die een ander orkest dan het zijne als gast dirigeert, met name uit het buitenland” (a 

conductor who conducts an orchestra other than his own as a guest, particularly abroad). This 

definition implies that all guest conductors hold permanent appointments elsewhere, which is 

most certainly not the case. Moreover, a conductor described as a “guest conductor” in 

Amsterdam need not necessarily be so in London, Boston or Tokyo, despite being the same 

person with the same skills and knowledge. It is also the case that in the United States, among 

other countries, many conductors perform as guest conductors in their own country. The 

epithet “particularly abroad” is at the very least debatable. It is also remarkable that the 

Geïllustreerd muzieklexicon (Illustrated Music Lexicon), edited by G. Keller and P. Kruseman 

and published in 1932, contains no entry for guest conductor. Neither is the phenomenon 

discussed under “dirigeeren” (conducting) or “dirigent” (conductor). The term “guest 

conductor” is also lacking in the fourth volume of the Woordenboek der Nederlandsche taal 

(Dictionary of the Dutch Language), published in 1889, and the three-volume Lexicon der 

toonkunst (Lexicon of Music) (Amsterdam, 1883–5). Searches carried out in JSTOR in 2009 

confirmed that the title of guest conductor also entered common usage in English around 

1920. This may indicate that travelling was initially an uncommon occurrence for conductors. 

The German word Reisedirigent (travelling conductor) is closely related to the word 

Gastdirigent. Around 1920, the concept of Reisedirigieren meant only that a conductor 

travelled and in many cases would appear with orchestras that he did not regularly conduct 

(i.e. he performed as a guest conductor), or that he would travel either with his own orchestra 

that always performed under him or an orchestra made available to him at least for a 

particular tour. A star conductor who played an important role as a Reisedirigent was Hans 

von Bülow, one of the leading conductors of the nineteenth century. He performed not only in 

Europe, but also in the United States, and was dispatched on concert tours with the Meiningen 

Hofkapelle by the Duke of Meiningen. 

The vast majority of editions of Grove’s Dictionary of Music and Musicians and 

Riemann’s Musik-Lexikon, like the first edition of Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 

contain very little, if any, relevant information on the role of the conductor as guest conductor 

in the entries for “conductor”, “conducting”, “kapellmeister”, “music(al) director”, 

“Generalmusikdirektor”, etc. Only the article entitled “Conducting” found in the 1980 edition 

of The New Grove Dictionary of Music and Musicians makes mention of guest conductors: 

“In the modern world the ability to get from one place to another by air has meant an increase 

in the number of guest conductors,” a vital addition to the duties performed by the permanent 

conductor, who “at least in theory, directs the majority of the performances by the 

organization of which he is in charge. In this way it is possible for the same man to be the 

official conductor of two orchestras which may be several thousand miles apart.” No mention 

is made, however, to the effect that, in addition to his or her own orchestra(s), a permanent 

conductor can conduct numerous others. This subject is broached, however, in the 2001 

edition of this musical encyclopedia: “In Nikisch’s heyday, conductors maintained extended 

tenures with particular orchestras (such as Willem Mengelberg at the Amsterdam 

Concertgebouw), but after 1918 conductors of a certain level of fame began to travel 

regularly. Touring and guest conducting helped strengthen the tendency in technique towards 

clarity and efficiency; idiosyncrasy in gesture and the use of verbal explanation to gain results 

became less valued.… With the advent of travelling conductors, the monopoly of power 

traditionally wielded by conductors over individual orchestras and concert programming 

began to weaken.” 

The observations made in the 1980 and 2001 editions of The New Grove Dictionary of 
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Music and Musicians would suggest that the phenomenon of the guest conductor in all its 

facets receives plenty of attention in more recent literature on orchestras, conducting and 

conductors. This is not, however, the case in either The Cambridge Companion to the 

Orchestra or The Cambridge Companion to Conducting, both published in 2003. Indeed, the 

phenomenon of the guest conductor and the importance of guest conductors with respect to an 

orchestra’s development are hardly touched on in the literature dedicated to conductors and 

orchestras. 

 

It was for this reason that a study was initiated based on the following questions. (1) How did 

the phenomenon of the guest conductor develop from around 1890 to 2000? (2) What 

importance do guest conductors have for an orchestra? (3) Can one arrive at a definition of the 

term “guest conductor” which would apply to any symphony orchestra, and can universally 

valid models of the guest conductor be defined? As regards the definition of the concept of 

“guest conductor”, the working hypothesis is as follows: a guest conductor is a conductor who 

performs on a single concert, or during one or more limited periods, with an orchestra with 

which he or she has no long-term association as principal or chief, first, second or assistant 

conductor, etc. 

Because the literature provides no appropriate model on which to base an historical 

description of the phenomenon of the guest conductor, it seemed advisable to try to arrive at a 

definition of the term “guest conductor” which would apply to any symphony orchestra by 

studying and characterizing the phenomenon on the basis of the motives mainly on the part of 

the artistic direction of an orchestra, the underlying factors and the interrelationship between 

these factors – in other words, not solely based on the most complete descriptive historical 

analysis possible nor on primarily typological or categorical research. 

The Concertgebouw Orchestra lends itself well to research in this respect. First, it is 

one of the oldest symphony orchestras still in existence, having been founded in 1888. 

Second, it is one of the leading orchestras in the world. Third, the archives and collections of 

Het Concertgebouw N.V. and the Royal Concertgebouw Orchestra are for the most part 

available to the researcher, although large portions had yet to be catalogued as of 2011. (Up 

until 1951, the orchestra was part of the public limited company called Het Concertgebouw 

N.V. In that year, a committee was established to prepare a new separate legal status for the 

orchestra, which was converted into a foundation in 1952.) 

The author has decided to examine the phenomenon of the guest conductor primarily, 

as far as possible, from the perspective of the artistic direction of the Concertgebouw 

Orchestra from 1888 to 2004. Far-reaching decisions have been, and continue to be, taken by 

this body, such as whom are we inviting and what are we having the conductor(s) in question 

perform, or what are we going to perform and whom will we invite for this purpose; whom 

are we booking as a substitute if necessary; and which conductor(s) is/are important to us, and 

whom do we consider to be less suitable. The choices made in the research and in its 

presentation with respect to the inclusion or omission of guest conductors (some 470 of whom 

appeared with the orchestra between 1888 and 2010), were influenced in part by their impact 

on repertoire, performance style, the artistic consciousness of the musicians, pivotal moments 

in the orchestra’s history and the need to allow for guest conductors of lesser stature in order 

to present a more balanced historical account (i.e. not one long “success story”). Inevitably, 

choices had to be made. Given the sheer number of guest conductors and the quantity of 

source material, an exhaustive analysis and full description were simply beyond the scope of 

the present study. Furthermore, where emotions sometimes flare and reviews reflect personal 
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impressions, the inclusion of subjective elements in the study could not be completely 

avoided. 

 

No in-depth study of the guest conductors having appeared with the Concertgebouw 

Orchestra has ever been published. Historical records pertaining to the orchestra and its key 

traditions do exist, however, as do biographies of its leading conductors. So can this gap be 

attributed to the great number of guest conductors, or rather to the diversity of the subject? 

Indeed, questions abound. What reason(s) can be cited for the appearances made by guest 

conductors having at some point apparently become such an ordinary occurrence? 

Simultaneously, one may wonder whether guest conducting was truly that important in 

reaching more audience members or improving the quality of performances. Do guest 

conductors make a meaningful contribution to the orchestra’s repertoire or its level of 

performance, or do they merely serve as substitutes when the chief conductor is unavailable? 

If it is an issue of importance, of what does their artistic and technical contribution consist? 

And can this be discussed in general terms? Does the contribution made by guest conductors 

complement that of the orchestra’s own conductors? Do their performances compete with 

those of the chief conductor? Have guest conductors made a substantial contribution to the 

orchestra’s official LP and CD recordings and radio broadcasts? Have they conducted the 

orchestra on tour? In television broadcasts? Given their considerable number, can we form 

categories or typologies of conductors irrespective of their specific individual contributions? 

Have guest conductors of great international stature played a role in helping to achieve and 

secure the Concertgebouw Orchestra’s leading international position? If so, what has that role 

been? Can it be measured? And if so, how? Can differences be observed in the way guest 

conductors are recruited to perform with the Concertgebouw Orchestra and the Berlin 

Philharmonic Orchestra, for instance? (The Viennese, in any event, differ in this respect, as 

the Vienna Philharmonic is actually “derived” from the orchestra of the Vienna Staatsoper, 

and thus gives only a limited number of concerts.) Were there ever conductors deemed 

important by the Concertgebouw Orchestra, yet who declined its invitations, and why? Are 

there indications that chief conductors ever tried to frustrate performances by their 

colleagues? Were differences in remuneration indicative of the artistic level of the conductors 

in question? Why in some seasons was the relative proportion of multiple conductors large to 

very large? Was this because of a lack of a chief conductor? Have governments ever had an 

influence on which guest conductors have been chosen? Have audiences or music critics ever 

played a role in the choices made? Did audiences have favourites? What influence did the 

members of the orchestra have? Have record companies had an influence on the policy 

pursued by the orchestra with respect to guest conductors? Have the recording technology and 

production of record companies had an influence on the interpretations of guest conductors? 

 

First of all, an outline is made of the approach to the phenomenon of the guest conductor from 

the perspective of the artistic direction of the Concertgebouw Orchestra, followed by a 

typology of the conductors, concerts and seasons, and a short explanation of the situation with 

respect to the symphony orchestras active in Amsterdam around 1880. This is followed by the 

historiography of guest conductors appearing with the Concertgebouw Orchestra (which later 

became the Royal Concertgebouw Orchestra), from 1888 to 2004, with a comparison of the 

various situations of this orchestra with those of the Berlin PO, the Vienna Philharmonic and 

(initially) the Leipzig Gewandhaus Orchestra. 

In the beginning, guest conductors were most often invited to appear with the 

Concertgebouw Orchestra for the purpose of introducing their own music or specialist area or 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 222     T1 -    Black



 

445 

 

for the practical purpose of substitution in the event of illness. Once the principal conductor 

started giving more and more performances elsewhere, effectively becoming a guest 

conductor himself, the need to find a suitable replacement of equal calibre increased. Owing 

to the increase in guest conducting, performances by guest conductors slowly but surely 

became a commonplace occurrence. 

Initially, the contribution made by guest conductors to the Concertgebouw Orchestra 

was limited. Indeed, during the first few decades of its existence, the principal conductor had 

little competition to speak of as far as guest conductors were concerned. Even before 1900, 

ties had been established with Richard Strauss and his music. These ties would develop into a 

fully fledged tradition. A major difference between the Concertgebouw and Gewandhaus 

Orchestras began to emerge as early as the first decade of the twentieth century. Only a few of 

the conductors having appeared for the first time with the Concertgebouw Orchestra had 

conducted the Gewandhaus Orchestra during its existence. While Amsterdam had long looked 

to Leipzig in the nineteenth century, it was from 1900 to 1910 that the management and 

principal conductor apparently, yet not exclusively, turned their sights on Berlin. By the same 

token, one discerns a cautious yet growing trend towards internationalization at the 

Concertgebouw. Gustav Mahler emerged as a figure of inestimable value to Dutch musical 

life, effectively setting it apart from that of other countries. Among older European symphony 

orchestras, Willem Mengelberg and the Concertgebouw Orchestra were relatively quick to 

establish a place for themselves. Interest in guest conductors in Amsterdam had a relatively 

broad geographical scope. 

In the next decade, the orchestra’s conscientious policy of inviting foreign guest 

conductors was enormously beneficial in terms of raising the international profile of the 

Concertgebouw, the Concertgebouw Orchestra and its principal conductor. From 1920 to 

1939, there was a real need to attract regular guest and other conductors because of Willem 

Mengelberg’s reduced availability and the wish to find replacements of equal calibre. The 

versatility and progressiveness of the orchestra thus increased, which can be attributed in part 

to the racial policies of Germany and Austria. By contrast, after the Nazis had come to power 

in 1933, the Berlin PO was forced to openly embrace and contribute to propagandist aims and 

was Aryanized for the purpose of promoting “true” German music. Following the Anschluss 

in 1938, the Viennese willingly served the war and propaganda machinery. 

During the German occupation of the Netherlands, the attempts of Het Concertgebouw 

N.V., the public limited company to which the orchestra still belonged, to flout the wishes of 

the Germans wherever possible and its aloofness regarding the task of recruiting pro-Nazi 

guest conductors resulted in severely limited opportunities when it came to guest conductors. 

In contrast to the Berlin PO and Vienna Philharmonic, the Concertgebouw Orchestra gave just 

a single performance abroad. 

In the concert seasons of the post-war period, guest conductors were a rarity in Berlin 

and Vienna, in contrast to Amsterdam. Germany and Austria initially had to contend with the 

fact that leading conductors were not permitted or did not (or did not yet) wish to perform 

there. Indeed, only one conductor sought after by the orchestra could be booked during the 

first post-war season in Vienna: Herbert von Karajan. In all other cases, conductors who until 

then had stood in the shadows of their competitors were employed. Accordingly, the choices 

made in terms of guest conductors employed in Amsterdam were more diverse than in Berlin 

and Vienna. 

While in previous decades, no clear-cut distinction had been made between the 

professions of conductor and composer, that distinction was now becoming more and more 

marked. Partnerships with other institutions, such as the prestigious Holland Festival, 
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sometimes provided more opportunities for recruiting expensive, high-profile guest 

conductors to appear with the Concertgebouw Orchestra and also occasionally introduced 

new faces to the concert-going public. The artistic direction was constantly on the lookout for 

young talent, not least because of the financial resources available. 

From 1959 to 1974, it appears that the rate at which unknown conductors were booked 

both in Amsterdam and in Berlin was about the same, albeit that initial emphasis in Berlin 

seems to have been on unknown German conductors. Von Karajan was conducting mainly 

outside Berlin.  

The Amsterdam-based orchestra recruited Nikolaus Harnoncourt, thus embracing 

historically informed performance practice at a much earlier stage than either the Berlin PO or 

the Vienna Philharmonic, thereby averting a potential narrowing of the repertoire after 1974 

as a result of the growing focus on music performed on historical instruments by an array of 

specialist ensembles based on academic historical research. At the same time, the 

Concertgebouw Orchestra continued to take a progressive attitude towards the performance of 

contemporary music. 

Around 1980, the Berlin PO was clearly making far greater use of guest conductors – 

and in far greater number – than was the case in Amsterdam. In terms of the repertoire 

performed, both similarities and differences can be identified. Compared with the Vienna 

Philharmonic, the Concertgebouw Orchestra recruited a broader range of guest conductors 

from 1974 to 1988. 

It was not until the 1990s that the Berlin PO, under the direction of von Karajan’s 

successor, Claudio Abbado, started to undergo a process of freeing itself from a repertoire 

which had grown ever narrower in reaction to historically informed performance practice. 

This process occurred later than it did in Amsterdam. Abbado also initiated interdisciplinary 

thematic cycles. Shortly after the Berlin pilot project in 1992, the Concertgebouw Orchestra, 

which had officially received the appellation “Royal” in 1988, also instigated a series of 

thematic cycles for a short time. The comprehensive reorientation was felt more strongly in 

Berlin following Sir Simon Rattle’s appointment. Music from the Baroque and early Classical 

periods returned to the concert programmes. Special Baroque bows were even purchased for 

the string section. The Vienna Philharmonic, for its part, essentially continued to focus on 

what had since become a comparatively narrow repertoire. 

 

Research on, and the historiography of, the development of the phenomenon of the guest 

conductor and the importance of guest conductors appearing with the (Royal) Concertgebouw 

Orchestra from 1888 to 2004 have confirmed the hypothesis that a guest conductor of a 

symphony orchestra is a conductor who performs on a single concert, or during one or more 

limited periods, with an orchestra with which he or she has no long-term association as 

principal or chief, first, second or assistant conductor, etc. Consequently, the first part of the 

question of whether it is possible to arrive at a definition of the term “guest conductor” which 

would apply to any symphony orchestra has been answered. The research and historiography 

also give answers to the questions of how the phenomenon of the guest conductor developed 

from around 1890 to 2000, what importance guest conductors have for an orchestra and 

whether universally valid models of the guest conductor can be defined. 

 

All leading conductors also perform as guest conductors. In addition, appearances made by 

guest conductors have unmistakably enriched and broadened the Concertgebouw Orchestra’s 

repertoire. An orchestra does not necessarily attach equal importance to each of its guest 
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conductors. In a continuing process of differentiation, the following categories of guest 

conductor appearing with the Concertgebouw Orchestra emerged: 

(1) leading conductors with an international reputation, a broad appeal to the concert-going 

public and a wide-ranging repertoire (officially, an international profile was rarely, if 

ever, used as an argument for proposing guest conductors); 

(2) leading conductors with an international reputation, a broad appeal to the concert-going 

public and a fairly narrow repertoire; 

(3) established conductors not considered to be leading conductors; 

(4) conductors starting out on their careers; 

(5) substitute conductors, in which case it was sometimes assumed that the relevant 

conductor was not of the desired calibre, or could not achieve such a level, but who, of 

course, did know the repertoire; 

(6) conductors invited sometimes partly and sometimes exclusively because they were 

specialists in a particular area or areas, such as 

- contemporary music, 

- historically informed performance practice, 

- music of a certain region and 

- orchestral teaching; 

(7) conductors who in principle led the orchestra at a level equivalent to that of the 

principal or chief conductor during a period encompassing multiple seasons and during 

one or more substantial periods per season; these conductors have been given titles such 

as “principal guest conductor” or “permanent conductor”; 

(8) composers who were permitted, or wished, to conduct mainly or exclusively their own 

works; 

(9) conductors who occasionally conducted a composition of their own; 

(10) musicians performing as composer and as conductor; 

(11) conductors who performed music by others which they had either edited, orchestrated or 

otherwise arranged; 

(12) conductors who also performed as soloists; and 

(13) conductors who had been honoured with a title because of their service to the orchestra 

and for strategic reasons. 

 

Since the above categories/typologies can apply to orchestras other than the Concertgebouw 

Orchestra, they also serve to answer the second part of the third main research question. In 

addition, it should be mentioned that a special role of the conductor can be one of 

accompanying a soloist at the piano as part of a concert with the orchestra, led by the 

conductor in question. 

 

In the introduction to the phenomenon of guest conductors appearing with the Concertgebouw 

Orchestra, other questions were asked which can also be answered by the research carried out. 

First of all, there was the question of why no in-depth study of guest conductors appearing 

with this orchestra has ever been published. There are several reasons for this. To begin with, 

the principal or chief conductor acts as the figurehead of the orchestra. Second, the number of 

guest conductors having appeared with such an orchestra as the Concertgebouw Orchestra is 

very large. Third, the phenomenon of guest conductors has many facets, including artistic and 

financial, and involves aspects such as quality, prestige, appeal to the concert-going public 

and increasing the orchestra’s international profile. Consequently, the subject is too vast to be 
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covered in an overview study. Fourth, sufficient, and thus extensive, source material must be 

available. 

The reason that performances given by guest conductors with the Concertgebouw 

Orchestra became commonplace at a certain point lies in the frequency of those performances, 

combined with the orchestra’s aim of attracting only those conductors of a high to very high 

calibre. Whether their contribution complemented or (in some measure) overlapped that made 

by the orchestra’s own conductors is generally difficult to demonstrate. Harnoncourt, for 

example, started out as a specialist conducting repertoire that Bernard Haitink did not conduct 

(e.g. the St John and St Matthew Passions), but he gradually began performing music the 

chief conductor could have been requested to conduct. But the opposite can also occur as a 

conductor develops. In 2008, for instance, Haitink conducted for the very first time in his 

career the St Matthew Passion in a performance in Boston given by the Boston Symphony 

Orchestra. 

The importance and the artistic and technical contributions made by guest conductors 

have always varied. Generally speaking, these aspects can vary from appealing to a broad 

concert-going public to reaching only a small audience sub-segment; from presenting a broad 

repertoire to a specialist or thematic programme; from a one-off performance to the 

performances by the honorary conductor, the honorary guest conductor and the permanent 

guest conductors; from highly precise to spontaneous performance styles of conductors; from 

purely “orchestra leaders” to conductor–composers; and from Pultvirtuosen to musicians 

whose poor conducting technique, for example, the orchestra has taken for granted. 

Because of the limited availability of chief conductors in more recent times and the scope 

of their repertoire, the result has generally not been one of unwelcome competition. In 

addition, it is clear that guest conductors have made a substantial contribution to official LP 

and CD recordings, radio broadcasts, film recordings and television broadcasts, and numerous 

tours. In some cases, this was simply a matter of pragmatism, and in others a question of 

policy and strategy (e.g. concerts in combination with LP or CD recordings, and reaching a 

wider audience). 

If the performance(s) of a particular concert programme by the Concertgebouw 

Orchestra is/are seen as a product of that orchestra, in respect of which substantial amounts of 

money have been paid to guest conductors, it is all the more striking that to date no financial 

evaluations have been uncovered in the archives relating to the costs and benefits resulting 

from the performances of a particular guest conductor or any relationship between these and 

the artistic and technical result. Nor have the archives revealed any regularly drawn up long-

term budgets relating to the costs and benefits of guest conductors for concerts in combination 

with LP or CD recordings. Particularly in recent decades, awareness has grown as to how 

much a particular series should cost and thus the average funding available per concert. In this 

regard, the character of the series has in principle determined which conductors were 

considered, with a preference for the very best calibre wherever possible. Cheaper musicians 

would have to offset the more expensive ones within a particular series, with long-term 

agreements with conductors reducing excessive variations in the costs incurred by a series. 

 

Guest conductors have played a significant role in helping to achieve and secure the 

Concertgebouw Orchestra’s leading international position. In the first period of its existence, 

its success with such big names as Nikisch, Richter and Richard Strauss confirmed its calibre 

and helped to reinforce the musicians’ own sense of self-worth. With Gustav Mahler and the 

performances of his work, the orchestra laid the foundation for a tradition that culminated 

during the 1919–20 season in the Mahler Festival under the direction of Willem Mengelberg. 
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Even then, there was an awareness that conductor, orchestra and staff had managed to set 

themselves apart in an unprecedented, fascinating way and on an international scale. Among 

those present were foreign conductors and composers. The orchestra’s international position 

was then further underscored by 

 

(1) conductors who were generally seen as leading conductors and who were willing to come 

and lead the orchestra as a guest conductor; 

(2) composers who came to Amsterdam to perform with the orchestra and to conduct their 

own works; 

(3) principal guest conductors; 

(4) guest conductors who also conducted the orchestra on tours abroad; and 

(5) guest conductors who made radio, television, LP and CD recordings with the orchestra, 

sometimes bringing their “own” record companies with them. 

 

Both similarities and important differences were observed in the way guest conductors were 

recruited to perform with the Concertgebouw Orchestra, the Berlin PO and the Vienna 

Philharmonic, as well as the Gewandhaus Orchestra. Initially, the Concertgebouw Orchestra 

booked fewer guest conductors than its counterparts in Berlin and Leipzig. The Vienna 

Philharmonic’s situation was also different, as it worked almost exclusively with permanent 

conductors for many years, giving only a limited number of concerts. As mentioned 

previously, the Concertgebouw Orchestra embraced historically informed performance 

practice earlier than the Berlin PO and the Vienna Philharmonic did, although it did so only 

after careful consideration and without a collection of period instruments. The 

Concertgebouw Orchestra differentiated itself even further from the Vienna Philharmonic 

owing to the latter’s often conservative concert programming policies. 

Were there ever leading conductors deemed important with respect to the 

Concertgebouw Orchestra, yet who never appeared with it, and why not? There were indeed 

conductors who never worked with the orchestra, or who only did so for a short time. The 

reasons were that 

- they personally did not wish to come and work with the orchestra; 

- they were unable to work with the orchestra because they had engagements elsewhere, were 

ill or had died, or because of war or political circumstances; 

- the orchestra lacked the financial resources to meet their demands; 

- they added little value in terms of concert programming; and 

- the orchestra did not wish, or no longer wished, to work with the conductor in question. 

 

There is only limited evidence of chief conductors showing dissatisfaction at the booking of 

certain colleagues or their programming choices. Furthermore, there is very little evidence 

indeed of chief conductors directly trying to frustrate performances by their colleagues, 

although it is always possible that a chief conductor may have communicated certain 

viewpoints verbally to the artistic direction or that the artistic direction may not always have 

been entirely open with the orchestra or the outside world.  

Were differences in remuneration indicative of the artistic level of the conductors in 

question? Even before 1900, vast differences in remuneration can be found. From these 

differences, one could infer, for example, that Arthur Nikisch was over ten times “better” than 

Peter van Anrooij in 1919–20 and that Hans Vonk was over five times “worse” than Carlos 

Kleiber in the early 1980s. Internationally speaking, the amounts paid by the public limited 

company and later by the foundation generally remained relatively low owing to limited 
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financial resources, the highly esteemed level of musicianship, the outstanding quality of the 

hall, the enthusiasm of audiences and music critics, and the business acumen of both 

organizations. 

The reason that some seasons featured a high to very high proportion of guest 

conductors is that the orchestra’s own conductor(s) was/were insufficiently or not at all 

available owing to illness, engagements elsewhere, dissatisfaction or death. 

A great many positive remarks by guest conductors with respect to the orchestra have 

been found, yet relatively few complaints or other negative comments by them about the 

orchestra as a whole. Possible causes for this could be that there were few reasons for major 

complaints or that conductors wanted to avoid jeopardizing their future at the Concertgebouw 

by making indelicate remarks. Moreover, the public voicing of dissatisfaction and criticism by 

the Concertgebouw Orchestra itself is very rare indeed. 

To what extent does a leading orchestra represent a springboard for young guest 

conductors, propelling them on to the next step in their international career? Van Beinum was 

twenty-eight years old when he first performed with the Concertgebouw Orchestra and was 

thirty when he was appointed a permanent position (in his case, that of second conductor). 

Haitink was twenty-seven and thirty-two respectively; Chailly thirty-one and thirty-five. 

Mengelberg’s situation was different, however. He conducted the Concertgebouw Orchestra 

for the first time as its principal conductor at the age of twenty-five. An answer to the 

question raised above requires further research. The truth is that conductors’ CVs often 

feature a wealth of information as to which renowned orchestras they have appeared with as 

guest conductors. The fact that Hans Vonk’s CV listed successful guest appearances with the 

Concertgebouw Orchestra most certainly helped further his international career. 

Influence, both direct and indirect, from the political sphere by the Dutch government 

and from abroad with respect to the policy pursued in terms of guest conductors has been 

considerable. It was imperative, for example, that leading conductors appearing on the 

orchestra’s subscription concerts should also conduct the concerts open to the public. After 

1933, the Nazi regime in Germany attempted to exert its influence with respect to which 

artists were booked. During the German occupation, the Nazis moved quickly to gain control 

of all aspects of musical life. After 1945, Communist regimes decided which performers 

could perform in the West, as well as when such performances were permitted and how long 

the performers in question could stay abroad. Needless to say, reductions in subsidies from 

the Dutch government starting in the second half of the 1970s, which threatened the 

orchestra’s very existence, also had consequences with respect to the booking of guest 

conductors. 

Have audiences or music critics ever played a role in the choices made? Audiences 

have mainly registered their disapproval of guest conductors and/or the repertoire they 

conduct through concert attendance and their response to guest conductors (as well as soloists 

and the orchestra itself, as the case may be) before and after performances. On occasion, 

concert goers have expressed their disapproval by leaving the hall early, and in some cases by 

doing so disruptively. Only limited correspondence was found in the archives of the 

Concertgebouw N.V. and the Royal Concertgebouw Orchestra Foundation with requests in 

connection with allowing or prohibiting future performances by a certain conductor or by 

certain conductors. The greatest influence exerted by the public in the history of the orchestra 

took the form of controversial protests against the appearance of Paul van Kempen and even 

caused the public limited company (Het Concertgebouw N.V.) and the orchestra to go their 

separate ways. But audiences most certainly had favourites as well, such as Bruno Walter and, 

in more recent times, Bernard Haitink. 
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Concert reviews have, at any rate, been read and preserved by both the 

Concertgebouw and the orchestra. In some cases, they have been categorized, which could 

indicate that, at least in certain respects, due weight was given to the views of music 

journalists in assessing conductors. Obviously, the positioning of the orchestra in the media as 

second or first in the ratings lists of journalists is a mark of distinction and generates welcome 

publicity. The question is how such assessments were made. If, for example, only the breadth 

of the repertoire were considered, the Vienna Philharmonic would in any event fail to rank 

among the top three. Mindlessly using the fees paid as a benchmark to determine the calibre 

of conductors, as indicated above, results in another dubious comparison. 

Also significant is the frequency with which the Concertgebouw Orchestra has 

managed to meet the demands of conductors. Even in the distant past, the musicians must 

have possessed a high level of flexibility, adaptability, and artistic and technical skill. After 

all, agreements on the works to be performed were often concluded at a late stage and 

sometimes even at the very last minute. The assumption, therefore, was that the members of 

the orchestra would simply be able to cope. Also in stark contrast to the current state of affairs 

was the fact that a composer used to be given the opportunity of having the orchestra play his 

latest sketches, as was the case with Gabriel Pierné. Furthermore, even in the first decade of 

the twentieth century, the Concertgebouw held such an appeal that certain artists agreed to 

conduct the orchestra in return for travel and accommodation expenses only. Two of the 

orchestra’s great traditions – those of Mahler and Strauss – were founded on performances by 

these composers in the capacity of guest conductor. The fact that comparatively few 

performances have been conducted by guests who have been Dutch citizens is in itself 

noteworthy. 

Renowned guest conductors have played a substantial role in helping to achieve and 

secure the Concertgebouw Orchestra’s leading international position as attested by the tours 

and audio and video recordings under their direction. Conversely, thanks to their contracts 

with guest conductors, record companies have had an influence on the policy pursued by the 

orchestra with respect to guest conductors. Recording technology and production were not 

addressed. It is certain that in the early days of the orchestra’s existence, interpretations were 

influenced by technical limitations. It is also certain that ongoing progress in recording 

technology has had an influence on the standard of quality expected of the orchestra. 

The influence of the members of the orchestra has been great. The fact that the 

Concertgebouw Orchestra has maintained its leading position is in large part due to the 

players themselves and, most importantly, their commitment to working hard day in, day out 

(after having achieved a high level of education). Consequently, the calibre of the orchestra 

has increased over time, and the high level of artistic consciousness has endured. A second 

contributing factor is that for nearly forty years the members of the orchestra have had an 

important say, via their own artistic committee, in which conductors may lead them. 

Conductors whom the orchestra does not value are either not booked, put “on hold” or simply 

never invited to return. By the same token, the orchestra’s love for Kirill Kondrashin, for 

instance, clearly demonstrates that it is responsive not only to its guest conductors’ artistic 

side, but also to their technical side, in connection with improving the level of playing or 

maintaining the best possible calibre. Obviously, an orchestra can always signal its 

displeasure at, or immense satisfaction with, a conductor (even its chief conductor) during 

rehearsals. And, should a particular conductor not be to its liking, an orchestra can to a certain 

degree go its own way during concerts. In any event, the current standard of musicianship 

proves how beneficial a certain level of democratization can be where the artistic direction is 

concerned. 
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In conclusion, the answer to the questions of whether guest conductors were important 

in reaching more audience members or improving the calibre of the Concertgebouw Orchestra 

and whether guest conductors make a meaningful contribution to the orchestra’s repertoire or 

its level of performance appears to be two-sided. Those who were musically compelling and, 

where possible, commanded a broad repertoire, employed an innovative approach and/or had 

insight into orchestral teaching have certainly been of great value to the orchestra. Otherwise, 

a guest conductor would essentially function as a random substitute for the chief conductor in 

his absence. 

History also shows that, as far as guest conductors are concerned, it is imperative that 

the artistic direction of an orchestra should employ a pragmatic approach. The choice of who 

conducts the orchestra, apart from its own permanent conductors, appears in varying degrees 

to depend on a sometimes complex combination of internal and/or external factors in which 

business, political and personal motives, in addition to artistic considerations and pure chance, 

can play a role. Consequently, the policy pursued must be initiatory, but also in large part 

reactive, a fact which has not changed even in the twenty-first century and is of importance 

not merely to an ensemble like the Concertgebouw Orchestra. 

 

 

Translation: Josh Dillon/Muse Translations 

Giskes_PROEF (all).ps Back - 226     T1 -    Black



453 
 

Johan Hendrik Giskes werd op 25 december 1945 geboren te Amsterdam. Zijn 

gymnasiumopleiding aan het Ir. Lely Lyceum in zijn geboortestad verruilde hij na vier jaar 

voor een studie aan het Amsterdamsch Conservatorium met als hoofdvak altviool en als 

instrumentale bijvakken piano en orgel. Zijn hoofdvakdocent was er de toenmalige eerste 

soloaltviolist van het Concertgebouworkest, Klaas Boon. Nog voor zijn eindexamen kreeg hij 

een aanstelling per 1 september 1968 als altviolist van dit orkest. Na zijn afkeuring in 1976 

werkte hij vanaf begin 1978 tot zijn pensionering eind 2010 hij bij het Gemeente- 

respectievelijk Stadsarchief Amsterdam, primair als muziekhistoricus. Van zijn hand 

verscheen een groot aantal publicaties over uiteenlopende aspecten van de 

muziekgeschiedenis van Amsterdam. Zo beschreef hij de vroegste geschiedenis van Het 

Concertgebouw N.V. en het Concertgebouworkest, de lotgevallen van het 

Maarschalkerweerd-orgel in de Grote Zaal van het Concertgebouw, de historie van de 

Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’ (de belangenvereniging van de leden van het 

Concertgebouworkest) en de geschiedenissen van het Nationaal Jeugd Orkest en van de 

Nederlandse vioolbouw. ‘I dedicatari olandesi delle opere di Pietro Antonio Locatelli’ werd 

gepubliceerd in Intorno a Locatelli. Studi in occasione del tricentenario della nascita di 

Pietro Antonio Locatelli (1695-1764). Hij was inhoudelijk verantwoordelijk voor de in 1995 

gehouden Mahler-tentoonstelling inclusief een ‘luistertentoonstelling’ in het Amsterdamse 

Gemeentearchief en het boek Mahler in Amsterdam. Van Mengelberg tot Chailly. Ook hield 

hij lezingen. Voor Preludium schrijft hij al ruim tien jaar artikelen over onderwerpen die 

samenhangen met het verleden en het heden van het Concertgebouworkest en het 

Concertgebouw. Hij was redacteur en eindredacteur van de Maandbladen en Jaarboeken van 

het Genootschap Amstelodamum waarin hij tevens publiceerde, en onder meer bestuurslid 

van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis en de Stichting 

Vrienden van het Nationaal Jeugd Orkest. Binnen Het Apostolisch Genootschap is hij nog 

steeds pastoraal en muzikaal actief. 
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