
1

De opkomst van de ensemblecultuur in Ne-
derland begin jaren zeventig wordt meestal in 
verband gebracht met de acties eind jaren zestig 
van diverse componisten tegen het in hun ogen 
behoudende programmabeleid van de symfo-
nieorkesten. Is over het beleid van sommige 
orkesten in de jaren zestig en de reactie hierop 
van de ensembles in de jaren zeventig al het 
een en ander gepubliceerd,2 minder bekend is 
de reactie van de orkesten op de ensembles. De 
beschrijving van die reactie is een aanvulling op 
de bestaande geschiedenis van de ensemblecul-
tuur.3 Ze laat zien hoe de relatie tussen orkesten 
en ensembles zich in de loop der jaren heeft 
ontwikkeld en hoe deze relatie zich verhoudt tot 
de in deze periode gecomponeerde muziek (die 
inmiddels wel is beschreven).4 Tenslotte roepen 
de recente bezuinigingsmaatregelen van staats-
secretaris Halbe Zijlstra de vraag op in hoeverre 
de politiek deze muzikale ontwikkelingen van 
de laatste veertig jaar zal beïnvloeden en heeft 
beïnvloed.

These
Die ensembles die voor 1970 bestonden wa-
ren vrijwel uitsluitend ensembles in ‘klassieke’ 
bezettingen zoals pianotrio, strijkkwartet, 
strijk- en blaaskwintet en koor. Composities 
voor ‘ensembles nieuwe stijl’ bestonden al wel, 
maar werden zelden uitgevoerd en waren al-

leen bekend bij kenners. Ook qua stijl van de 
uitgevoerde en gecomponeerde muziek domi-
neerde de traditie. De hedendaagse Nederland-
se muziek die de professionele Nederlandse 
symfonieorkesten in de jaren vijftig en zestig 
speelden was in overgrote meerderheid mu-
ziek van Nederlanders geboren tussen 1880 en 
1950: componisten schrijvend in een neoclas-
sicistische stijl met impressionistische en ex-
pressionistische tinten. Deze eigenschap is de 
overeenkomst tussen componisten die te boek 
stonden als meer Frans georiënteerd (Marius 
Flothuis, Hendrik Andriessen) en meer Duits 
georiënteerd (Henk Badings, Hans Kox). Veel 
van hun tijd- en landgenoten zijn wellicht min-
der goed te etiketteren met de uitdrukkingen 
onder Franse dan wel Duitse invloed, maar 
delen wel een neoclassicistische houding (bij-
voorbeeld Hans Henkemans, Oscar van Hemel, 
Lex van Delden en Guillaume Landré). Van de 
buitenlandse twintigste-eeuwse componisten 
klonken het meest Debussy, Ravel, Stravinsky 
(van wie de orkesten jarenlang alleen de eerste 
twee Russische balletten uitvoerden) en Brit-
ten.5 Van Bartók hoorde het publiek vrijwel al-
leen zijn laatste, meest apollinische composities 
en van de leden van de Tweede Weense School 
vrijwel niets. De muziek van deze componis-
ten was alleen bekend bij professionele volgers 
van het muziekleven met een open oog voor de 
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5 Voor veel Nederlandse orkesten was Le sacre du printemps in de jaren zestig stilistisch en speeltechnisch 

gezien nog een uiterst moeilijk werk. Mondelinge mededeling van Charles de Wolff aan de auteur, oktober 

2006. Charles de Wolff was onder meer van 1965 tot 1989 dirigent van het Noordelijk Filharmonisch 

Orkest.
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nieuwste ontwikkelingen. Bladmuziek was wel 
vaak beschikbaar, maar LP’s met dit repertoire 
bestonden nog amper.
Na 1960 kwam dit buitenlandse repertoire bij 
de orkesten iets vaker aan bod dan in de jaren 
vijftig, vooral bij het Concertgebouworkest, het 
Residentie Orkest en het Utrechts Stedelijk Or-
kest (vanaf 28 januari 1966 genaamd Utrechts 
Symfonie Orkest). Het (sinds 1988 Koninklijk) 
Concertgebouworkest bracht in het seizoen 
1966-1967 een serie met de drie pianoconcer-
ten van Bartók; het Residentie Orkest presen-
teerde een jaar eerder een serie met werken van 
Stravinsky uit diverse stijlperioden en in de 
zomer van 1968 een reeks van vier concerten 
onder leiding van Pierre Boulez met werken 
van de leden van de Tweede Weense School.6 

Het USO bracht in de jaren zestig in diverse 
seizoenen series met ‘topstukken uit de twin-
tigste eeuw’ (een term die het orkest hanteerde 
in seizoensbrochures) waartoe het orkest onder 
meer Debussy’s Jeux, Weberns Orkeststukken 
en Stravinsky’s Le sacre du printemps rekenen-
de, destijds op de podia nog zelden gehoorde 
werken.
Was van de twintigste-eeuwse vooroorlogse 
buitenlandse componisten op de orkestpodia 
al weinig te horen, nog minder ruimte was er 
voor de naoorlogse. Orkesten toonden in de re-
gel weinig belangstelling voor dit repertoire. Als 
uitzondering moet worden genoemd het USO 
dat reeds vanaf het seizoen 1958-1959 een serie 
aanbood speciaal voor hedendaagse muziek. 
Het Residentie Orkest had in de jaren zestig geen 
speciale serie, maar plaatste de meeste moderne 
stukken wel op programma’s in één serie, zodat 
iedereen die dit repertoire niet wilde horen zich 
gerust kon abonneren op een andere serie. Het 
Concertgebouworkest kende drie seizoenen 
lang (van 1966 tot 1968) een E-serie, waarna 
het de meer experimentele muziek plaatste tus-
sen de geijkte stukken. Andere orkesten wilden 
zo’n serie niet en presenteerden de eigentijdse 
stukken die ze speelden te midden van het ge-
ijkte repertoire.
De meeste orkesten buiten de Randstad werk-
ten zelden met gastdirigenten en voerden deze 

eigentijdse muziek zelden uit. De orkesten bin-
nen de Randstad werkten meer met gastdiri-
genten die vaker dit repertoire brachten. Deze 
gasten (Rosbaud, Maderna, Bour en Boulez) 
waren echter, anders dan veel dirigenten van 
de later gevormde ensembles, geen specialisten 
die zich beperkten tot hun favoriete deel van 
het repertoire. Ze presenteerden ook muziek 
die reikte van Schubert tot Schönberg, terwijl 
omgekeerd ook de chefdirigenten het reper-
toire vanaf Schönberg onder handen namen, 
zij het minder vaak dan de gasten. Zowel de 
chefdirigenten als de gastdirigenten huldigden 
het motto: integratie, al namen sommige gas-
ten (met name Maderna en Boulez) dat veel 
ruimer dan de chefs. Kort gezegd: ook muziek 
van voor Bach en na Bartók. Twee typische 
Maderna-programma’s zijn de volgende twee 
gegeven in oktober 1964 bij het Residentie Or-
kest. Het eerste bevatte voor de pauze werken 
van Debussy (de suite uit Le martyre de Saint-
Sébastien), Nono (Canti di vita) en na de pauze 
Monteverdi (Sonata sopra sancta Maria) en Vi-
valdi (Beatus vir) en op het tweede programma 
voor de pauze van Bach/Webern (Ricercare), 
Beethoven (Tweede pianoconcert) en na de 
pauze Maderna (Dimensioni IIIc) en Ravel (de 
suite uit Ma mère l’oye). Nederlandse muziek 
kon deel uitmaken van die brede program-
mering; op 15 juli 1965 leidde Boulez het RO 
in werken van Charles Ives (Orchestral set nr. 
1), Peter Schat (Dansen uit Labyrint) en na de 
pauze Obrechts Missa Maria zart in de orkes-
tratie van Peter Schat. Concerten als die onder 
leiding van Maderna trokken zoveel aandacht 
omdat ze bij orkesten zo uitzonderlijk waren. 
Zeer typerend voor de jaren vijftig en zestig 
waren programma’s met het Nederlandse werk 
indien aanwezig aan de kop, gevolgd door een 
soloconcert en na de pauze een groot werk – de 
laatste twee werken waren in de regel geschre-
ven door buitenlanders.
 
De kritische woorden in 1969 van de chefdiri-
genten over het Nederlandse en het nieuwste re-
pertoire zeggen niet alles over hun daden.7 On-
danks die woorden zijn de meeste orkestwerken 

6 De reeks van concerten in 1968 vond plaats in het kader van het Holland Festival.

7 Peter Brunsmann, Maten en meten – Verslag van een onderzoek onder een aantal Nederlandse componisten 

en dirigenten naar produktie, opdracht, uitgave en uitvoering van zogenaamde ernstige muziek, in de jaren 1964 

tot en met 1966, Utrecht: Bijleveld, 1969. Voor dit boek interviewde Brunsmann de chefdirigenten van de 
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van de meest vooraanstaande componisten tus-
sen 1960 en 1970 door de orkesten uitgevoerd. 
Niet alleen de orkestwerken van de ‘polder-
neoclassicisten’ onder wie Henkemans, Flothuis, 
Van Delden, Van Hemel, Badings en Guillaume 
Landré, maar ook die van de componisten uit 
de daaropvolgende ‘liberation generation’ (met 
representanten als Ton de Leeuw, Robert Heppe-
ner en Rudolf Escher) en van de generatie daar-
na onder wie Otto Ketting en de Notenkrakers 
Louis Andriessen, Peter Schat, Jan van Vlijmen 
en Reinbert de Leeuw.8 Het aantal uitvoeringen 
van hun orkestwerken zegt niet alles. De com-
ponisten van de ‘liberation composers’ werden 
actief rond 1950 toen de polderneoclassicisten 
reeds een naam hadden terwijl de Notenkrakers 
en hun stijlverwanten pas naar buiten traden aan 
het einde van de jaren vijftig; ten tweede schre-
ven de ‘liberation composers’ in een minder 
geavanceerde stijl dan de Notenkrakers en hun 
stijlverwanten; en ten derde vormt bij de ‘libera-
tion composers’ de orkestmuziek een groter deel 
van hun oeuvre dan bij de Notenkrakers. Weegt 
men deze feiten mee, dan zijn de orkestwerken 
van de Notenkrakers en van Kees van Baaren 
in de jaren zestig vrijwel alle aan bod gekomen, 
vele zelfs door meerdere orkesten: Jan van Vlij-
mens Gruppi, Kees van Baarens Variazioni per 
orchestra en Otto Kettings Due Canzoni behoor-
den in de jaren zestig zelfs tot de meest gespeelde 
Nederlandse orkestwerken, relatief gesproken 
ongeveer in gelijke mate als Robert Heppeners 
Eglogues, Ton de Leeuws Mouvements rétrogrades 
en Rudolf Eschers Hymne du Grand Meaulnes. 

In 1966 deelden de Notenkrakers de opvatting 
van de orkesten dat hedendaagse muziek een 
geïntegreerd onderdeel moest zijn van het to-
tale repertoire. Hedendaagse muziek verdiende 
dezelfde aandacht met herhalingen van uitvoe-
ringen als het geijkte repertoire. Die opmerking 
ventileerden zij luidkeels in het debat op 14 
december 1966 over het programmabeleid van 
het Concertgebouworkest.9 Minder bekend-
heid dan dit debat kreeg een ander debat, ge-
houden in januari 1968 in Rotterdam, direct na 
de première van Louis Andriessens Anachronie 
I door het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
onder leiding van Edo de Waart, maar de con-
clusie ervan was dezelfde. Andriessen en Van 
Vlijmen herhaalden bij die gelegenheid hun 
standpunt dat de actuele muziek geïntegreerd 
moest zijn in het vertrouwde en geaccepteerde 
repertoire.10

Antithese
Vier maanden later leek integratie geen doel 
meer. Op 30 mei dat jaar vond in Carré in 
Amsterdam een ‘politiek-demonstratief expe-
rimenteel concert’ plaats met voor de gelegen-
heid geschreven werken van Louis Andriessen 
(Contra tempus), Misja Mengelberg (Hello 
Windyboys) en Peter Schat (On Escalation). Het 
programmaboek leest als een manifest. Zag An-
driessen zijn Anachronie I getuige zijn toelich-
ting bij de première in januari ’68 nog als een 
revolutionaire daad in louter stilistische ter-
men, in zijn bijdrage aan het programmaboek 
getiteld ‘Het symphonie-orkest achter de mu-

professionele Nederlandse orkesten over onder meer hun keuze uit het Nederlandse repertoire. De meeste 

vonden dat zij ‘juist genoeg’ deden aan muziek van Nederlandse bodem. Ze hadden de meeste affiniteit 

met de Nederlandse componisten van hun eigen generatie en vonden in meerderheid dat Nederland geen 

componist heeft die zich kan meten met de beste buitenlandse collega’s.

8 Jaap Geraedts (1922-2003), een van de componisten van de ‘liberation generation’, alsmede de naamgever 

ervan, vatte het gemeenschappelijke uitgangspunt van deze generatie aldus samen: ‘A general idea of the 

work of the young post-war composers can be conveyed more readily in idealistic than in technical terms. 

… On the one hand there was a “freedom-from”: people wanted to break free from the image of pre-war 

Dutch music – the sort of music characterised by the conductor Peter van Anrooy as one where it is “always 

drizzling”. But the young composers were also endeavouring to free themselves from the dictatorship 

of originality that had re-emerged with the revival of the music industry.’ Jaap Geraedts, ‘The liberation 

generation and Robert Heppener’, Key Notes 5/1 (1977), 26.

9 Een samenvatting van dit debat werd die avond uitgezonden door de VARA-televisie en de verkorte tekst 

van het debat verscheen in een themanummer van het tijdschrift De Gids. Louis Andriessen (ed.), Achter de 

muziek aan: het concertgebouworkest ter discussie, Amsterdam: De Bezige Bij & J.M. Meulenhoff, 1967.

10 ‘Componisten en publiek werden het eens: geen aparte serie met moderne muziek’, Ouverture 2/7 (maart 

1968), 18-19.
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ziek aan’ verruimt hij de revolutie en beschrijft 
hij het symfonieorkest als een apparaat dat 
aansloot bij de muzikale behoeften van com-
ponisten uit de periode waarin de tonaliteit 
het dominante idioom was, dat zich stilistisch 
gesproken richt op muziek die meer bestemd 
is voor een collectief dan voor een verzameling 
individuen en dat de herhaling van vertrouwd 
repertoire belangrijker vindt dan de introduc-
tie van nieuwe stukken. ‘De vergelijking tussen 
maatschappelijke structuur en de structuur van 
het symphonie-orkest is zeer verleidelijk maar 
ik ben te veel componist om die haarscherp 
aan uw voeten te leggen.’11 Voor die verleiding 
zwichtte wel Peter Schat. In hetzelfde program-
maboek schreef hij: 

De keuze van de commentaren in dit 
boekje tekent de omtrek van een bepaald 
kader. Dat is ondubbelzinnig: het zal on-
mogelijk zijn in dit bewust gekozen kader 
deze concerten te zien als een ideële beves-
tiging van ons maatschappelijk systeem. 
Hoewel zorgvuldig onuitgesproken, is dat 
doorgaans met muziekmanifestaties wel 
zo; het symfonie-orkest vertolkt voor niet 
weinigen de glorie van ons kapitalistisch 
systeem. Muziek geldt als de hoogste uiting 
van de menselijke geest en de al of niet ver-
meende bloei ervan bevestigt impliciet de 
juistheid van de heersende maatschappe-
lijke orde. Zo klinken in onze muziekzalen 
de oden aan onze samenleving – allemaal 
weliswaar uit de vorige eeuw.12

Wat ook de oorzaak is van deze polarisering en 
politisering (Reinbert de Leeuw weet de poli-
tisering van hun muzikale strijd aan een alge-
hele politisering van het culturele leven),13 vast 
staat dat de Notenkrakers radicaliseerden. Ze 
verstoorden op 17 november 1969 de opmaat 
van een concert van het Concertgebouworkest 
en gaven hiervoor een maand later de volgende 
motivering: 

Destijds [1966] hebben we ons uitdruk-
kelijk gericht tegen het programmabeleid, 
dat absoluut onvoldoende is t.a.v. de he-
dendaagse muziek. … Het punt is nu: wat 
is de functie en hoe luidt de structuur van 
het CO? Een politieke vraag dus, die o.a. 
de programmering maar veel belangrijker 
nog de stichtingsstructuur betreft. Het 
CO verschilt in wezen niets van wat het 
vijftig jaar geleden ook al was: een cul-
turele zelfbevestiging van één toplaag uit 
de maatschappij. Dat programmabeleid 
is slechts een symptoom van een maat-
schappelijke en politieke situatie en daar 
willen we het nu over hebben.14

Net als de kritiek van de Notenkrakers op het 
programmabeleid van de orkesten in de jaren 
zestig was de keuze in de jaren zeventig voor 
het ensemble en het type ensemble voor de pi-
oniers ervan een politieke daad. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is het Orkest Volharding, 
in 1971 opgericht door Louis Andriessen. Zijn 
liefde voor actuele muziek was even groot als 
selectief:

Er zijn twee soorten ensembles. Aan de 
ene kant heb je het ‘Darmstadt-ensemble’. 
Maderna had in 1957-’58 het Kranichstei-
ner Musikensemble opgericht, dat was een 
begrip voor mijn generatie. … In het ver-
lengde daarvan ligt het Schönberg Ensem-
ble. Aan de andere kant heb je groepen als 
De Volharding of Hoketus, die zich ernstig 
verzetten tegen de cultuur van het symfo-
nieorkest en de Duitse burgerlijke romanti-
sche muziek tot en met de Tweede Weense 
School. … Ik wilde een stuk maken waar-
bij alle dingen die wij leuk vonden tot een 
nieuw soort gedemocratiseerde muziek 
zouden leiden. … [De Volharding bestond 
uit] tien ontzettend eigenwijze mensen die 
daar allemaal zaten omdat ze absoluut niet 
wilden doen wat meneer zei. Daarom wa-

11 Peter Schat et al. (eds), Muzikale en politieke commentaren en analyses bij een programma van een politiek-

demonstratief experimenteel concert met nieuwe Nederlandse muziek in negentienhonderdachtenzestig. 

Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1968, 24. De tekst is herdrukt in Louis Andriessen, Gestolen tijd, 

Amsterdam: Querido, 2002, 120-123.

12 Schat, Muzikale en politieke commentaren en analyses, 5.

13 Reinbert de Leeuw in het AVRO-radioprogramma Opium, 4 november 1994.

14 Hans Heg, ‘Noten kraken of noten maken in het concertgebouw?’, Luister 208 (januari 1970), 11.
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ren ze juist bij De Volharding gegaan. … 
Ik heb ongeveer tien stukken voor ze ge-
maakt, inclusief arrangementen.15

Hoezeer beide ensembles ook verschilden in 
hun repertoire, zowel De Volharding als het 
Schönberg Ensemble speelden muziek die de 
orkesten grotendeels links lieten liggen. Daar-
mee zijn ze exemplarisch voor ‘het ensemble’ 
als reactie op ‘het orkest’. Die drang tot an-
tithese typeert ook de andere ensembles die 
begin jaren zeventig opkwamen, of reeds be-
stonden, of kort daarop zouden ontstaan. Het 
ASKO Ensemble richtte zich bij voorkeur op 
repertoire met een hoge graad van weerbarstig-
heid (Varèse, Xenakis). Het Schönberg Ensem-
ble, in 1974 opgericht door studenten van het 
Koninklijk Conservatorium na een uitvoering 
van Schönbergs Pierrot Lunaire onder leiding 
van Reinbert de Leeuw met het doel verwante 
stukken ook uit te voeren, verruimde weliswaar 
zijn repertoire met onder meer Amerikaanse 
en Russische muziek, maar bleef tegelijk trouw 
aan muziek met een sterk expressionistisch (zo-
als van diverse Russische componisten van net 
voor en vlak na de Oktoberrevolutie en de val 
van het communistische regime) en soms ob-
sessief karakter (zoals van Amerikaanse com-
ponisten van Minimal Music). Het Schönberg 
Ensemble richtte zich op repertoire dat het ziet 
als een voortzetting van de Duits-romantische 
traditie (De Tweede Weense School), maar dat 
voor het grote publiek een drastische breuk 
daarmee behelste en dat voor 1970 op de podia 
zelden te horen was. Met zijn favoriete reper-
toire verschilde het Schönberg Ensemble ook 
enorm van het Nieuw Ensemble. Dit ontstond 
in 1980 nadat het een uitvoering had gegeven 
van Theo Loevendie’s muziek bij Shakespeare’s 
gedicht Venus and Adonis en legde zich vervol-
gens toe op muziek met veel tokkelinstrumen-
ten en een quasi-gefragmenteerde structuur 
met vaak een betrekkelijk speels karakter, zoals 
muziek van Italiaanse componisten als Dona-
toni (de leraar van de artistiek leider van het 
gezelschap, Joël Bons), Chinese componisten 

van na de Culturele Revolutie en ‘oude rotten’ 
(een term van Joël Bons) als Kurtág, Carter en 
Boulez. 
In hun inzet voor dit repertoire leken de ensem-
bles op de orkesten van voor 1970: door veel-
vuldig uitvoeringen te geven van hun muziek 
op hun manier deden zij aan canonvorming, 
kweekten zij een publiek en wisten zij com-
ponisten aan zich te binden. Daarnaast waren 
deze ‘ensembles nieuwe stijl’ qua bezetting we-
zenlijk anders dan ‘de oude ensembles’: in prin-
cipe niet meer bestaand uit diverse instrumen-
ten uit één familie, maar vaak instrumenten 
uit meerdere families van wie vaak slechts één 
exemplaar aanwezig is. Daarmee onderscheid-
den deze ensembles zich niet alleen qua klank 
van de ‘ensembles oude stijl’, maar ook wat 
betreft de relatie van de individuele musicus 
tot het geheel. Pleitbezorgers van het ensem-
ble nieuwe stijl bestempelden met nadruk het 
ensemble als een democratisch dan wel ludiek 
en antiautoritair gezelschap, in tegenstelling tot 
het orkest waarin de musici meer deel zouden 
zijn van een collectief en autoritair geleid gezel-
schap, daarmee het ensemble beschrijvend als 
het prototype van een nieuwe maatschappelijke 
constellatie.
In de repertoirelijsten van het Nieuw, Asko en 
Schönberg Ensemble vinden we Nederlandse 
componisten van wie de meesten zelden of 
nooit bij de orkesten aan bod kwamen (bij-
voorbeeld Peter Adriaansz, Maarten Altena, 
Ab Baars, Joël Bons, Simon Burgers en Ernst 
Reijseger).16 Van de vele Nederlandse com-
ponisten die prijken op de repertoirelijst van 
het Schönberg Ensemble kan men weliswaar 
zeggen dat sommigen incidenteel ook te ho-
ren waren bij symfonieorkesten (Louis An-
driessen, Cornelis de Bondt, Ron Ford, Micha 
Hamel, Guus Janssen, Tristan Keuris, Ton de 
Leeuw, Theo Loevendie, Klas Torstensson, 
Jan van Vlijmen, Klaas de Vries, Peter-Jan 
Wagemans en Diderik Wagenaar – veel van 
deze componisten schreven ook in opdracht 
van het ensemble), maar dat in dat geval hun 
orkestmuziek vrijwel uitsluitend klonk in de 

15 Interview met Louis Andriessen, in: Schönberger, Ssst!, 116-118.

16 Zie de repertoirelijsten van het Schönberg-, Asko- en Nieuw Ensemble. Deze lijsten zijn in het bezit van de 

ensembles die de auteur een kopie hiervan toestuurden in januari 2009.
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series gewijd aan hedendaagse muziek, dus 
zelden tussen het geijkte repertoire.17 Diverse 
concertzalen in de Randstad, zoals het Con-
certgebouw en Muziekcentrum Vredenburg, 
organiseerden series waarin deze ensembles 
hun favoriete repertoire konden presenteren, 
vaak voor een vast en select publiek dat soms 
een uitstekende kennis had van het standaard-
repertoire, terwijl omgekeerd de liefhebbers 
van het ‘geijkte repertoire’ zelden concerten 
bezochten met vernieuwende muziek.
Dit klimaat van uitsluiting tussen de ensembles 
en de orkesten na 1970 was bijna helemaal we-
derzijds. Evenals het beleid van de ensembles 
was dat van de meeste orkesten na 1970 bewust 
niet gericht op integratie. Dat betekende echter 
niet dat de orkesten hedendaagse muziek me-
den. Ze brachten die wel, maar op verschillende 
wijzen. Diverse orkesten binnen de Randstad 
(het Concertgebouworkest, Residentie Orkest, 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, Utrechts 
Stedelijk Orkest) en daarbuiten het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest, het Limburgs 
Symfonie Orkest en het Overijssels Philharmo-
nisch Orkest presenteerden gedurende korte of 
lange tijd series voor hedendaagse muziek en 
brachten binnen deze series werken die vrijwel 
nooit doordrongen tot de reguliere concerten 
die op hun beurt veel minder hedendaagse 
muziek bevatten. (Dergelijke ‘gettoconcerten’ 
waren voor 1970 zeer uitzonderlijk!)18 Deze or-
kesten  waren zich bewust van het niveau dat de 
ensembles voor moderne muziek in korte tijd 
hadden bereikt en lieten hun waardering daar-
voor blijken door hen te vragen een of meer 
concerten te verzorgen in hun eigen series met 
hedendaagse muziek. De meeste orkesten bui-
ten de Randstad daarentegen hadden in de regel 
geen serie voor hedendaagse muziek en presen-
teerden meestal dezelfde Nederlandse muziek 
als voor 1970 en op dezelfde wijze als voor 1970, 
zij het veel minder vaak. De meest gespeelde 
Nederlandse componisten bij deze orkesten in 
deze jaren zijn Johan Wagenaar, Alphons Die-
penbrock, Hendrik Andriessen, Henk Badings 
en Hans Henkemans, hoeveel publiciteit er ook 

was voor jongere componisten en hoe weinig er 
ook was voor deze ouderen.
De tegenstelling in de jaren zeventig tussen 
ensembles en orkesten was kortom zowel een 
kwestie van bezetting als van stijl. Enigszins 
simplistisch gezegd: nieuwe muziek was het 
domein van de orkesten in hun reguliere se-
ries, vernieuwende muziek van de ensembles 
en soms van een orkest in zijn moderne serie. 
Hendrik en Jurriaan Andriessen waren bij de 
ensembles even ondenkbaar als Louis Andries-
sen en Misja Mengelberg bij de orkesten. Het 
polderneoclassicisme was taboe bij de ensem-
bles, net zozeer als de vernieuwende muziek 
van de Notenkrakers en hun generatiegenoten 
dat was bij de orkesten buiten de Randstad.
Deze omgang met de stijl van de eigentijdse 
muziek strekte zich ook uit tot de niet-Neder-
landse muziek. Neoclassicisten als Britten, Mil-
haud, Poulenc, Copland en Prokofjev waren bij 
de orkesten zeer incidenteel te horen en bij de 
ensembles vrijwel afwezig. De enigszins onbe-
holpen termen tonaal en atonaal helpen bij de 
beschrijving van het repertoire van beide typen 
gezelschappen. Stravinsky en Bartók werden 
door de orkesten veel vaker uitgevoerd dan 
Schönberg, Berg en Webern. Messiaen, Dutil-
leux en Lutoslawski kan men bezwaarlijk com-
ponisten van tonale muziek noemen, maar hun 
omgang met de niet-harmonische aspecten van 
muziek verraadt (zeker in hun orkestmuziek) 
een tonaal gevoel voor frasering, dramatiek en 
architectuur. Uitgesproken neoclassicistisch en 
in wezen tonaal, ook in harmonisch opzicht, 
is de meest gespeelde buitenlandse componist 
bij de Nederlandse orkesten na 1980: Dmitri 
Sjostakovitsj, die door de ensembles later op de 
lessenaars werd gezet dan door de orkesten.
Symptomatisch voor dit klimaat van uitsluiting 
is ook het fenomeen van de gespecialiseerde di-
rigent die voor 1970 nog niet bestond. Als de 
dirigenten van ensembles in de jaren zeventig 
al voor een symfonieorkest stonden, dan uit-
sluitend met twintigste-eeuws repertoire, zoals 
Reinbert de Leeuw. Omgekeerd beperkten veel 
chefdirigenten, zeker zij buiten de Randstad, 

17 Peter Peters (ed.), Zoeken naar het ongehoorde – 20 jaar Schönberg ensemble, Amsterdam: International 

Theatre & Film Books, 1995, 138-158 en 186-187.

18 Ook al wordt de term ‘gettoconcerten’ vaak gebruikt voor concerten met uitsluitend muziek geschreven na 

1900, ze kan evengoed worden gehanteerd bij concerten met louter muziek uit de periode 1770-1900 of bij 

concerten met muziek niet later gecomponeerd dan 1750.
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hun domein door weinig of geen muziek te di-
rigeren van voor 1750 en na 1920.   
Slechts een kleine groep componisten werd ge-
schikt bevonden om op beide podia regelma-
tig te mogen figureren: Ton de Leeuw, Rudolf 
Escher en wat betreft de buitenlanders Olivier 
Messiaen en vooral Igor Stravinsky. De twee 
Nederlanders waakten ervoor in hun stijl en in 
hun verklaringen partij te kiezen tussen de stijl 
van de Notenkrakers en die van de ‘polderneo-
classicisten’ en de twee buitenlanders stonden 
eerder te boek als imponerende persoonlijkhe-
den dan als duidelijke representanten van een 
stroming of ideologie. 
De drang tot uitsluiting is vermoedelijk de con-
sequentie van het streven zich te concentreren 
op de eigen middelen en daarin een bepaald 
niveau te bereiken. Hetzelfde verschijnsel deed 
zich in deze periode voor bij de nieuw opge-
richte ensembles voor oude muziek. De sym-
fonieorkesten gooiden de orkestmuziek uit de 
Barok vrijwel helemaal uit hun repertoire en 
lieten dit domein over aan de gespecialiseerde 
gezelschappen voor oude muziek.

Het begin van de synthese
Op deze regel van elkaar uitsluitende kampen 
zijn diverse uitzonderingen te geven. Als eerste 
enkele orkesten. De omroeporkesten konden 
zich de financiële luxe veroorloven breed te 
programmeren en sommige omroepen (want 
zij bepaalden wat de omroeporkesten speelden) 
maakten daar gebruik van. Het Residentie Or-
kest programmeerde eveneens zeer breed, maar 
deed afstand van het principe van integratie. 
Het programmeerde avontuurlijk waar dat fi-
nancieel mogelijk was (bij de concerten voor de 
Nieuwe Kerk die plaats bood aan ca. 500 man) 
en behoudend waar dat financieel noodzakelijk 
was (bij de  concerten voor het Congresgebouw 
waar ca. 1700 mensen in konden) – and almost 
never the twain met, zeker in de jaren dat Piet 
Veenstra het artistieke beleid van het orkest 
bepaalde (1971-1986). Het Concertgebouwor-
kest programmeerde eveneens zeer breed, zeker 
toen onder artistiek directeur Hein van Royen 
(1974-1991) het orkest een serie kende voor he-
dendaagse muziek, maar het hechtte meer aan 
integratie dan het Residentie Orkest, getuige 
het besluit om op de ‘reguliere concerten’ meer 

twintigste-eeuwse muziek te plaatsen, zij het 
niet vaak niet de meest vernieuwende uitingen.
Daarbij vergaten diverse orkesten de Noten-
krakers niet. Het Residentie Orkest maakte een 
plaatopname van Louis Andriessens Mausole-
um en het Koninklijk Concertgebouworkest gaf 
een uitvoering van zijn Tao. Alle orkestwerken 
van Jan van Vlijmen en met name Peter Schat, 
geschreven na 1970, zijn gespeeld door Ne-
derlandse orkesten, diverse stukken zelfs door 
meerdere orkesten. En ondanks hun voorma-
lige kritiek op ‘s lands eerste orkest was juist dit 
orkest vaak het eerste (en in diverse gevallen 
ook het enige) dat hun muziek uitvoerde. Het 
Concertgebouworkest speelde na 1970 vrijwel 
alle orkestwerken die Peter Schat in deze jaren 
componeerde (zijn Eerste symfonie schreef hij 
zelfs op verzoek van het orkest ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan) en gaf de enige com-
plete uitvoering van de Quaterni-cyclus van Jan 
van Vlijmen.
De tweede groep witte raven in dit klimaat 
van uitsluiting zijn enkele componisten, met 
name Theo Loevendie en Otto Ketting. Theo 
Loevendie (1930) is van hen de interessantste 
omdat hij stelselmatig brak met het principe 
van wederzijdse uitsluiting op basis van kwa-
liteiten ontleend aan de klassiek-romantische 
stijl. Hoewel hij als kind vertrouwde raakte met 
klassieke muziek, maakte hij in de jaren vijftig 
naam als jazzmusicus en leidde zijn verblijf in 
Turkije tot een ruime belangstelling voor aller-
lei vormen van niet-westerse muziek. Eind ja-
ren vijftig voltooide hij aan het conservatorium 
de opleiding voor klarinet en compositie. En 
hoewel hij reeds componeerde in de jaren zes-
tig en de nieuwe muziek met grote belangstel-
ling volgde, maakte hij pas laat zijn entree in de 
klassieke muziekwereld. Als oorzaak noemde 
hij zijn gebrek aan affiniteit met de avant-garde 
van de jaren vijftig die hij bestempelde als ‘een 
exces van het rationalisme’. Hij was vooral actief 
als jazzmusicus, nam in 1969 niet deel aan de 
Notenkrakersactie, maar onderschreef drie jaar 
eerder wel de opvatting dat het Concertgebouw 
Orkest naast Haitink een tweede dirigent moest 
aanstellen speciaal voor de nieuwe muziek.
Zijn uiteenlopende activiteiten rond 1970 verra-
den zijn niet-exclusieve instelling. In 1972 begon 
hij met de organisatie van zogeheten STAMP-
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concerten waar vele uiteenlopende stijlen broe-
derlijk naast elkaar werden gezet.19 En op 12 mei 
van dat jaar speelde hij op een ‘Inklusief Konsert’ 
in Carré in Amsterdam mee met De Volharding 
in de première van Louis Andriessens gelijk-
namige compositie. Zijn eerste grote ‘klassieke’ 
compositie, Scaramuccia voor klarinet en orkest 
uit 1969, is kenmerkend voor zijn brede gericht-
heid. Het ontstond uit een opdracht van de Jo-
han Wagenaar-stichting, vooral op instigatie van 
zijn voormalige compositieleraar Léon Orthel en 
verraadt zowel zijn jazz-achtergrond als zijn ‘in-
clusieve’ kijk op klassieke muziek. De solopartij 
bevat dezelfde figuren die ook typerend zijn voor 
zijn jazzimprovisaties: niet zozeer een melodie 
op een vastliggend akkoordenschema in een vast 
herhaald metrum, maar eerder melodische ver-
sieringen over een reeks die zich vooral kenmerkt 
door de afwisseling van intervallen. Het orkest is 
een kamerorkest, waarbij Loevendie voortdurend 
speelt met het contrast tussen enkele instrumen-
ten en het collectief. Minstens zo belangrijk als 
het contrast tussen het collectief en de eenling is 
de afwisseling in texturen die mogelijk is door de 
arbeid met een grote bezetting.
Dit laatste aspect domineert ook Incantations 
(1975). Wederom is het een stuk voor orkest 
met solist (ditmaal een basklarinet), maar de 
variatie in textuur in het orkest is groter en 
het ritme speelt daarbij een grotere rol dan in 
Scaramuccia. Polyfonie in het ritme is een es-
sentieel onderdeel – een passage (maat 251-
265) loopt in zijn ritmische meerstemmigheid 
vooruit op die passage in De Nachtegaal (1974-
1979) waarin de mechanische nachtegaal ten 
tonele verschijnt (partituurletter X).20

De nadruk op polyfonie in ritme en melodie 
(een principe dat al aanwezig is bij Guillaume 
de Machaut en een centrale rol speelt in Turkse 
muziek, twee voor Loevendie zeer belangrijke 
inspiratiebronnen) heeft tot gevolg dat Loeven-
die weinig boodschap heeft aan een stilistisch 
conflict dat een grote rol speelde bij de contro-
verse tussen orkesten en ensembles: dat tussen 
tonale en atonale muziek.21 In de werken die 
hij na Scaramuccia en Incantations schreef, zijn 
dan ook andere aspecten aan de orde dan dit 
veelbesproken contrast. Hij werkt graag met 
getokkelde snaarinstrumenten en Venus and 
Adonis (1981) verwijst met zijn bezetting van 
basklarinet, mandoline, gitaar, viool en slag-
werk naar de consortmuziek uit de tijd van 
Shakespeare en suggereert een Turks aandoen-
de heterofonie. Kenmerkend voor de Six Tur-
kish Folkpoems (1977) zijn het modale karakter 
van de melodieën en de nadruk op de zelfstan-
digheid van verschillende stemmen. Deze as-
pecten plus de grote ritmische beweeglijkheid 
waren voor Loevendie belangrijker dan het 
medium waarvoor hij schreef en zijn dan ook 
sterk bepalend voor de orkestwerken die hij 
vanaf het einde van de jaren zeventig schreef, 
zoals Flexio (1979), geschreven ter gelegenheid 
van de negentigste verjaardag van het Concert-
gebouworkest, en de suite uit de opera Naima 
(1986). De rel die ontstond bij de première van 
Flexio, waarbij de componist klaagde over de 
vele fouten in de uitvoering en het orkest het 
werk voor onspeelbaar verklaarde, had wellicht 
mede te maken met het feit dat een vergaande 
individualisering van de partijen bij een orkest 
veel logger uitpakt dan bij een ensemble. Die 

19 Deze concerten vonden aanvankelijk alleen plaats in Mickery in Amsterdam, maar werden daarna ook gegeven 

in tal van andere plaatsen, onder meer Rotterdam en Tilburg. Deze concerten lijken qua opzet op de Witte 

concerten (die Otto Ketting begin jaren zeventig organiseerde in Rotterdam) en op de Inklusieve concerten die 

begin jaren zeventig plaats vonden in Frascati in Amsterdam op initiatief van Reinbert de Leeuw. Door hun 

breedte lijken ze op de programma’s die Maderna en Boulez gaven bij het CO en het RO in de jaren zestig. 

Verschil was dat de concerten in de jaren zestig werden gegeven door symfonieorkesten, in de jaren zeventig 

door vele gezelschappen naast het symfonieorkest. Overeenkomst was dat beide niet lang standhielden. Bij 

de orkesten groeide weerstanden over de zeer brede programmering. De Inklusieve concerten hielden op na 

twee jaar. ‘De reden was, aldus drijvende kracht Reinbert de Leeuw met gevoel voor understatement, dat 

het de verschillende publieksgroepen niet altijd lukte de juiste concentratie op te brengen voor de diverse 

muziekgenres.’ Schönberger, Ssst!, 81-82.

20 De partituurcijfers en -letters verwijzen naar de uitgave van beide composities door Donemus te 

Amsterdam.

21 Interview met Theo Loevendie in De Tijd, 26 januari 1979.
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logheid ontbreekt in De Nachtegaal dat in eer-
ste instantie (1974) geschreven is voor verteller 
en zeven instrumenten en dat hij zeven jaar la-
ter omwerkte voor verteller en orkest. Daaren-
tegen koos hij in de Naima suite (1986) bewust 
voor een loggere klank en moet men, net als in 
Flexio, het eigene van Loevendie niet primair 
zoeken in de instrumentatie. Veel belangrij-
ker voor het werk is vooral de door Loevendie 
bedachte ‘curventechniek’ die uitgaat van de 
vergroting en verkleining van de intervallen 
met behoud van de melodische, respectievelijk 
harmonische en ritmische vorm van de curve, 
terwijl de volgorde van de intervallen (klein, 
groter, grootst) vastligt.22 Deze curventechniek 
combineert Loevendie met zijn melodiestijl 
die zijn wortels heeft in de jazz en waarin het 
improviseren op basis van intervallenpatronen 
voor Loevendie belangrijker is dan het impro-
viseren op een harmonisch schema. In de opera 
Naima verwerkte hij zijn jazzcompositie Tim-
buktu uit 1969 en in daaropvolgende werken 
plaatste hij de stijl voor het medium. Invloeden 
van jazz en niet-westerse ritmen zijn te horen 
in zowel de kameropera Gassir (1990) als in zijn 
Pianoconcert (1995). En een meer symfonische 
behandeling van het gezelschap is kenmerkend 
voor zowel de opera Johnny and Jones (1999) 
geschreven voor vocalisten en het Nieuw En-
semble, als de opera Esmée (1994) voor stem-
men en groot orkest. 
Daarnaast Otto Ketting (1935). Hij stond in de 
jaren zestig kritisch tegenover het beleid van de 
symfonieorkesten, maar onderschreef niet de 
acties van de Notenkrakers en heeft zich nooit 
uitgesproken tegen het orkest als type gezel-
schap.23 Hoewel hij een van de eerste Nederlan-
ders was die zich liet inspireren door de twaalf-
toonstechniek (met Due Canzoni en zijn Eerste 
Symfonie) en daarmee eind jaren vijftig naam 
verwierf, bewijst de receptie van zijn werk na 
1970 hoe betrekkelijk het contrast tussen tonaal 
en atonaal kan zijn. Hij had reeds voor orkest 

geschreven voordat hij ‘doorbrak’ met Time 
Machine (1972). Dit stuk klonk in 1972 in Rot-
terdam voor het eerst in een serie van het Rot-
terdams Philharmonisch Orkest met nieuwe 
muziek die mede tot doel had te bepalen of deze 
nieuwe muziek ook geschikt was voor uitvoe-
ring tussen het geijkte repertoire. Die intentie 
geeft niet alleen aan hoe ver de meeste muziek 
in de moderne serie afstond van de meer ‘re-
guliere’ concerten, maar ook hoezeer Otto Ket-
ting een brug wist te slaan tussen het reeds wel 
en het (nog) niet geaccepteerde idioom. Time 
Machine, qua harmonie atonaal en in 1972 ten 
doop gehouden door het Nederlands Blazers 
Ensemble, dat begin jaren zeventig het school-
voorbeeld was van het ensemble als een ludieke 
rebellenclub,24 kwam snel aan bod op een ‘re-
gulier concert’. De toenmalig dirigent van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, Edo de 
Waart, voerde het werk vervolgens veelvuldig 
uit, ook in het buitenland, en ook vele andere 
orkesten namen het op hun repertoire. Louter 
harmonisch gesproken is het een atonaal stuk. 
Gelet op de context en het gevoel voor drama is 
het fundamenteel tonaal. Het werk is gebaseerd 
op een reeks van akkoorden die niet diatonisch 
zijn, maar het werk wel harmonische samen-
hang geven. Wat Ketting schreef over de mu-
ziek van zijn leraar Karl Amadeus Hartmann, 
een expressionist in de traditie van Schönberg 
en Berg, geldt ook in sterke mate voor zijn eigen 
muziek. ‘De langzame delen zijn adagio’s van 
een geweldige spanning en expressiviteit, de 
snelle delen veelal van een hamerende motori-
sche gedrevenheid, vol ingewikkelde kunstgre-
pen, één blok graniet.’25 Time Machine verenigt 
de harmonische taal van Berg en Hartmann 
met de ritmische energie en de voorliefde voor 
een ‘objectieve’ blazersklank van Stravinsky. In 
dat idioom schreef hij een jaar later ook een 
werk voor fluit en orkest For moonlight nights 
waarmee hij idioom en bezetting ontkoppelde 
en daarmee het onderscheid tussen orkest en 

22 Theo Loevendie, ‘Nieuwe en andere aspecten van mijn componeren’, Tijdschrift voor Muziektheorie 5/2 

(2000), 117.

23 Willem Vos, ‘Otto Ketting en de witte programma’s’, Ouverture 5/7 (maart 1971), 189.

24 Het ludieke karakter van de programma’s van het Nederlands Blazers Ensemble komt uitvoerig ter sprake 

in het boek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het NBE. Saskia Törnquist, Nederlands Blazers 

Ensemble – Luchtfietsers en wegbereiders, Hoorn: Hoogland & Van Klaveren, 2011.

25 Otto Ketting, De Ongeruste Parapluie – Notities over muziek 1970-1980, Den Haag: Ulysses, 1981, 59.
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ensemble relativeerde. Komen de snelle figuren 
in Time Machine en de Sym phony for saxopho-
nes and orchestra vooral voor bij koperblazers 
en de langzame figuren vooral bij de strijkers, 
in werken na 1980 verdeelt Ketting deze ele-
menten vrijer over de instrumenten, zoals in 
het Capriccio voor viool en ensemble. De stati-
sche wijze van melodiebouw heeft de overhand 
in onder meer The light of the sun (voor sopraan 
en orkest), Monumentum (voor blazers, piano 
en slagwerk) en de opera Ithaca. De energie en 
de massaliteit van delen van de Symphony for 
saxophones and orchestra en de Derde Symfo-
nie zijn ondenkbaar bij een ensemble, maar de 
passages voor kleine bezetting in een langzaam 
tempo zijn te vinden in zowel De Overtocht (ge-
schreven voor het Nieuw Ensemble) als Kom, 
over de zeeën (geschreven voor het Koninklijk 
Concertgebouworkest).

Uitwerking van de synthese
De groeiende reputatie van Loevendie en Ket-
ting sinds 1980 is meer dan een erkenning voor 
hen persoonlijk. Ze is ook symptomatisch voor 
een minder polariserend klimaat tussen orkes-
ten en ensembles waarin de stijl belangrijker is 
dan het medium. Weliswaar diende nog steeds 
het ensemble in de ogen van veel componisten 
primair het compositorische experiment en 
brachten de orkesten in overgrote meerderheid 
bekende niet-Nederlandse werken in een ver-
trouwd idioom, diverse feiten duidden op een 
toenadering.
De repertoirelijsten van de orkesten en de en-
sembles vertonen na 1980 een veel grotere 
overlapping. Meer componisten schreven na 
1980 voor beide soorten gezelschappen. Tristan 
Keuris, Ton de Leeuw, Jan van Vlijmen, Klaas 
de Vries, Peter-Jan Wagemans en Diderik Wa-
genaar stonden op de lessenaars bij het Schön-
berg en/of ASKO Ensemble en bij de orkesten. 
Ook de repertoirelijst van het Nieuw Ensemble 
bevat componisten actief op beide terreinen: 
Gerard Beljon, Joël Bons, Micha Hamel, Geert 
van Keulen, Wim Laman, Mayke Nas, Robin 
de Raaff, Richard Rijnvos, Jan Rokus van Roo-
sendael en Paul Termos. Chinese en Italiaanse 
componisten die het Nieuw Ensemble in Ne-
derland introduceerde (Tan Dun en Salvatore 
Sciarrino) verschenen later op de lessenaars 

van het Koninklijk Concertgebouworkest. De 
vaste dirigent van het Schönberg Ensemble, 
Reinbert de Leeuw, dirigeerde ook symfonie-
orkesten (Eschers Sinfonia per dieci strumenti 
leidde hij bij zijn Schönberg Ensemble en bij 
het Concertgebouworkest). De vaste dirigent 
van het Nieuw Ensemble, Ed Spanjaard, is een 
veel gevraagd dirigent van symfonieorkesten.
Ook de tegenstelling tussen het polderneoclas-
sicisme en het veel onvoorspelbaardere idioom 
dat de ensembles in de jaren zeventig en tachtig 
propageerden werd gerelativeerd, vooral door 
componisten. De meest spraakmakende van 
hen was Tristan Keuris (1946-1996). Zijn Sin-
fonia (1974) werd aanvankelijk bestempeld als 
regressief vanwege de reminiscenties aan de to-
naliteit in het slot van het werk: een akkoord in 
E groot dat op vele manieren wordt omspeeld. 
In zijn daaropvolgende composities werden de 
verwijzingen naar de tonaliteit opzichtiger en 
steeds bepalender voor het karakter van het 
werk. Deze wijze van componeren, waarbij een 
sterk tonaal aandoend element (niet alleen in 
harmonisch opzicht) samengaat met een in-
strumentatie die duidelijk is geïnspireerd door 
die van Stravinsky en Tsjaikovski, bezorgde 
hem vanaf het einde van de jaren zeventig een 
dubbele reputatie: enerzijds een groot vakman 
met een ietwat conservatieve stijl, anderzijds 
een goed componist.
Keuris werd daarmee (gewild of ongewild) de 
belangrijkste exponent van een stroming die 
werd aangeduid met termen als neoromantiek 
en postmodernisme.26 Wat men ook van die 
termen vindt, ze geven het dubbele van Keuris’ 
muziek goed aan. Keuris heeft de verworven-
heden van de naoorlogse avant-garde geïnte-
greerd in een in wezen klassieke context waar-
bij de moderniteiten geen afbreuk doen aan 
zijn gevoel voor frasering, structuur en waarbij 
omgekeerd de vertrouwde gestiek vooral in de 
snelle passages veel ruimte laat voor verrassin-
gen in een eigentijds idioom. Daarmee sloeg 
hij een brug tussen beide stijlen en ondervond 
hij erkenning bij programmeurs van orkesten, 
zowel binnen als buiten de Randstad. Com-
ponisten als Otto Ketting en Theo Loevendie 
kan men weliswaar bezwaarlijk neoclassicisten 
noemen, maar hun persoonlijke mix van eigen-
tijdse stijlelementen en een klassiek gevoel voor 

26 De grootste buitenlandse ‘profiteur’ van dit muziekklimaat is Sjostakovitsj.
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vorm en frasering met een harmonisch idioom 
dat niet tonaal is maar de luisteraar wel kan er-
varen als herkenbaar en coherent, ligt denk ik 
aan de basis van de redelijke frequentie waar-
mee hun werk na 1980 door de orkesten is uit-
gevoerd.27 Nog sterker, Kettings Time Machine, 
Loevendies Naima suite en Keuris’ Sinfonia zijn 
de grootste uitzonderingen op de regel dat de 
orkesten na 1970 aan Nederlandse muziek bij 
voorkeur werken speelden die gecomponeerd 
zijn voor 1970. Ook Theo Verbey, en in mindere 
mate Ed de Boer en Joep Franssens wier muziek 
zich eveneens kenmerkt door een vermenging 
van moderniteiten en een klassiek-romantisch 
gevoel voor gestiek en frasering, mochten zich 
verheugen in een aantal uitvoeringen dat welis-
waar niet zo hoog was als dat van de componis-
ten die voor 1970 veelvuldig gespeeld werden, 
maar zeker vergelijkbaar is met dat van werken 
van die Notenkrakers die na 1970 niet vasthiel-
den aan hun voormalige kritiek op het instituut 
symfonieorkest, met name Peter Schat.28 
De uitvoeringen van nieuw geschreven ‘over-
bruggingsmuziek’ en, sporadisch, van oudere, 
gematigd moderne muziek lijken onderdeel 
van een trend, zeker als men die relateert aan 
verschijnselen ‘in de omgeving’ (waarbij men 
vooral moet denken aan uitgaven op CD). 
Deze trend manifesteert zich onder meer in de 
groeiende belangstelling voor de kamermuziek 
van Lex van Delden en Luctor Ponse, voor de 
orkestmuziek van Hendrik Andriessen, Henk 
Badings, Léon Orthel, Willem van Otterloo, de 
oeuvres van Jacques Beers, Nico Richter en Ro-
bert de Roos en de studies gewijd aan Henriëtte 

Bosmans, Oscar van Hemel, Anthon van der 
Horst, Hans Kox, Julius Röntgen en Leo Smit. 
Ook al is de stelling vanuit de beschikbare do-
cumenten te bewijzen noch te weerleggen, feit 
is dat de opkomst en het relatieve succes van 
het overbruggingsidioom samenviel met een 
groeiende scepsis bij de Randstedelijke orkes-
ten jegens die concerten met hedendaagse mu-
ziek waarin het streven naar overbrugging niet 
voorop stond. Riccardo Chailly verbaasde zich 
bij zijn debuut bij het Concertgebouworkest 
(in de moderne serie van het orkest in januari 
1985) over de zeer geringe publieke belangstel-
ling en besloot daar iets aan te doen, onder meer 
door binnen één programma nieuwe stukken te 
combineren met relatief bekende hedendaagse 
werken. Het Rotterdams Philharmonisch Or-
kest werd steeds kritischer over haar eigen mo-
derne serie en schrapte deze op den duur.29 De 
moderne serie van het Residentie Orkest werd 
na 1985 meer en meer een serie waarin het 
overbruggingsidioom een steeds groter aandeel 
kreeg. Buiten de Randstad kon deze scepsis niet 
opkomen, simpelweg omdat de orkesten aldaar 
geen moderne serie hadden, hooguit incidente-
le projecten die zelden doorwerkten in de con-
certen met overwegend geijkt repertoire, zoals 
bij de orkesten van Brabant, Limburg en Gel-
derland. Het overbruggingsrepertoire was vaak 
het modernste dat deze orkesten brachten.

Tegenwerking van de synthese
Bij al deze ontwikkelingen sinds 1970 is één 
speler tot nu toe niet genoemd: de overheid. 
De regering heeft zich, met uitzondering van 

27 Veelzeggend in dit verband is een uitspraak over Loevendie op de website van Donemus, Loevendies uitgever 

tot in de jaren negentig: ‘In 1968 begon Loevendie met het schrijven van concertmuziek. Sindsdien worden 

zijn werken over de gehele wereld uitgevoerd, zowel in festivals van hedendaagse muziek als in reguliere 

concerten.’ Zie www.donemus.nl (geraadpleegd op 22 januari 2009).

28 Jan van Vlijmen experimenteerde na 1960 met het orkest door het te verdelen in ensembles van verschillende 

samenstelling, maar hield tegelijk vast aan zijn gevoel voor harmonie en frasering, ontleend aan de Tweede 

Weense School en het serialisme, waardoor hij na 1970 ondanks zijn grote reputatie een componist bleef 

voor een klein publiek. Maarten Brandt, Jan van Vlijmen – de “ontmanteling” van het traditionele symfonie-

orkest, Amsterdam: Donemus, 1996. Peter Schat was na 1980 bij de orkesten een relatief veel gespeelde 

componist, mede omdat de werken die hij schreef vanaf de introductie van de Toonklok, onder meer De 

Hemel en zijn eerste twee symfonieën, naast de Toonklok getuigen van een veel traditionelere omgang met 

drama en vorm dan oudere orkeststukken als Entelechie II en Dansen uit het Labyrint die in de jaren zestig tot 

klinken kwamen. Bij een symposium in Utrecht in 2000 ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag omschreef 

hij zijn muziek van de laatste twintig jaar als ‘laatromantische chromatiek’.

29 Mondelinge mededeling aan de auteur van Willemien Schroeder (tot 2006 administratief medewerkster van 

het Rotterdams Philharmonisch Orkest), 2007.
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een korte periode, niet bemoeid met de vraag 
wat de orkesten moesten spelen.30 Maar ze kan 
door het meer of minder ondersteunen van ge-
zelschappen het bestaan van die gezelschappen 
wel bemoeilijken dan wel veraangenamen. Een 
mogelijkheid tot ruimere programmering be-
tekent niet per definitie dat meer composities 
een kans maken op uitvoering, ook al houden 
sommige componisten bij het schrijven van een 
werk rekening met de omstandigheden van een 
orkest of ensemble.
Toonden achtereenvolgende ministers in de ja-
ren zeventig zich al kritisch inzake de orkesten 
vanwege hun overwegende inzet voor niet de 
meest actuele muziek, vanaf begin jaren tachtig 
legde de overheid bezuinigingen op waardoor 
sommige orkesten fuseerden of verdwenen en 
de meeste overblijvers veel voorzichtiger wer-
den met de programmering van eigentijdse 
muziek.31 Wat in de jaren zeventig het beleid 
was bij de orkesten buiten de Randstad, werd 
na 1980 geleidelijk het beleid bij sommige or-
kesten binnen de Randstad. De grote uitzonde-
ringen op deze regel zijn het Koninklijk Con-
certgebouworkest en de omroeporkesten.
Of het ermee te maken heeft of niet, vast staat 
dat het aantal gecomponeerde werken voor or-
kesten dat in de catalogus van Donemus werd 
opgenomen, geleidelijk aan daalde, al is de be-
wering, gedaan door sommige Notenkrakers, 
dat het orkest zou hebben afgedaan voor com-
ponisten in zijn algemeenheid onjuist. Onder 
de componisten van orkestmuziek vinden we 
zowel oudere als jongere componisten die zich 
bij voorkeur bedienden van een meer tradi-
tioneel idioom. Ook al ondervonden zij dat de 
kans op uitvoering van hun werk klein was, dit 
weerhield hen er niet van hun hart te volgen. 
En de genoemde componisten die na 1970 voor 
orkest schreven en het meest gespeeld werden 
(Ketting, Keuris en Loevendie) waren para-
doxaal genoeg niet primair bekend om hun 

behandeling van het orkest, maar om hun stijl 
die ook doorklinkt in hun werken voor andere 
bezettingen. Daarmee bewezen zij dat het or-
kest, anders dan sommige Notenkrakers eind 
jaren zestig beweerden, wel degelijk nog le-
vensvatbaar is, vooral door een oud medium te 
injecteren met aspecten van een nieuw idioom 
en door het orkest onder andere te behandelen 
als een groot ensemble, al is voor zover ik weet 
geen enkele Nederlander zover gegaan om de 
afstand in één orkestwerk tussen een massieve 
klank en een quasi versplinterd klankbeeld zo 
groot te maken als Carter deed in zijn Symp-
honia, Boulez in Notations, Lindberg in Aura, 
Ligeti in zijn concerten en Saariaho in Qua-
tre instants. Deze stukken zijn niet geschreven 
met het doel de tegenstelling tussen orkest en 
ensemble te relativeren, maar vanuit een idee 
omtrent een stijl en een orkestklank (de rela-
tivering is een gevolg, geen opzet). Veel musici 
spelen in ensembles en orkesten, zowel orkes-
ten als ensembles kunnen autoritair en demo-
cratisch geleid worden en idioom kan losstaan 
van bezetting.
De ensembles bleven na 1980 net als in de ja-
ren zeventig proeftuinen voor nieuw talent, 
met werken in stijlen die bij de orkesten geen 
kans kregen. Ze hadden zich in de jaren ze-
ventig een profiel verschaft en daarmee zich 
in zekere zin ook beperkingen opgelegd. Ook 
al bleven zij nieuwe stukken spelen, veel meer 
dan de orkesten, ze toonden zich ontvankelijk 
voor de tendens onder veel componisten om 
de verworvenheden van de avant-garde van de 
laatste vijftig jaar op te nemen in een minder 
avant-gardistische en meer traditionele con-
text. De paradox werd dat de ensembles, opge-
richt om die avant-garde over het voetlicht te 
brengen die de orkesten liever links liet liggen, 
zich meer en meer toelegden op componisten 
in wie een meer traditionelere omgang met 
drama en vorm minstens zo sterk wordt waar-

30 Bedoeld zijn de jaren 1997-1998, toen staatssecretaris Aad Nuis bepaalde dat orkesten minimaal zeven 

procent van hun programmering moesten wijden aan Nederlandse muziek. Nuis trok de maatregel in 1998 

in, maar ze werkte nog enige jaren door in de programmering.

31 Ter vergelijking: in maart 1971 verklaarde Otto Ketting: ‘En dan is het natuurlijk erg leuk om een keer Brahms 

door Boulez te vervangen, maar het heeft eigenlijk geen zin. De herhaling, de continuïteit is belangrijk. … 

Maar wat je ook zegt, je krijgt als antwoord: Je wilt toch niet beweren dat Beethoven en Brahms geen mooie 

muziek is? Daar gaat het helemaal niet om. Ook niet principieel om de meest extreem moderne muziek. Maar 

de kanalen zijn zó verstopt. En met de huidige financiële middelen zou je zóveel meer kunnen doen.’ (curs. 

Ketting) Vos, ‘Otto Ketting en de witte programma’s’, 189.
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genomen als de wil tot vernieuwing. Konden 
componisten als Ketting en Loevendie na 1980 
nog profiteren van hun positie als enkele van de 
beste levende Nederlandse componisten, min-
der bekende componisten, en zeker de meer 
vernieuwend ingestelde, werden meer en meer 
afhankelijk van de goede wil van de ensembles 
die traditiegetrouw meer pas gecomponeerde 
muziek presenteren. In dit klimaat is het te 
verwachten dat de recente bezuinigingsmaat-
regelen van staatssecretaris Halbe Zijlstra ten 
aanzien van orkesten én ensembles de tenden-
sen van de laatste tien jaar alleen maar zullen 
versterken, met vervelende gevolgen voor com-
ponisten, musici en luisteraars met een open 
oor voor pas gecomponeerde muziek. Tenzij de 
geschiedenis een onverwachte wending neemt.

(Emanuel Overbeeke (1958) studeerde muziek-
wetenschap in Utrecht bij Marius Flothuis en in 
New York bij Charles Rosen. Momenteel rondt 
hij een proefschrift af over Nederlandse muziek 
bij Nederlandse symfonieorkesten tussen 1945 en 
2000.)
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