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 Paul van Loon

 HOE OSCAR VAN HEMEL ALS BEGINNEND COMPONIST

 ZIJN WERK AAN DE MAN BRACHT*

 Oscar van Hemel (1892-1982), de Nederlandse componist van Belgische origine
 wiens oeuvre de afgelopen decennia meer en meer in vergetelheid is geraakt, nam
 in het Nederlandse muziekleven van dejaren 1950 tot aan zijn dood een plaats van
 enig belang in. Met zijn werk als componist, docent, recensent, en jurylid wist hij

 een gezin met tien kinderen te onderhouden.1 In het Nederlands Muziek Instituut
 in Den Haag is van de componist een archief aanwezig dat niet alleen bij na zijn ge-

 hele oeuvre omvat, maar ook veel correspondence van en met diverse artistieke en

 zakelijke relaties.2 In dit artikel wordt op basis van dit materiaal een analyse gemaakt

 van de wijze waarop Van Hemel zijn werk aan de man bracht in de periode 1938-
 1949. Die periode begint met de eerste (Belgische) radio-uitzending van zijn werk en

 eindigt met de verhuizing van de componist van Bergen op Zoom naar Hilversum,
 het moment waarop zijn professie veranderde van vioolleraar naar componist. Het is

 ook de periode waarin de economische omstandigheden voor kunstenaars drastisch
 veranderden: van een grotendeels door privaat initiatief gefinancierde kunstsector

 naar een, door de bezetter gei'ntroduceerde en na de oorlog gecontinueerde, actieve

 beleidsmatige en financiële bemoeienis door de overheid.3 Het is bovendien de pe-
 riode waarin de telefoon, de radio en de grammofoonplaat als nieuwe communica-
 tiemiddelen opkwamen. Hoe is het Oscar van Hemel gelukt in deze turbulente en
 onzekere periode zieh te ontwikkelen tot een componist die (nagenoeg) van zijn
 werk kon leven?

 Oscar van Hemel werd geboren in Antwerpen en studeerde aldaar aan het Vlaams

 Conservatorium viool bij Jan Bacot en 'harmonieleer' bij Lodewijk Mortelmans en
 August de Boeck.4 In de herfst van 1914 vluchtte hij voor de bombardementen van

 Antwerpen naar Roosendaal, in mei van het daaropvolgende jaar vertrok hij naar

 * De auteur bedankt prof. dr. Emile Wennekes voor zijn commentaar op een eerdere, uitge-
 breide, versie van dit artikel.

 1 Een aantal van deze kinderen heeft een universitaire opleiding genoten of aan een conservato-

 rium gestudeerd en een respectabele Staat van dienst opgebouwd als medisch specialist, pianist/
 docent of staatssecretaris.

 2 Stukken uit dit archief (verder kortheidshalve aangeduid met 'NMI/OvH') worden aangegeven

 met titel (bij drukwerk) of naam van de correspondent (bij correspondentie aan of van Oscar

 van Hemel (afgekort tot: 'OvH')), aangevuld met de datum, zoais vermeld op het document

 en/of in de archiefbeschrijving door Wim Riksen en eventueel met een citaat tussen enkel-

 voudige aanhalingstekens of met een aanduiding van het onderwerp.

 3 R. Pots, Cultuur, koningen en demoeraten. Overheid &cultuurin Nederland (Amsterdam 2010), 1 83-
 290.

 4 Programmai diploma-uitreikingen (30-12-1912 en 13-12-1915).
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 Amsterdam en werd daar violisi bij het orkest van de Nederlandse Opera.5 Ondanks

 de diepe indruk die het muziekleven daar op Van Hemel maakte (met name Willem

 Mengelberg en het Concertgebouworkest)6 was de fysieke belasting van zijn werk
 te groot en belandde hij voor ruim een jaar in een sanatorium in Renkum. In 1918
 werd hij aangesteld als vioolleraar aan de gemeentelijke muziekschool van Bergen
 op Zoom waar zijn oud-studiegenoot Adrianus de Groot de scepter zwaaide. Vanaf
 het begin van zijn verblijf in Bergen op Zoom was hij actief in het maatschappelijk

 leven: hij organiseerde concerten met Nederlandse en Belgische musici en orkesten

 (waarvan hij zelf de vooraankondigingen en recensies in het plaatselijke nieuwsblad

 verzorgde) en werd dirigent van de plaatselijke orkestvereniging Der Vrueghden-
 bloeme. Dit leverde hem de nodige contacten op die hij later gebruikte voor het
 promoten van zijn eigen composities. Hoewel hij al incidenteel componeerde voor
 zijn leerlingen, bekende hij zieh pas echt tot het componistenvak na een leerschool

 bij (de jongere) Willem Pijper tussen 1931 en 1933. Omdat hij het zieh financieel
 niet kon veroorloven, bleef hij vioolleraar tot hij in 1949 koos voor een 'vervroegd

 pensioen'. Hij benutte een opdracht voor een opera door de K.R.O. om definitief
 de bakens te verzetten en naar Hilversum te verhuizen. In zijn Hilversumse periode,

 die zo'n drie decennia zou duren, componeerde hij ongeveer 80 instrumentale en
 80 vocale werken. Zijn werken zijn uitgevoerd door alle professionele orkesten uit
 het toenmalige Nederlandse muziekleven en zijn zowel door de Belgische als door
 de Nederlandse radio, soms meerdere keren, uitgezonden. Ook stond hij bekend als

 koorcomponist en maakte hij deel uit van vele jury's bij concoursen. Qua stijl hield

 hij zieh aan de klassieke genres (sonate, lied, rondo e.d.), maar daarbinnen experi-
 menteerde hij wel met twintigste-eeuwse ideeën zoais kiemceltechniek, kwarten-
 samenklanken, bitonaliteit en twaalftoonssystemen.7

 Om een antwoord te vinden op de in het begin van dit artikel gestelde vraag, zijn

 uit de correspondentie van de componisi die documenten geselecteerd die te maken

 hebben met de zakelijke relatie van de componist met zijn werkomgeving.8 Het
 resultaat is een bestand van ongeveer 250 documenten over de genoemde periode.

 5 Gegevens over de levensloop zijn ontleend aan C. Romijn, Oscar van Hemel Í892-Í981 (Alphen

 aan den Rijn 1992) en aangevuld met gegevens uit enkele documenten uit NMI/OvH.

 6 C.V. in handschrift OvH (1936), 'Overweldigd door 't Concertgebouw en Mengelberg.'

 7 C. Romijn, 'Oscar van Hemel', in Het Honderd Componisten Boek. Nederlandse muziek van Albi-

 castro tot Zweers, edd. P. -U. Hiu & J. van der Klis (Haarlem 1997), 157-158.

 8 Bijvoorbeeld: verzoeken om als jurylid op te treden, bestellingen van composities, circulai-

 res over recensies van zijn werk en correspondentie met dichters en tekstschrijvers over het
 toonzetten van hun werk.
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 Deze zijn vervolgens in chronologische volgorde geplaatst,9 om de tijdsafhankelijke

 ontwikkeling van het netwerk te kunnen bestuderen. Door deze hergroepering is
 duidelijk geworden dat nagenoeg alleen correspondence over dejaren 1936-1937 en
 over dejaren 1946-1982 (het stervensjaar van de componisi) aanwezig is. Dit blijkt
 bij nadere inspectie ook voor de niet-geselecteerde correspondentie het geval te zijn.

 Wat kunnen hiervoor de redenen zijn?

 Rond 1936 begon Van Hemel als componisi enige bekendheid te krijgen door
 de vertolking van zijn - aan Willem Pijper opgedragen - Sonate voor viool en piano i

 in Den Haag en voor de Belgische radio.10 Het is mogelijk dat de samensteller van
 het archief, of de componisi zelf, daarom de aan 1936 voorafgaande correspondence

 als niet relevant heeft weggelaten:11 die was immers gerelateerd aan het 'prenatale'

 stadium van de ontwikkeling van Van Hemel als componisi.12

 Ook over de periode 1938-1945 is, vergeleken met de voorafgaande en volgende
 jaren, zeer weinig correspondentie aanwezig. Het gaat om gemiddeld twee à drie
 stukken per jaar, terwijl van de twee jaren daarvoor en de jaren daarna gemiddeld
 dertig resp. vijftig stuks correspondence in het archief zijn opgenomen. Ook hier zijn

 sterke aanwijzingen dat in ieder geval correspondence gerelateerd aan Van Hemels
 activiteiten als componisi13 en organisator van de Thalia-concerten14 buiten dit ar-

 chief is gehouden. Mogelijk heeft deze hiaat in hei archief te maken met de discussie

 9 In het NMI-archief is de correspondentie ingericht naar soorten afzenders (bijvoorbeeld: over-

 heid, uitgevers, radio & televisie) en is er een aparte sectie met (concepten van) uitgaande brieven.

 Binnen iedere groep zijn de afzenders alfabetisch gerangschikt en bij iedere afzender is de cor-

 respondentie in chronologische volgorde opgenomen. Deze rangschikking geeft inzicht in de

 verschillende partijen en individúen waarmee de componist contact had. Voor de onderhavige

 studie is echter (ook) inzicht nodig in hoe het netwerk zieh in de loop der tijd ontwikkelde.

 Daartoe was een chronologische herschikking over alle genoemde rubrieken heen noodzakelijk.

 10 Romijn, Oscar van Hemel , 31.

 11 Voor deze oudere, verdwenen correspondentie zijn er twee indicaties: een brief van Karel Albert

 (N.I.R., 17-4-1935) waarin deze verwijst naar zijn op 8-3-1935 aan OvH gestuurde brief, welke

 brief niet in het archief aanwezig is, en de start van de Thalia-concerten in 1 934 (Brochure inzake

 'vier symphonie-concerten' in Thalia, Bergen op Zoom, o.l.v. Oscar van Hemel, P-10-1934),

 terwijl pas vanaf 1936 correspondentie over engagementen aanwezig is (in 1936 metj. Paartman,

 fluitisi, Edmond Baeyens, cellist en Marinus de Jong, pianist).

 12 Uitzonderingen zijn de voorbereidende correspondentie uit 1935 op het radio-optreden in 1936,

 de aankondigingen daarvan in de pers en de in eigen beheer gedrukte promotionele briefkaart.

 13 Tussen 1938 en 1945 voltooide Van Hemel gemiddeld drie composities per jaar. Romijn meldt

 een inzinking van Van Hemels produetiviteit in de jaren 1938 en 1939 (Romijn, Oscar van

 Hemel, 42). Uit het NMI/OvH-archief blijkt echter dat ook in die jaren de produetie van drie

 nieuwe werken werd gehaald (NMI/OvH, II. 1 , nrs 38 t/m 48). Van een dip lijkt dus geen

 sprake. De verklaring van de beperkte hoeveelheid correspondentie moet eiders gezocht worden.

 14 In 1938 en 1939 organiseerde Van Hemel nog zeven Thalia-concerten met evenzoveel van

 buiten aangetrokken solisten (Archief Het Markiezenhof, Inventarisatie van het Archief van de

 Rooms-katholieke symphonie ' der Vrueghden Bloeme', Í923-Í940, Inventarisnummer 1, 8-10).
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 Afbeelding 1. Oscar van Hemel, 1938.

 over de houding van Van Hemel tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1946 schreef

 Van Hemel een puntsgewijze verdediging tegen de kritiek op zijn handelen tijdens
 de bezetting.15 Het vuur was daarmee niet gedoofd, zo blijkt uit een conceptbrief in

 scherpe bewoordingen van Van Hemel aan Louis Toebosch van een jaar later. Daarin

 wees hij erop dat anderen die dezelfde of vergelijkbare zaken hadden ondernomen -

 onder wie Toebosch zelf- vrijuit gingen.16 Hij voelde zieh het slachtoffer van de uit

 het concentratiekamp Oranienburg teruggekeerde violist Michel Lacor, die nog een

 appeltje met hem, in zijn rol van recensent, te schillen had.17 Ook na het overlijden

 van de componist bleef de geur van verwijtbaar gedrag hangen. Nog in 2006 vroeg

 Samama zieh af waarom Van Hemel destijds niet op de lijst van musici was gezet
 die aan de Ereraad voor de Muziek ter beoordeling was voorgelegd. Hij had immers

 tijdens de bezetting een staatsprijs ontvangen en een opdracht van staatswege aan-

 genomen, argumenten op basis waarvan andere collega's zieh volgens Samama wel
 voor de Ereraad moesten verantwoorden.18

 15 Mogelijk betreft het een concept- verdediging; OvH aan 'Tineke & Oom' (door Wim Riksen

 voorzien van de toevoeging 'van de Meer', 16-7-1946).

 16 OvH aan Louis [Toebosch] (organist, componist en, later, directeur van het Tilburgs Conser-

 vatorium, 16-4-1947).

 17 Naast Toebosch vermeldt hij ook Marius Flothuis, die met Lacor in Oranienburg gevangen

 heeft gezeten en Adrianus de Groot die een huisvriend van Lacor is.

 18 L. Samama, Nederlandse muziek in de 2 0-ste eeuw (Amsterdam 2006), 196.
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 Dat er nog een andere selectie van de te archiveren correspondentie heeft plaats-

 gevonden, valt af te leiden uit het nagenoeg afwezig zijn van privé-correspondentie.19

 Hoe de interactie is geweest tussen zijn zakelijke en zijn privé contacten valt uit deze

 correspondentie dan ook niet na te gaan.

 In een brief namens het gemeentebestuur van Antwerpen uit 1937 wordt gere-
 fereerd aan Van Hemels lidmaatschap van het genootschap van Vlaamsche Compo-
 nisten.20 Correspondentie inzake dit genootschap is in het NMI archief niet terugge-
 vonden. Wei bevinden zieh enkele brieven van Emiel Hullebroeck als voorzitter van

 de (Belgische) NAVEA (Nationale Vereniging voor Auteursrechten) in het archief
 waaruit blijkt dat Van Hemel deze relatie gebruikte om zijn vioolsonate in Dresden

 uitgevoerd te krijgen.21 Het is niet onwaarschijnlijk dat Van Hemel meer contacten

 heeft gehad binnen Vlaamse en/of Vlaams-nationalistische klingen en dat de betref-

 fende correspondentie (ook) buiten het NMI/OvH-archief is gehouden.22
 In het NMI/OvH-archief bevinden zieh ca. vijftig handgeschreven concepten

 van brieven en brieves die Van Hemel heeft verzonden gedurende de periode waar-

 op dit onderzoek betrekking heeft. In werkelijkheid heeft hij veel meer brieven ver-

 zonden, zo blijkt o.a. uit de verwijzingen ernaar (vaak met vermelding van datum)
 in correspondentie die derden hem ten antwoord stuurden. Waarschijnlijk schreef
 Van Hemel een belangrijk gedeelte van zijn dagelijkse correspondentie direct 'in
 het net'. In het archief van de literator Anton van Duinkerken, dat door het Let-

 terkundig Museum wordt beheerd, bevinden zieh enkele originele brieven van Van

 Hemel aan deze literator over hun gezamenlijke project De Stad.23 In deze brieven

 hanteerde Van Hemel een indeling die lijkt op een aantal achter elkaar opgeschreven

 losse notities, vaak in staccatostijl. Dit doet vermoeden dat Van Hemel in zijn (min-

 der formele) correspondentie met vakbroeders spontaan opschreef wat hem voor de

 geest kwam en daaraan voorafgaand geen kladtekst maakte. Hoe Van Hemel zelf zijn
 netwerk aanstuurde via zijn eigen correspondentie, moet dus grotendeels worden
 afgeleid uit de reacties die hij op zijn eigen notities en brieven terugkreeg.

 Opvallend is ten slotte dat nergens in de correspondentie gerefereerd wordt aan

 telefoongesprekken terwijl in de briefhoofden van zowel Van Hemel als zijn corres-

 pondenten telefoonnummers (naast Postadressen) worden vermeld. De indruk wordt

 19 Uitzondering: de brieven met zijn broer Ede over zijn naturalisatie (NMI/OvH, 1.01, Persoon-

 lijke Gegevens) .

 20 G. Schmook (conservator Museum van de Vlaamsche Letterkunde, 13-11-1937), 'Daarom

 rieht ik dit beroep tot U, die lid zijt van het Genootschap van Vlaamsche Componisten.'

 21 NMI/OvH, 1.7, Nationale Vereniging voor Auteursrechten NAVEA.

 22 Door zijn opleiding aan het, in 1898 door Peter Benoît opgerichte, Vlaamstalige conservato-

 rium van Antwerpen ( Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, edd. L.P. Grijp et al. (Amsterdam

 2001), 539). Het enige (nog) aan wezige Vlaams nationalistisch getinte contact in de correspon-

 dentie betreft Paul Douliez (14-4-1937), dirigent bij de N.I.R., tijdens de bezetting (vrijwillig)

 lid van de Waffen-SS en directeur van de Brusselse Vlaamstalige omroep.

 23 Archief Letterkundig Museum/Anton van Duinkerken (verder aan te geven als: Archief LM/

 AvD) , inventaris nrs 403 (10-2-1949) en 371 (30-4-1950).
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 daardoor gewekt dat het in de onderhavige periode nog niet gebruikelijk was om
 zaken telefonisch voor te bereiden of af te handelen. Mogelijk gebeurde dit wel en

 dan ontbreekt het aan vermelding van dit soort communicatie in de beschikbare ge-

 gevens.

 Door de onvolledigheid van het archiefmateriaal is het niet mogelijk om de gehele

 ontwikkeling van Van Hemels netwerk sinds zijn komst naar Nederland in kaart
 te brengen. Daarom is gekozen voor een comparatief statische vergelijking van de
 periode 1935-1939 met de periode 1946-1949. In de eerstgenoemde periode ligt
 het accent voornamelijk op dejaren 1936 en 1937 omdat uit de andere jaren slechts
 beperkte (maar wel relevante) informatie aanwezig is. De tweede periode is in twee

 delen opgesplitst: 1946-1947 en 1948-1949 om de ontwikkeling van Van Hemels
 promotionele activiteiten in de loop van deze periode beter aan te kunnen geven.

 De correspondence van de periode 1935-1939 betreft onderwerpen en contacten
 die te relateren zijn aan zijn Studieperiode in Antwerpen, zijn optredens als solovi-

 olist en primarius van het Sonare Kwartet, zijn werk als muziek- en vioolleraar en

 Organisator van publieke concerten in Bergen op Zoom en zijn werk als opkomend

 componist. Na de oorlog is de gearchiveerde correspondence nagenoeg geheel gere-
 lateerd aan zijn functies als componist, extern adviseur en beoordelaar en ais docent
 aan muziek- en kweekschool en aan het conservatorium.

 Uit deze correspondentie blijkt dat Van Hemel in de beschouwde périodes tot zijn

 verhuizing naar Hilversum zeer actief was in het onderhouden en ten nutte maken

 van zijn relaties. De correspondentie biedt daarom een goed handvat om een aspect
 van de vaak veronachtzaamde zakelijke kant van het componistenbestaan te bestude-

 ren. Het gaat dan om de manier waarop de componist via zijn maatschappelijke con-

 tacten zijn werk aan de man bracht en er zijn brood mee verdiende.24 De componist

 als zakenman, ondernemer. In die hoedanigheid had hij een veelzijdige relatie met
 zijn omgeving (zoals hij die als creatief kunstenaar ook, maar op een andere wijze,
 had).

 In de Bedrijfskunde en de Economie is veel onderzoek verricht naar de wijze
 waarop een ondernemer omgaat met zijn zakelijke omgeving, naar zijn zogenaamde

 marketing- beleid. Hierbij is een typologie ontwikkeld met een aantal begripsom-
 schrijvingen25 dat goed van dienst kan zijn bij het analyseren van de zakelijke kanten

 van Van Hemels correspondentie. Alvorens het model hierop toe te passen, volgt een

 körte introductie, gerelateerd aan de betreffende activiteiten, in het model aangeduid

 als marketing & stf/es-activiteiten, van het toonkunstenaarschap in het algemeen.

 24 Van Hemel had diverse betaalde functies: violist, docent, jurylid, recensent, adviseur, dirigent

 en componist. In dit artikel gaat het om Van Hemels activiteiten als componist. Contacten

 vanwege zijn andere beroepsmatige bezigheden zullen in het perspectief van zijn activiteiten als

 componist worden geplaatst.

 25 In de Nederlandse vakliteratuur worden doorgaans de Engelstalige benamingen gehanteerd,

 zodat duidelijk is dat het om definities gaat die af kunnen wijken van het dagelijkse taalgebruik.

 Er bestaan vele handboeken over dit onderwerp. De begrippen en begripsomschrijvingen in dit

 artikel zijn gebaseerd op P. Kotier, Marketing management, analysis, planning and control (Engle-

 wood Cliffs, NJ 1984, 5e druk).
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 De public relations-activiteiten zijn het minst direct gerelateerd aan de productie

 en het aan de man brengen van composities.26 Het gaat daarbij om het kweken van

 goodwill bij partijen die de componisi voor zijn werk nodig heeft (musici, luisteraars,

 uitgevers, ambtenaren, zaalexploitanten e.d.) en het voorkomen en ontzenuwen van

 negatieve publiciteit. Men zou hier ook kunnen spreken over het onderhouden van

 het netwerk in enge zin door de componist. Hoewel het componeerproces zieh
 voor een belangrijk gedeelte binnenskamers afspeelt aan de schrijftafel, wordt dit ook

 beïnvloed door externe factoren zoals, bijvoorbeeld, de vraag naar composities voor

 een bepaalde bezetting of voor een bepaalde gelegenheid. Zij geven mede sturing
 aan de zogenaamde product development- activiteiten van de componist. Andere com-

 posities ontspruiten aan initiatief van de componist zelf, die hij dan zelf aan de man

 moet zien te brengen. Het model onderscheidt drie wegen die hem daartoe open
 staan: via bemiddelende organisaties en (tussen)personen zoals uitgevers, festivalorga-

 nisaties en programmeurs (promotion ), door zieh te richten op anonieme klanten via

 publieke media zoals advertenties, recensies, brochures (advertising), of door het direct

 onder de aandacht brengen bij individuele musici en andere kopers (direct marketing).

 Tussen het moment waarop de musicus kennis heeft genomen van de compositie
 en dat waarop hij daadwerkelijk besluit tot aanschaf, huur en/of uitvoering, kan de

 componist nog een aantal beïnvloedende activiteiten ondernemen die in dit artikel
 zijn samengevat onder de noemer pre sfl/es-activiteiten. De eigenlijke 5d/e5-transactie

 kan twee strömen aan inkomsten opleveren: een die rechtstreeks samenhangt met
 de levering van de bladmuziek (de musicus koopt of huurt de partituur of de op-
 drachtgever betaalt voor de specifieke opdracht) en de andere die samenhangt met

 de openbare uitvoering van een compositie of met een 'mechanische opname' ervan

 (waarvoor auteurs- resp. reproductierechten betaald moeten worden die de Buma/
 Stemra incasseert en doorsluist naar de componist). Ten slotte kan de componist de

 daadwerkelijke uitvoering benutten om zijn relatie met de uitvoerenden en met an-

 dere personen en partijen in zijn netwerk te versterken: de after sa/ei-activiteiten.

 De geselecteerde correspondence is per periode gesorteerd naar bovenstaande,
 cursief gezette categorieën. Deze sorteringen vormen de basis voor de analyse van
 de zakelijke activiteiten van Van Hemel in de drie onderscheiden periodes (statische

 analyse). In paragraaf4 zullen enkele ontwikkelingen in het promotionele beleid van

 Van Hemel over de drie periodes heen beschreven worden (comparatief statische ana-

 lyse) .

 26 Onder 'productie' worden in de Economie en de Bedrijfskunde zowel de voortbrenging van

 fysieke producten verstaan (bij v.: partituren en cd's) als het verlenen van niet-materiële dien-

 sten (bijv.: muziek- en operauitvoeringen, verhuur van bladmuziek, inning en uitbetalen van

 auteursrechten).
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 I. DE PERIODE VOOR wo ii: 1935-1939

 Het eerste wapenfeit dat de componisi (en/of zijn archivaris) de moeite waard vond

 om voor het nageslacht te bewaren, was een drie kwartier durende uitzending op 29

 mei 1935 van Van Hemels eigen werk door de Belgische radio ('Brüssel Vlaamsch').
 De voorbereidende briefwisseling met Karel Albert, de secretaris van het N.I.R.
 (Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep),27 en de drie aankondigingen
 in de Belgische pers vormen de vroegst bewaarde correspondence in het archief.
 Daaruit blijkt dat Van Hemel al goede relaties had opgebouwd binnen de Belgische
 omroepwereld en schrijvende pers. Een gedrukte briefkaart met daarop het tijdstip,

 de zender en het programma, wijst erop dat Van Hemel ook via zijn eigen adressen-
 bestand aan reclameactiviteiten deed.28

 Van Hemel had vóór 1935 al een professionele manier ontwikkeld om zijn com-
 posites aan de man te brengen. Dat blijkt uit het feit dat de correspondence van
 de periode 1935-1939 voorbeelden bevat van alle in de vorige paragraaf genoemde
 marketing & sales- instrumenten.

 Als promoříow-activiteiten komen we de pogingen van Van Hemel tegen om als
 componisi naam te vestigen door deelname aan concoursen in Genève, Londen,
 Antwerpen en Brüssel. In Genève en Londen werd zijn werk te licht bevonden,29 in

 zijn geboorteland viel hij beide keren in de prijzen.30 Diverse bekende componisten

 maakten hierdoor als jurylid kennis met zijn werk, hetgeen bijgedragen zal hebben

 aan de groei van zijn naamsbekendheid.31

 Dat wisselend succès tot de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap hoort,
 blijkt uit de reacties van uitgevers, dirigenten en festivalorganisatoren op ter inzage

 27 Karel Albert (17-4-1935, 19-4-1935 en 11-5-1935).

 28 Gedrukte briefkaart (10-5-1935), 'L.S., Radio Brüssel Vlaamsch zendt op woensdagavond, 29

 Mei, van 6.35 tot 7.20 (6.15 Belg. Tijd) composities uit van ondergeteekende, uitgevoerd door

 Emmanuel Duriet, piano [...] en den componisi, viool.' (Ondertekend met 'O. van HEMEL').

 29 Secretariaat van Le Carillon (Genève, 28-1-1936); Guillaume Landré ('Ie seer. Sectie Holland

 der International Society for Contemporary Music', 6-12-1937).

 30 Marcel Baelde (Voorzitter, Koninklijke Harmonie Maatschappij, Antwerpen, 12-2-1938),
 'notre société [...] a décidé d'octroyer un prix supplémentaire de cinq cents francs qui vous a été

 attribué.' (Eervolle vermelding); J. Harvauh ('Concours de la Fondation Musicale Reine Elisa-

 beth', 4-1-1939), '4e du classement générale est reconnue avoir pour auteur Mr. Van Hemel,

 c'est [...] fait le plus grand honneur à l'école musicale belge'.

 31 Guillaume Landré (6-12-1937) noemt Hendrik Andriessen, Henk Badings, Eduard van Beinum

 en Felix de Nobel; J. Harvauh (4-1-1939) noemt o.a. Honegger, Ibert, Pijper, Bliss en Casella.
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 gestuurde werken. Soms werd een muziekstuk in het programma opgenomen,32 soms

 kreeg de componisi het onder dankzegging retour33 (of moest hij het zelf op komen

 halen)34 en soms is onduidelijk wat het resultaat van Van Hemels promotionele ac-

 tiviteiten is geweest.35 Het archief bevat twee voorbeelden waarbij het initiatief niet

 van Van Hemel uitging, maar waar recensenten zelf om inzage in zijn werk (de Kleine

 Suite voor piano) vroegen naar aanleiding van bij de 'concurrent' versehenen recen-

 sies.36 Een laatste soort promotionele activiteit waarvan in de onderhavige periode

 een vermelding te vinden is, betreft het verzoek om als jurylid op te treden.37 In de

 jaren vijftig en zestig zou dit uitgroeien tot een belangrijke activiteit van Van Hemel

 waarmee hij zijn bekendheid als componisi versterkte.38

 Een tweede manier om op indirecte wijze het uitvoeren van composities te be-
 vorderen is het bouwen en onderhouden van een netwerk van 'stakeholders' en het

 zieh via dat netwerk op de hoogte (laten) houden van relevante ontwikkelingen. In

 de vorige paragraaf is hiervoor de term public relations geïntroduceerd. Hoewel in het

 politierapport ten behoeve van zijn naturalisatie Staat dat Oscar van Hemel slechts

 32 A. Pleysier (VARA, 20-6-1936), '[...] meedelen, dat Uw vioolsonate op 20 Juli a.s. bij ons kan

 worden uitgevoerd [...] We hebben de heren Juda reeds uitgenodigd.'; OvH aan Karl Böhm

 ('General Musikdirektor der Sächsische Staatsoper', Dresden, ?-?- 1937), 'Auch sage ich Ihnen

 meinen verbindlichsten Dank dafür dass Sie so bereitwillig meine Sonate in das kader des inter-

 nationalen Musikfestes in Dresden haben einbringen wollen.'; Mr. P(ieter) H.M. Hoogenbergh

 (dirigent, Rotterdams Kamerorkest, 8-10-1937), 'Mijn fluittist, de heer J. Luyendijk, heb ik de

 partituur reeds gegeven en deze zal gaarne dit stuk speien.'

 33 Lodewijk De Vocht (directeur Conservatoriumconcerten, Antwerpen, 19-5-1936); Jan van

 Gilse (voorzitter Maneto, 8-2-1937); Otto Glastra van Loon (leider Het Nederlandsch Kamer-

 orkest, 10-9-1937).

 34 OvH aan Theo van der Pas (pianist/dirigent, 17-4-1936).

 35 Paul S. Laudy (Arbeiderspers, 12-3-1936); N.I.R. (handtekening onleesbaar, 27-4-1936).

 36 (Kopie van) Wouter Paap aan de Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars Vereenigingen

 (16-4-1936), 'In het orgaan van de Federatie van Nederi. Toonk. Ver. zag ik een piano-suite

 van Ose. v. Hemel geadverteerd! U zult zieh herinneren, dat ik zijn vioolsonate in "Caecilia

 en De Muziek" zeer gunstig heb besproken. Ik zou óók gaarne met deze Suite kennis maken.

 Zoudt u zoo vriendelijk willen zijn, deze ter bespreking af te staan?'; D. Ruyneman (Neder-

 landsche Vereeniging voor Hedendaagsche Muziek, 15-6-1936), 'P.S. Zeer tot mijn spijt lees

 ik in een ander Nederlandsch muziektijdschrift een bespreking van Uw nieuw uitgekomen

 pianosuite, terwijl ons tijdschrift geen exemplaar ter bespreking heeft ontvangen. Dat is toch

 niet juist. Ik maakte Broekmans & Van Poppel eenige opmerkingen hierover. Men wist daar

 echter niet anders dan mij naar U te verwijzen.'

 37 Gemeente Bergen op Zoom (19-5-1936), 'Met toezending [...] van den rooster van openbare

 concerten, [...] hebben wij de eer U te verzoeken om [...] ons na afloop van het seizoen uw

 rapport [...] te doen toekomen.'

 38 NMI/OvH, 1. 10, Jury's, examens, beoordelingen.
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 over een beperkt netwerk beschikte,39 blijkt uit de rest van de correspondence het

 tegendeel. Hij had contact met uitvoerende musici in verband met de Thalia-concer-

 ten die hij organiseerde.40 Hij onderhield contact met belangrijke Nederlandse musici

 als de dirigent Eduard Flipse en de componist/leraar Willem Pijper.41 De contacten

 tussen Van Hemel en de Vlaamse kunstwereld werden wederzijds gekoesterd.42 Mu-

 sici43 en zakenmensen44 deden een beroep op hem voor bemiddeling. Ook met zijn

 oude vioolleerling hield hij contact en deze promootte zijn werk bij het Amsterdams

 Conservatorium.45 Ten slotte zijn er voorbeelden van hoe Van Hemel zelf via zijn
 netwerk achter informatie aanging ten behoeve van zijn componistenpraktijk.46

 In deze periode is ook een aantal voorbeelden van vraag en aanbod in de corres-
 pondence te vinden die mogelijk van invloed zijn geweest op de composities die Van

 Hemel schreef: op zijn activiteiten op het terrein van product development. Zo deed

 de zangeres Jo Immink een paar verzoeken om specifieke vocale muziek.47 Van He-

 39 Staat van inlichtingen nopens een verzoek om tot Nederlander te worden genaturaliseerd

 (Commissaris van Politie Bergen op Zoom, 20-6-1936), 'Heeft niet veel omgang, enkele malen

 bezoekt hij Luitenant Koevoets te Halsteren en Dr. v.d. Tuin, leeraar R.H.B.S. (Koevoets

 was voorzitter van Der Vrueghden Bloeme).
 40 Zie voetnoot 11.

 41 Eduard Flipse (Rotterdams Philh. Orkest, 28-6-1936); Willem Pijper (Rotterdams Conservato-

 rium, 5-1-1939).

 42 OvH aan Karel Albert (19-4-1935), 'Met hartelijken vlaamschen groet!'; G. Schmook (13-11-

 1937), 'Daarom rieht ik dit beroep tot U, die lid zijt van het Genootschap van Vlaamsche Com-

 ponisten'; OvH aan Arthur Bliss (3-1-1939), 'I thank you in your capacity of member of the

 jury [...], which awarded me the third prize (best belgian composition)'. Harvauh (4-1-1939),

 'c'est [...] un résultat qui fait le plus grand honneur à l'école musicale belge'.

 43 Jo Juda (violist, 4-4-1936), 'Ik zend u tevens hierbij enige persuitreksels. [...] zou het [...]

 mogelijk zijn, dat u voor ons door middel van de persuitreksels, bij de Brusselse radio kan in-

 troduceren?'; Jef Maes (2-3-1938), 'Ziet U soms geen kans om het te Hilversum uitgevoerd te

 krijgen?' (Betreft het Pianotrio).

 44 Lode Maes (uitgeverij Melodia, Brüssel, 11-2-1936); A. de Groot (piano- en muziekhandel
 Bender, 22-2-1936).

 45 Wim Rampart (oud vioolleerling uit Bergen op Zoom, 13-10-1936).

 46 Maria Deenen (Nijmegen, 8-5-1936), 'In antwoord op uw schrijven zend ik U gaarne eenige

 adressen.'; Centraal Bureau voor Persinlichtingen (5-6-1936), '[...] spijt het ons [...] dat wij

 uitsluitend knipseis leveren [...] welke verschijnen na datum van de opdracht [...] Van deze

 gelegenheid zijn wij tevens zoo vrij gebruik te maken U te doen weten, dat wij u tegen den prijs

 van F. 10.- - per j. artikelen en berichten uit de geheele Nederlandsche Dagblad Pers kunnen

 doen toekomen, waarin Uw naam genoemd wordt.'

 47 Jo Immink (26-1-1936), 'Ik wacht graag op 'n lied op tekst van H. Roland Holst, liefst met

 orkestbegeleiding, dat wordt nog wel eens gevraagd.' (Andere verzoeken van Immink volgen

 op 9 en 19 aprii 1936).
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 mel zou inderdaad een aantal liederen op teksten van Roland Holst componeren,4*
 maar deze zijn 'niet bewaard gebleven'.49 Paul Douliez, de dirigent van het Belgisch

 omroeporkest, vroeg naar op maat van zijn orkest en zijn repertoire gesneden instru-

 mentale muziek.50 J. Koopmans suggereerde de componist een door hem gevonden

 Latijnse gebedstekst op muziek te zetten.51 Niet alleen de buitenwereld probeerde
 het keuzeproces van de componist te beïnvloeden, omgekeerd is er één voorbeeld
 van een (vergeefse) poging van de componist om het gemeentebestuur van Bergen
 op Zoom te interesseren voor een grote manifestatie die hij samen met Anton van

 Duinkerken voor het 650-jarig bestaan van Bergen op Zoom wilde maken.52
 Uit het eerste voorbeeld van deze paragraaf, de Belgische radio-uitzending in

 1935, bleek al dat Van Hemel aan rechtstreekse advertising voor zijn composities deed

 door gedrukte composities naar zijn relaties te sturen. Dat deed hij later dat jaar ook

 via een circulaire voor zijn Sonate voor viool en piano Í en zijn Kleine suite voor piano.

 Frequenter bevinden zieh in zijn correspondence bedankjes voor toezending van ko-

 pieën van (altijd positieve) recensies in de pers. Deze recensies zette hij in om reclame

 te maken voor zijn composities.54 Op 25 januari 1939 werd zijn Suite voor kamerorkest

 over de Nederlandse radio uitgezonden. Hij maakte daarvan melding in een brief aan

 Arthur Bliss.55 Tenslotte komen in de correspondentie diverse verzoeken voor om

 foto's en autobiografisch materiaal te sturen, welk 'reclame materiaal' Van Hemel
 ongetwijfeld heeft geleverd.56

 Waar advertising gaat over het benaderen van groepen om op directe wij ze eigen

 composities aan te prijzen, gaat direct marketing over het benaderen van individuele

 musici of ensembles om composities te kopen en/of te speien. Van Hemel deed dat

 in deze periode door het toezenden van zieht- en presentie-exemplaren aan musici

 48 Henriette Roland Holst (25-4-1936), 'Het is mij aangenaam, U toestemming te verleenen om

 den liederen, die u op woorden van mij heeft gekomponeerd, uit te laten voeren en ev. uit te

 ge ven.'

 49 Romijn, Oscar van Hemel, 104.

 50 Paul Douliez (23-4-1937).
 51 J. Koopmans (5-7-1937).

 52 OvH aan College van B&W van Bergen op Zoom (10-5-1937), 'uitvoeren van een allegorisch-

 historisch massaal spreek- en zangkoor met uitgebreid blaasorkest van de verschillende vereni-

 gingen en beiaardspel.'

 53 Marinus de Jong (pianist en componist, 28-5-1936), 'Ik heb uwe circulaire van de Vioolsonate

 en kleine Suite met zeer veel belangstelling gelezen. Het zijn werkelijk schitterende en vleiende
 kritieken'.

 54 Jo Immink (26-1 en 19-4-1936); Jos de Clerck (19-3-1936); Jo Juda (4-4-1936); Gonda van

 Dam (pianiste, 8-5-1936); Karel Albert (5-7-1936).

 55 OvH aan Arthur Bliss (23-1-1939).

 56 Karel Albert (1 1-5-1935); A. de Groot (22-2-1936); G. Schmook (13-1 1-1937) en Dick Wale-

 son (Waleson kwartet, 26-11-1937).
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 en docenten.57 Maar ook via het door laten schemeren aan bekenden (waaronder

 de violist Jo Juda met wie hij tot 1956, twintigjaar later, correspondeerde) dat er
 nieuwe composities in de pijplijn zaten.58 De toepassing van deze vormen van direct

 marketing door Van Hemel blijkt uit de bedankjes die te vinden zijn in de zojuist
 genoemde correspondence.

 Ook als de werken bij musici en andere uitvoerende organisaties lagen (in het
 kader van de pre sales activiteiten) om beoordeeld te worden voor opname in een
 programma en/of om uitgevoerd te worden (nadat het besluit tot opname in een
 programma was genomen) hield Van Hemel, blijkens diverse reacties in zijn corres-

 pondence, de vinger aan de pois over de voortgang van het besluitvormingsproces59

 en/of van de uitvoering van het werk.60

 In de onderhavige periode zijn in de gearchiveerde correspondence geen voorbeel-
 den van sd/es-activiteiten aangetroffen in de vorm van compositie-opdrachten die bij

 externe opdrachtgevers zijn verworven. Dat geldt ook voor rechtstreekse verkoop
 door de componist van (kopieën van) bladmuziek. Wei is er een aardig voorbeeld in

 het archief te vinden van een voorstel tot verkoop via ruilhandel in diensten in plaats

 van tegen geld door de firma Bender aan de componisi.61

 7)7 Johanna de Jong-Pluymert (pianiste, 27-6-1936), 'Zoudt U ons in aanmerking kunnen laten

 komen voor een present exemplaar daar ik het exemplaar van den heer Pijper moet terug-

 geven.'; Jos de Clerck (violist, 19-3-1936), 'In ieder geval is je componeren om een heel wat

 hooger niveau gekomen dan vroegerü Volhouden!'

 Verdere dankbetuigingen: Herman Kruyt (pianist, 4-3-1936), Ferdinand Helmann (concert-

 meester KCO, 11-3 en 16-6-1936), Jo de Vries-Meeuwse (violiste, 12-3-1936), Gonda van

 Dam (pianiste, 8-5-1936) en Johan H. Caro (pianoleraar, 10-5-1936).

 58 Jo Juda (4-4-1936), 'Hoe gaat het met het vioolconcert?'; andere reacties op verstrekte voorin-

 formatie: Jos de Clerck (19-3-1936) en Jo Immink (19-4-1936).

 59 Herman Kruyt (pianist, 4-3-1936), 'Ik heb met hem [Theo van der Pas] gesproken naar aan-

 leiding van uw brief van Dec. over de uitvoering van Uw Suite. [...] Persoonlijk bezoeken zou

 ik hem in Uw plaats niet, wel zou ik hem nog eens schrijven.'; OvH aan Eduard Flipse (5-1-

 1937), '[...] en verzoek ik U me te willen mededelen of er nog plannen bestaan dat U mijne 2e

 Symhonie binnenkort uitvoert.'; OvH aan Arthur Bliss (23-1-1939), 'Will you be so kind to

 say me after if there is any possibility to have my Suite executed in London?'

 60 Jo Juda (4-4-1936), 'De kans is [...] groot [...] dat we Uw sonate in Parijs speien. In den loop

 van dezen maand houden we het weer ten doop, op een avond van een kunstenaarsvereni-

 ging, [...] Het concert van de Ned. Vereeniging om hedendaagse muziek [...] in het begin van

 het volgende seizoen. [...] Dus drie keer spelen we hem zeker.'; Jef Maes (altviolist in het Trio

 Demeyere samen met Oger Demeyere, piano, en Jos Pauly, viool, 2-3-1938), 'Zodra we uw

 werk te Brüssel (N.I.R.) spelen zal ik u verwittigen' ( Pianotrio ).

 61 Firma Bender (A. de Groot, 22-2-1936), 'Indien u my een stemabonnement kunt bezorgen, zal

 ik gaarne aan uw verzoek voldoen en 2 exemplaren van uwe vioolsonate direct voor rekening
 behouden.'
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 Wei vinden we enkele voorbeelden van after 5d/e5-activiteiten terug in de cor-

 respondence. Zo ontving Van Hemel een uitnodiging om bij de uitvoering van zijn
 werk in Antwerpen aanwezig te zijn,62 complimenteerde hij Jan Dahmen voor de
 première van zijn Vioolsonate in Dresden63 en stond hij open voor recensies van de

 uitvoering van zijn werk als feed back over zijn componeren.64

 Op 25 maart 1939 werd Oscar van Hemel genaturaliseerd tot Nederlands Staats-
 bürger.65 In de gehele hier besproken periode van 1935 tot 1939 is Van Hemel dus
 nog een in Nederland wonende Belgische componist. Overzien we de nagelaten
 correspondence over die periode, dan maakten hij en zijn Belgische relaties nog vol-

 op gebruik van elkaar. Via de contacten met Eduard Flipse en Willem Pijper en zijn

 deelname aan een aantal concoursen begon hij ook wortel te Schieten in Nederland.

 Uit deze paragraaf blijkt tenslotte dat hij over de volle breedte van mogelijke marke-

 řm^-activiteiten gebruik gemaakt heeft van zijn hoofdzakelijk Belgisch-Nederlandse

 netwerk dat hij in de loop van de eerste twintigjaar van zijn verblijf in Nederland

 had opgebouwd.

 II. DE EERSTE PERIODE NA WO IK 1945-1947

 Als de kruitdampen van de Tweede Wereldoorlog zijn opgetrokken, blijkt Oscar
 van Hemel zowel in Belgie als in Nederland op landelijk niveau nieuwe contacten te

 hebben gelegd in het kader van zijn public relations- activiteiten.

 Hij ontving Marcel Cuvelier, de directeur van de Brusselse Philharmonie in Ber-

 gen op Zoom66 en hij correspondeerde vanaf 1946 regelmatig met Corneel Mertens,

 'Diensthoofd serieuze muziek' van het Nationaal Instituut van de Belgische Radio
 Omroep (N.I.R).67 Deze zou een belangrijke roi gaan spelen bij het uitzenden van
 Van Hemels werk op de Belgische radio. Ook had hij contact met Daniel Sternefeld,

 62 Arthur Löwenstein (Vlaamsche Philharmonie, 24-2-1939), 'Wij hebben het genoegen U hier-

 bij een uitnoodiging te doen geworden voor het concert dat op I Maart a.s. in de Stadsschouw-

 burg (Kipdorp) zal plaats grijpen.'

 63 Jan Dahmen (violist, 8-6-1937), 'Het doet mij genoegen van u te hooren dat u de uitvoering

 van uwe sonate zoo goed bevallen heeft.' (uitvoering met Karl Weiss, piano, en in aanwezigheid

 van OvH).

 64 Frits de Groot (dirigent van het mannenkoor Laus Deo, Bergen op Zoom, 18-2-1938), 'Bij-

 gaande krantenknipsels zond me Jef Maes, met het verzoek zeje ter hand te stellen.' Zie ook
 voetnoot 60.

 65 Departement van Justitie, Staatsblad 1210 (11-4-1939).

 66 Marcel Cuvelier (24-09-1945), 'Nous sommes extrêmement bien rentrés à l'heure prévue à

 Bruxelles. [...] J'ai inscrit votre nom sur la liste des personnes à qui nous envoyons régulièrement

 notre petite revue.'

 67 Corneel Mertens (29-5-1946), 'Toevallig heb ik vandaag dhr. Raskin, violist van het London

 Belgium Quartet ontmoet. Ik heb hem onmiddellijk over uw klavierquartet gesproken'.
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 hoofddirigent van de Vlaamse Opera van Antwerpen, die hij zijn recensie van Ben-

 jamin Brittens opera Peter Grimes69 toestuurde en die waarschijnlijk oorspronkelijk

 geschreven was voor de lokale krant in Bergen op Zoom.
 Waar hij als Belg vóór de oorlog nog niet werd toegelaten tot het Genootschap

 van Nederlandse Componisten, was hij nu als tot Nederlander genaturaliseerde Belg

 welkom in deze belangenbehartigingsorganisatie,70 ongetwijfeld ook omdat zijn re-

 pertoire inmiddels verder uitgebreid was en meer landelijke bekendheid had gekre-

 gen door uitvoeringen in de Randstad en over de radio. Hij werd ook nog lid van de

 Nederlandse Vereniging voor Hedendaagse Muziek, de sectie Holland van de Inter-
 national Society for Contemporary Music, de Koninklijke Nederlandse Toonkun-
 stenaarsvereniging en de R.K. Vereniging van Toonkunstenaars.71 Daarmee kreeg hij

 beter toegang tot een landelijk netwerk van componisten en gremia die zijn belangen

 als componist behartigden. Uit briefwisselingen met Léon Orthel72 en Louis Toe-
 bosch73 blijkt dat hij daadwerkelijk van deze netwerken gebruik maakte.

 Ondanks het feit dat Oscar van Hemel zijn relaties in België regelmatig onder-
 hield, is er geen indicatie inzake lidmaatschappen van vergelijkbare Belgische net-
 werk- en belangenbehartigingsorganisaties in het NMI/OvH-archief te vinden. Het

 lijkt er op dat hij zieh niet meer zozeer als een Belgische componist beschouwde,
 maar als een 'expať die vanuit die positie belangrijke toegevoegde waarde voor het
 Belgische muziekleven had. Een verzoek om als informant over het Nederlandse
 muziekleven op te treden voor het Belgisch cultureel magazine Filter74 aan de ene
 kant en een vraag over het Belgische muziekleven door het U. S. O aan de andere
 kant,75 bevestigen dat zijn omgeving er in ieder geval zo naar keek.

 In Bergen op Zoom continueerde Van Hemel zijn activiteiten als concert-organi-

 sator tot begin 1947, waardoor hij zijn netwerk onder uitvoerende musici bleef voe-

 68 Daniel Sternefeld (15-9-1946), 'Dank voor Uw recensie over P. Grimes.' (Opera van Benjamin

 Britten).

 69 Britten had met zijn eerste opera direct internationaal succès (R. Taruskin, The Oxford history

 of Western music, vol. 5 (Oxford 2010), 225). Antwerpen had de primeur voor het Europese
 vasteland.

 70 Karel Mengelberg (secretaris GNC 25-6-1947).

 NMI/OvH, 1.09, Verenigingen.

 72 Léon Orthel (voorzitter Vakgroep Componisten van de Koninklijke Nederlandse
 Toonkunstenaars Vereniging, 4-4-1947), 'Het lijkt mij persoonlijk het beste om op het Ie con-

 cert, dat F. dirigeert bloemen aan te bieden namens onze vakgroep.' (Betreft waarschijnlijk het

 eerste concert van Eduard Flipse na zijn rehabilitatie).

 73 Louis Toebosch (dirigent Tilburgs Stedelijk Orkest, 29-11-1946), 'Je kaartje moest wegens

 overbezet even blijven liggen. Met het T. S. O. geef ik de volgende concerten: [...]'.

 74 Redactie Filter (24-9-1946), 'Het interesseert ons wel een bespreeking te ontvangen van Brit-

 ten's opera. [...] Ook vernamen wij graag of het U mogelijk is ons kultureel nieuws mede te

 deelen uit Nederland en over welke onderwerpen.' (Zie ook voetnoten 68 en 69).

 75 Johan de Molenaar (pianist, 31-10-1947), 'Zijn U pianokwartetten bekend van Belgische com-

 ponisten?'
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 den.76 Ook had Van Hemel zieh in zijn thuisprovincie Noord-Brabant een zodanige
 reputatie verworven dat hij door het provinciebestuur gevraagd werd mee te denken

 over de oprichting van een Brabants Orkest77 (en daar later mede de musici voor zou

 mögen selecteren) en lid te worden van de Culturele Raad Brabant.78

 Binnen de wereld van de zangverenigingen springen met name Van Hemels re-
 laties in het oog met de koninklijke mannenkoren van 's-Hertogenbosch en Venlo,
 welke relaties tot zijn laatst levensjaren zouden worden gecontinueerd.79 Hij kreeg

 niet alleen compositieopdrachten van deze verenigingen, maar met de bestuurders
 van deze verenigingen correspondeerde hij regelmatig als adviseur over vakinhoude-

 lijke en bestuurlijke onderwerpen.80 Ook voor dirigenten en bestuurders van diverse

 andere zangverenigingen vervulde Van Hemel een rol als extern adviseur.81

 76 Nap de Klijn (violisi, 22-8-1946), 'Graag zullen we komen 23 November [...] Is het 't zelfde

 zaaltje? Over het programma zullen we dan nog even corresponderen, hè?'; Paul Frenkel (pia-

 nist, 6-12-1946), 'Is er 'n uitvoering van de sonate of andere werken in Bergen op Zoom en

 verder bij U in de buurt niet mogelijk?'; Iskar Aribo (violisi, 31-3-1947), 'Jammer dat de ken-

 nismaking op Zorgvliet bij Pijpers' ter aarde bestelling zoo vluchtig en kort was. [...] Tot wien

 moet ik mij richten om voor de Kunstkring van Bergen op Zoom te kunnen concerteren?'

 77 Drs. A.H.M. (Toon) Wijffels (voorzitter provinciale adviescommissie oprichting van een Bra-

 bants orkest, 25-9-1946), 'Indien U eventueel in de gelegenheid zoudt zijn met één van onze

 leden [...] ons in voorbereiding zijnde advies eens te bespreken [...] dan zult U onze commissie

 zeer verplichten.'

 78 A. Eijkens (secretaris Culturele Raad Brabant, 20-9-1947), 'Gaarne zal ik van U vernemen, of

 U bereid bent als adviseur voor de toonkunst op te treden. [...] onze Raad [zou] gaarne Uw

 advies ontvangen over de vraag, of het Bosch' Gemengd Koor in aanmerking zou komen voor

 [...] het praedicaat "Koninklijk".'
 79 NMI/OvH, 8.2, Koren.

 80 Janus Kurvers (lid hoofdbestuur Kon. Ned. Zangersverbond en vice-president van het Konink-

 lijk 's-Hertogenbosch' Mannenkoor, 8-8-1947), 'In Uw vraag of ik niet meer zo bevriend

 ben met Frans, ligt voor my iets pynlyks. [...]. Dat U er zelf iets van gemerkt heeft [...] na het

 Concert in het Oranje Hotel, bewyst dat U een goede kyk op menschen heeft.' (Frans [van

 Amelsvoort] was de dirigent van het Mannenkoor).

 81 August Vörding (dirigent St. Lambertuskoor, Hengelo, 26-5-1947), 'Als ik dezen zomer mijn

 vriend L. Toebosch ga bezoeken, zal ik doorreizen naar Bergen op Zoom.'; H.P. Vossen (Man-

 nenkoor Excelsior, Tegelen, 26-5-1947), 'Met deze heb ik de eer U in kennis te stellen alsdat

 wy a.s. Zondag den 1 juni over den K.R.O. zender [...] een concert zullen geven onder leiding

 van [...] J. Kuypers [...] U [...] bekend ... van proef dirigeren bij [...] VENLONA [...] wanneer

 [...] U ons eens zoud kunnen beluisteren, dan zouden wy uw oordeel omtrent directie en koor

 op zeer hoogen prys stellen,'; M. Receveur (president Excelsior, 15-6-1947), 'gaarne dank voor

 Uw waarderend schrijven [...] maar wellicht is dit alsnog mogelijk daar Dinsdag 17 dezer [...]

 nogmaals de platen zullen worden ten gehöre gebracht. Het zal ons zeer aangenaam zijn, zo

 mogelijk daarna uw oordeel te mögen vernemen.'
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 Uit de brief waarin Van Hemel zijn ambities onthulde om Willem Pijper op
 te willen volgen als directeur van het Rotterdams Conservatorium82 blijkt dat Van

 Hemel in 1947 op zoek was naar verandering van werkkring.83 Een half jaar later
 probeerde hij, tevergeefs, bij het ministerie van Onderwijs Künsten en Wetenschap-

 pen onderdak te vinden.84 Uit correspondentie met de directrice van de Rotterdamse

 Dansschool blijkt dat de lestaken in Bergen op Zoom hem als componist in de weg
 stonden.85 Een nieuwe baan boven de grote rivieren zou nieuwe deuren openen
 voor zijn roeping als componist en daarmee bijdragen aan de verdere uitbouw van
 zijn zakelijke netwerk.

 Samenvattend, ten opzichte van de besproken periode vóór de Tweede Wereld-
 oorlog lagen de public re/díúws-activiteiten van Van Hemel op een hoger, binationaal

 niveau zonder dat hij de lokale fundering veronachtzaamde. Internationale contac-
 ten (buiten Belgie) bleven slechts een bescheiden aandeel houden. Hij won met
 name in Nederland aan reputatie als componist en netwerker, hetgeen onder andere

 blijkt uit de adviezen waar hij voor gevraagd werd, recensies die hij schreef voor
 landelijke vakbladen86 en uit de verschillende soorten beoordelingscommissies (ju-
 ry's,87 examen-88 en sollicitatiecommissies89) waarvoor hij vanaf 1947 in toenemende

 mate werd uitgenodigd. Het verzoek om een interview door Helene Nolthenius
 en Albert Smijers voor de K.R.O. in 1946 bevestigde zijn groeiende bekendheid in
 Nederland.90

 82 OvH aan H.G.J. de Monchy (Voorzitter, ?-?-1947), 'Gezien de vacature ontstaan door het

 overlijden van den Heer Willem Pijper, in leven Directeur van het Toonkunst Conservatorium

 te Rotterdam, verzoek ik U beleefd mij als candidaat te willen beschouwen voor het vervullen
 van deze functie.'

 83 Van Hemel had vijfjaar eerder ook al plannen: zie Willem Andriessen (directeur Conservato-

 rium Amsterdam) aan Anneke van Hemel- Wouters (3-6-1942), 'Het spreekt echter van zelf

 dat, mocht ik in de gelegenheid zijn iets voor Uw man te doen in de richting die U bedoelt, ik

 dat dan niet zal nalaten en U op de hoogte houden.'

 84 Schölvinck (Chef van het Kabinet van de Minister, 9-9-1947), 'Naar aanleiding van Uw boven-

 aangehaald schrijven, deel ik U hierbij mede, dat er thans geen vacature aan mijn Departement
 te vervullen is.'

 85 OvH aan Corrie Hartong (3-01-1947), 'ik moet bestaan van een lespraktijk, die me deerlijk

 hindert en die ik ter wille van de compositie tracht in te krimpen.'

 86 Wouter Paap (componist en redacteur Mens en Melodie, 30-9-1946), 'Waar blijft het stuk over

 m. offers? Haast je overigens niet, want ik stik in de copy!' ( Musikalisches Opfer van J.S. Bach?).

 87 C.A. van Dongen (secretaris R.K. Bond van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in het Bis-

 dom Breda, 8-2 en 28-2-1947), (Inzake Bondsmuziekwedstrijden en het aanleggen van een lijst

 met juryleden); Beerends (directeur Gemeenschapsoord Drakenburgh, 19-3-1947), invitatie

 voor een conferentie 'over het Radio-vraagstuk'.

 88 Th. Goossens (rector R.K. Leergangen, 14-6-1947). (Inzake gecommiteerde bij examens con-

 servatorium).

 89 J. Scheepers (secretaris 'Koninklijke Zangvereniging "Venlona", Venlo, 14-6-1947). (Selectie

 nieuwe dirigent).
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 In de onderhavige periode had Oscar van Hemel geen geluk bij zijn poging
 om via een compositie-prijsvraag van Uitgeverij het Spectrum de aandacht op zijn
 werk te vestigen.91 Wouter Paap informeerde hem vóór publicatie over de uitslag
 en suggereerde hem zieh maar terug te trekken (mogelijk om reputatieschade te
 voorkomen).92 Er zijn echter ook voorbeelden van meer positieve promotion- activi-

 teiten in de correspondence te vinden. Aan Belgische zijde beloofden Daniel Ster-
 nefeld (Vlaamse opera) en Franz André (Belgische Omroep) zieh in te zullen zetten
 voor de uitvoering van zijn Ballade.93 Een poging om de Ballade ook voor de B.B.C,

 uitgezonden te krijgen, liep op niets uit.94 De recensent van het Zangersblad, August

 Vörding, vroeg via Janus Kurvers om toezending van koorwerken voor een bespre-

 king in dat blad.95

 In vergelijking tot de periode vóór de oorlog, liet Van Hemel zieh bij de keuze
 van zijn compositorische onderwerpen (product development) wel, en relatief vaak,

 beïnvloeden door externe opdrachtgevers. Dit waren vooral koorverenigingen en
 uitgevers. Direct na de oorlog versehenen twee composities voor mannenkoor a
 capella in opdracht van het Bergen op Zooms mannenkoor Laus Deo: het Slijpertje)(ì

 en Magnificat.97 In 1947 componeerde Van Hemel in opdracht van hetzelfde koor zijn

 Copia3 s (eveneens a capella).98 Ook het Koninklijk 's-Hertogenbosch' Mannenkoor
 gaf hem in deze periode opdrachten. Het ging om twee werken voor sopraan, man-

 90 Helene Nolthenius (Hoofd afdeling Muziek, 13-5-1946), 'Zou het U mogelijk zijn [...] naar

 Hilversum te komen voor [...] het vraaggesprek over Brabantsche Muziek? [...] Zijn er kerkelij-

 ke componisten van eenige betekenis? En andere[n], behalve Orthel en uzelf? [...] bijzonder-

 heden over Alph. Asselbergs en over Uw oorlogspreludes?'

 91 Divertimento voor schoolorkest, zie Oscar van Hemel 1892-1982 , catalogus orkestwerken, edd. P. van

 Moergastel & W. Riksen (Tilburg, Brabants Conservatorium 1991), 17.

 92 Wouter Paap (30-9-1946).
 93 Franz André (6-1-1946), 'Je suis heureux que vous [?] enfin que l'on su exécuter votre oeuvre.

 Je ne sais si le "dirigant" sera moi, mais de toutes façons elle sera bien défendue'; Daniel Sterne-

 feld (15-9-1946), 'Ik las zeer geboeid Uw Ballade en hoorde het werk in het N.I.R. uitgevoerd.

 [...] Ik zal er morgen met Aug Baeyens over spreken en mijn best doen het op het programma

 van de K.V.O. te krijgen.' (de violist en componist Baeyens was toen ook directeur van de

 Koninklijke Vlaamse Opera (K.V.O.)).

 94 OvH aan 'Direction of the B.B.C, (section "Music")' (26-8-1946); K.A. Wright ('Deputy Di-

 rector of Music', 25-9-1946); H. Vowles ('Senior Administrative Assistant, Music Department',

 25-9-1946).

 95 Janus Kurvers (17-5-1947), 'De Heer Aug. Vörding, [...] zeer bekend musicus en vriend van

 moderne koorwerken, vraagt de partituur van beide werken ter inzage. Hij wil er [...] over

 schrijven in het Zangersblad (U kent het wel, het is het officiële blad van het Nederi. Zangers-

 verbond) [...] Stelt U zieh met hem in verbinding?'

 96 Bewerking van het volksliedje Komt vrienden in het ronde. Zie: Oscar van Hemel 1 892- í 982,

 catalogus koorwerken, edd. P. van Moergastel & W. Riksen (Tilburg, Brabants Conservatorium

 1990), 16.

 97 Op de traditionele Latijnse tekst. Ibid.

 98 Op teksten van J. Werumeus Buning. Ibid.
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 nenkoor en orkest: De Bmict)L) en Dat Liet van Alionora.W{) Op verzoek van Editions

 Internationales Basart N.V. te Amsterdam schreef Van Hemel in 1946 Burlesque voor

 pianosolo101 en voor Ons Leekenspel102 het lied Geboorte 103 voor schoolkoor met gi-

 taar of gemengd orkest, dat opgenomen werd in de bundel Het Jaar van Maria die

 in 1947 verscheen. In opdracht van een derde uitgever, Harmonia, componeerde
 Van Hemel in 1947 voor a capella vierstemmig gemengd koor toonzettingen van
 de volksliedjes Komt vrienden in het ronde en Sarie Marais. 104 Van de composities uit

 1945 en 1946 is geen correspondentie over een eventuele opdrachtverstrekking in
 het archief aanwezig. Wei bevinden zieh in het archief nog drie verzoeken (van een

 pianist, een strijkkwartet en een kamerorkestje)105 waar Van Hemel kennelijk nota

 van heeft genomen, maar waarop hij niet is ingegaan.

 De toekenning van een regeringsprijs voor zijn Ballade 106 en het winnen van de

 prijs van de stad Amsterdam voor zijn VioolconcertU)1 functioneerden als 'objectieve'

 erkenning van de kwaliteit van deze composities. Van Hemel kon hiermee in zijn
 correspondentie ' advertising voor zijn werk plegen. Dat deed hij ook met een fol-
 der die hij direct na de oorlog had laten drukken van zijn belangrijkste composities
 om die onder de aandacht te kunnen brengen van musici en Organisatoren.108 On-

 der de bewaarde correspondentie uit deze periode bevinden zieh reacties op deze

 99 Op een gedieht van Jan Prins. Ibid., 21.

 100 Op een gedieht van P.C. Boutens. Ibid.

 101 Opgedragen aan zijn dochterjoke. Oscar van Hemel 1892-1982, catalogus kamermuziek, toetsin-

 strumenten, liederen, edd. P. van Moergastel & W. Riksen (Tilburg, Brabants Conservatorium

 1991), 20.

 102 Ons Leekenspel (22-4-1947), '[Wij verstrekken] geregeld opdrachten aan Nederlandse com-

 ponisten tot het componeren van eenvoudige instrumentale en vocale muziek. [...] Indien U

 muziek heeft liggen [...] zouden wij U willen verzoeken deze [...] ter inzage te zenden onder

 opgave van de prijs, welke U zoudt willen ontvangen.'

 103 Op een gedieht van Guido Gezelle. Oscar van Hemel , catalogus koorwerken, 21.

 104 Ibid., 5.

 105 Noord Nederlands Strijkkwartet (24-1-1947), 'Is het mogelyk voor ons een nieuw kwartet

 te schryven? [...] Deze ev[e]ntuele opdracht zou ons dan het privilege van eerste opvoering

 moeten verzekeren.'; Theo van der Pas (pianist, 5-7-1947), 'De bedoeling der concertetude is

 dat ik in het körnende seizoen een serie Etudes van verschillende Ned. comp, wil uitvoeren.

 Hopende er een van U te krijgen, Hoogachtend,'; Fam. Rhoen (ex-Bergen op Zoom, nu:

 Haarlem, 6-7-1947), 'Zoais ik U eertijds eens mededeelde, waren we hier doende, aan de

 oprichting van een R.K. Kamerorkestje. [...] Ons verzoek aan U was dan, of U ons misschien

 met een werkje voor Kamerorkest kon ver[r]assen, dat wij zeer gaarne in studie zouden nemen.'

 106 Henrik Jan Reinink (Secretaris-Generaal van het ministerie van Onderwijs Künsten en Weten-

 schappen, 27-12-1946), '[...] ais blijk van waardering [...] een prijs van f. 1.000.- [...] voor de

 door U gecomponeerde Ballade voor orkest.' (Gevolgd door gelukwensen van, o.a. het Rot-

 terdams Philharmonisch Orkest. Zie K. Kuiper (8-1-1947)).

 107 Theo Olof (violist, 17-11-1947), 'Mag ik U van harte gelukwensen met de Muziekprijs voor
 Uw vioolconcert.'

 108 NMI/OvH, 11.10, Programmai en kritieken, Bergen op Zoomse periode.
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 advertising- activiteiten, soms met vermelding van het door Van Hemel beoogde doei:

 het voornemen om werk van hem in het repertoire op te (laten) nemen.109 Evenals

 in de voorafgaande periode werd de componist om foto's, toelichtingen en autobio-

 grafisch materiaal gevraagd zodat Organisatoren daarmee programmatoelichtingen en

 advertenties van de nodige informatie konden voorzien.110 Zijn reputatie had zieh

 ook boven de grote rivieren zodanig ontwikkeld dat Van Hemel door de "Haags eh e

 Kunstkring' gevraagd werd in eigen persoon zijn werk te komen toelichten en te
 (laten) speien.111

 Wat zijn direct marketing- activiteiten betreft, bevinden zieh ook onder de corres-

 pondentie van dejaren 1945-1947 weer voorbeelden van het benaderen door Van
 Hemel van individuele musici met bladmuziek om ze over te halen zijn werk te gaan

 speien.112 Uit deze tijd stamt o.a. zijn contact met de Maastrichter pianist Jean Frans-

 sen, van wie tot 1974, 27 jaar later, correspondence in het archief terug te vinden is.

 Verder ontving hij een aanbieding van Daniel Ruyneman om 'zijn' Nederlandse
 Vereniging voor Hedendaagse Muziek te gebruiken om Van Hemels' muziek uitge-
 voerd te krijgen.113 De concertmeester van het Residentie Orkest, Adolphe Poth, zag

 interessante mogelijkheden voor Van Hemel om zijn vioolconcert bij het Rotter-
 dams Philharmonisch Orkest te slij ten1 14 (in de hoop dat hij daar dan mocht soleren).

 De hoeveelheid correspondence over de stand van zaken met betrekking tot de
 uitvoering van zijn werk op de verschillende podia en voor de radio was in deze peri-

 ode significant gro ter dan tijdens de vooroorlogse periode. Deels valt dit te verklaren

 109 F. Smits (Voorzitter Breda Vooruit, 27-12-1946), 'Volgend seizoen zal ik trachten in elk geval
 een uwer werken te Breda te doen uitvoeren b.v. de ballade.'

 110 P. Stroeken (bestuurslid Verdona, 12-12-1946), 'Voor wat Uw persoon betreft zou ik [...]

 gaarne beschikken over een levensbeschrijving plus foto. [...] een algemeene werkbeschrijving

 [...] bijzonderheden over de com-positie [...] Uw persoonlijke opvatting daarover. Dit laatste

 [...] zal de uitvoering ervan zeer ten goede komen.'

 111 Theo van der Pas (Vereniging "Haagsche Kunstkring", 5-7-1947), 'Gaarne zullen wij [...] een

 middag (thé musicale) voor U reserveeren. [...] Wij kunnen echter geen honorarium uitkeeren,

 wel de onkosten vergoeden.'; W. Felser ( '2e Secretaris Haagsche Kunstkring, IVde Afdeling

 (Muziek)' , 8-9-1947), 'De muziekafdeling [...] die thans de meest vooraanstaande Haagse

 musici onder haar leden telt, heeft hierbij het genoegen U uit te nodigen [...] op een [...] Thé

 Musical. Wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer U in intieme kring een kleine causerie

 zoudt willen houden over Uw werk en dit aan de piano met voorbeelden toelichten.'

 112 Nap de Klijn (22-8-1946), 'hartelijk dank voor de Sonate! [...] We hebben dan ook besloten

 hem op ons concert te A'dam te plaatsen, 10 November. Kleine zaal Concertgeb. Leuk, hè?'.

 Jean Franssen (pianist, 9-9-1947), 'Ik moet U tevens nog bedanken voor [...] het pianoalbum

 Ned. Muziek. [...] Uw "Humoresque" vind ik erg aardig [...]' .

 113 Daniel Ruyneman (13-11-1947), 'Je kunt [...] altijd op de Nederlandsche Vereeniging voor

 Hedendaagsche Muziek rekenen. In de 2de helft van het seizoen zal het wel mogelijk zijn je

 Altsonate te brengen.'

 Adolphe Poth (concertmeester Residentieorkest, s.d. (1946?)), 'Zoudt u misschien ook eens

 Rotterdam schrijven om de eerste uitvoering van uw Vioolconcert daar aan te bevelen, want

 het kan nog lang duren voor ik het met het Residentie Orkest zal kunnen spelen.'
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 uit het groter aantal composities dat nu van hem in omloop was. Maar Van Hemel
 leek ook nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden als hij, in het pre sales- stadium,

 het idee had dat het visje zou kunnen gaan bijten. Uit veel correspondentie valt op te

 maken dat die geschreven is als antwoord op door de componisi gestuurde verzoeken

 om informatie. Soms komen de verzoeken op een moment dat de correspondent
 nog niet wist waar hij het werk kon plaatsen.115 Een stap verder zijn de musici en

 programmeurs die tegenover Van Hemel in ieder geval de intende konden uitspre-

 ken het stuk te gelegener tijd uit ze zullen gaan (of laten) voeren.116 Het volgende
 stadium was het kunnen noemen van een datum,117 zij het dat die wel eens moest
 worden verschoven.118 Verder bevatte de correspondentie van dejaren 1945-1947
 diverse verzoeken om composities ter inzage toegestuurd te krijgen voorafgaand aan

 een eventuele koop- of huurbeslissing.119 Ook laatstgenoemd aantal verzoeken is

 115 Wolfgang Kander (fluitist, 21-7-1947), 'Uw fluitsuite [...] Partituur eerst aan de Heer Wil-

 lemsen v.d. K.R.O. gegeven, die er niets [...] mee gedaan heeft [...] Partituur toen maar weer

 afgehaald en aan de Heer Krelage v.d. Vara gegeven. Deze heeft er wel interesse voor [...] Als

 de datum vaststaat zal ik U deze vanzelfsprekend direkt mededelen.'; Fr. Smits (24-7-1947),

 'Heden schreef ik aan de heer Flipse met het verzoek [...] Uw Ballade op een der programmai

 van het a. s. seizoen te plaatsen. Wanneer een Uwer werken het volgende seizoen alhier niet

 ten uitvoer mocht komen, ligt het dus niet aan ondergetekende.'; Janus Kurvers (8-8-1947),

 'Wat de heer Willemsen beweert is niet juist, [...] Ik vind de K.R.O. maar een slordige boel [...]

 verwaarloost [...] het Katholieke Zuiden [...] Intussen hebben we van de Vara ook niets meer

 gehoord.'

 116 Zoals: Theo Olof (21-12-1947), (het op zijn repertoire zetten van het Vioolconcert); Martin Tijt-

 gat (violist, 26-12-1946) en Cor Coppens (hoboi'st, 31-5-1947), (uitzending van de Vioolsonate

 resp. de liederen Holland en Amarillis ); verder zijn er K.R.O.-intentieverklaringen van Manus

 Willemsen ('Hoofd afd. Muziek, Katholieke Radio Omroep', 3-9 en 11-11-1947) en André

 Rieu (dirigent Omroep Kamero rkest, 7-9-1947) inzake uitzendingen van het Pianoconcert en

 van de cantate Maria Magdalena en een toezegging van Anton Krelage (als dirigent verbonden

 aan de V.A.R.A., 13-9-1947) inzake de Suite voor fluit en kamerorkest.

 117 Hein Jordans (14-5-1946), 'Als het goed gaat dirigeer ik 15 Juni a.s. te den Bosch ik heb daar

 voorgesteld als 2C nummer jouw Ballade. Praat er nog niet over eerst de beer Schieten.'; P.

 Stroeken (12-12-1946), '"Venlona" heeft het plan om op haar a.s. kerstconcert o.m. het "Mag-

 nificat" door U gecomponeerd, uit te voeren onder directie van dhr. Hein Jordans.'; correspon-

 dentie over radio-uitzendingen: Corneel Mertens (6-2-1947) en de verschillende bestelbrieven

 van de N.I.R. (6-2-1947 en 11-2-1947). (Betreffen Maria Magdalena en Resurrectio) .

 118 Jaap Spaanderman (dirigent Arnhemse Orkest Vereniging, 28-8-1947), 'Door omstandigheden

 zal Uw Symphonie niet eerder kunnen worden uitgevoerd dan op Zondag 4 en Vrijdag 9

 April.'; zowel André Rieu (7-9-1947) als Jean Franssen (pianist, 9-9-1947) informeert OvH

 over uitstel van de K.R.O. -uitzending van het Pianoconcert.
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 belangrijk groter dan in de vooroorlogse periode. Dat Liet van Alionora is het eerste

 werk dat hij via (een voorloper van) Donemus in de étalagé liet zetten:120 in de vol-

 gende periode zal dit 'verkoopkanaal' voor Van Hemel sterk in betekenis toe gaan
 nemen. Uit dit alles blijkt dat Van Hemel zijn contacten na de oorlog frequenter
 gebruikte om besluitvorming over het opvoeren van zijn composities te volgen en
 te stimuleren. Daarmee hield hij, ondanks zijn toenemende nationale bekendheid als

 componisi, zijn relaties met de 'werkvloer' (de uitvoerende musici en hun artistieke
 leiders) overeind.

 In de correspondentie van deze periode neemt ook het aantal stukken over sales-

 activiteiten toe. Van Hemel hield de verkoop en de afrekening (nog) in eigen hand.121

 Hij sloot daartoe contracten met uitgevers,122 nam bestellingen op van handelaren,123

 119 Twee verzoeken komen op voordracht van Willem Pijper: Corne Hartong (directrice 'Rotter-

 damsche Dansschool', 29-1-1946), 'Op een Zaterdagmiddagconcert van het Concertgebouw-

 orkest onder leiding van den heer Jordanļs] [...] hoorde ik Uw ballade. [...] voor choreo-

 graphische vertolking groote mogelijkheden [...] dat ik heel graag [...] Uw partituur zou willen

 inzien [...] Uw adres ontving ik van den heer Pijper.' en: Louck Cuperus (altzangeres, 24-9-

 1946), 'Op zoek naar composities voor een pianokwartet van mijn Engeischen vrienden kreeg

 ik via den Heer Willem Pijper uw adres. [...] Misschien heeft U ook liederen of orkestaria's enz.

 voor altstem gemaakt? Ik zou ze graag willen leeren kennen - om zoo mogelijk te zingen hier

 of in 't buitenland.'; verder gevonden verzoeken: Paul Frenkel (pianist, 6-12-1946), Pianocon-

 cert 'en eventueele andere pianowerken'; Iskar Aribo (31-3-1947), 'liederen en viool sonates';

 Sophie Both-Haas (sopraan, 4-6-1947), (via Frans van Amelsfoort:) liederen; Theo Olof (17-11-

 1947), Vioolconcert (première op 26-2-1949 met het Concertgebouworkest o.l.v. Hein Jordans);

 Cor Coppens (20-11 en 3-12-1946): Holland en Amarillis (t.b.v. een radio-uitzending); Pieter

 Hoogenbergh (17-11-1947), Pianotrio; Johan de Molenaar (pianist, administrateur U. S. O.,

 31-10-1947), (via Johann Oellers) Pianokwartet ; Willem Andriessen (voorzitter 'Vereeniging

 tot Muziekontwikkeling der schooljeugď, 7-11-1946), Ballade; Spaanderman (8-8-1947), Sym-

 phonie í; meer oriënterende verzoeken: Albert van Raalte (15-4-1947), 'het een en ander van

 Uw oeuvre'; August Vörding (26-5-1947), 'Uw mannenkoorcomposities.'

 120 De Laer Kronig - Oosink ('ass. bibl. Bibliotheek van de Stichting Nederlandsche Muziekbe-

 langen', 19-4-1947), '[...] de partituur van Uwe 'Alianora' heden in goede orde door ons werd

 ontvangen. Met het aanmaken van het materiaal wordt onmiddellijk begonnen.' (SNM is de

 voorloopster van Donemus).

 121 Correspondentie over geldkwesties: Evert Cornelis ('Onder-Directeur Het Concertgebouw

 N.V.', 25-1-1946), materiaalhuur voor Ballade; Ons Leekenspel (8-9-1947), honorarium Maria-

 lied; N.I.R. (29-4-1946), huur orkestpartijen Symphonie Í; Ru Sevenhuijsen (violist, 22-7-

 1947), 2C Vioolsonate t.b.v. radio-uitzending.

 122 Edition Heuwekemeijer (8-4-1946), 'tien procent van de bruto-verkoopprijs [...] nadat per titel

 vijfhonderd exemplaren zijn verkocht,' Pianotrio, Altvioolsonate, Cellosonate en 2e Pianosonate; J.

 Zijderlaan (Harmonia Uitgave, 29-11-1947), Honorarium: f. 75.- plus 'enkele afdrukken van

 de volksliederenbundels' (betreft harmonisatie Sarie Marais, Komt vrienden in den ronde en Die

 winter is vergangen).

 123 Muziekhandel Spronk (handtekening onleesbaar, 22-7-1947), 'Wilt U mij per omgaande

 toezenden: [...] Vergeet U niet een nota bij te voegen, daar ik het met afleveren moet afre-
 kenen.'
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 onderhandelde (soms met,124 soms zonder125 succès) over de (of een speciale) huur-

 prijs van manuscripten die hij uitleende voor opvoeringen en kreeg ook met au-
 teursrechtelijke zaken126 en logistieke vraagstukken127 te maken. Vergelijking van de

 correspondentie van deze periode met die van 1935-1939 wekt de indruk dat deze
 bedrijfsvoeringskant (veel) meer aandacht van Van Hemel was gaan vragen.

 Ook gedurende de periode 1945-1947 bleef Van Hemel, uit eigen beweging
 of op verzoek, contact houden met uitvoerende kunstenaars na afloop van het po-
 diumoptreden. Hij hield lijsten bij van waar en wanneer welke composities wer-
 den uitgevoerd.128 Verder zijn op dit after sales- terrein uitnodigingen aanwezig aan

 Van Hemel om te komen luisteren bij een concert van zijn werk (en eventueel: de
 repeti ties). 129 Ook ontving hij enkele reacties van musici na uitvoering van een van

 zijn werken.130 De componist reageerde ook zelf naar de uitvoerende artiesten. Zo
 bevindt zieh in het archief een complimenterende brief van de componist aan Corrie

 Hartong131 voor haar choreografie van zijn Ballade en een tweetal (dankbare) reacties

 124 OvH aan Corrie Hartong (3-01-1947), 'Tot mijn spijt kan ik niet accoord gaan om huur part.,

 materiaal en piano uittreksel cadeau te doen. Ik heb voor mijn componistencarrière al zoo

 vele offers gebracht [...] dat ik er paal en perk aan stellen moet. Ik verwacht dus voor de drie

 uitvoeringen een vergoeding van f 100 - [...] Excuseer dit zakelijke gepen.'; Corrie Hartong

 (10-2-1947), 'Werkelijk, ik ben jaloers op je, dat je in Staat bent eischen te stellen. [...] je F.

 100.- zul je hebben [...] er wel even mee wachten, want ik moet nu van de week met mijn

 bakje rondgaan.'; C. Mertens (6-2-1947) en gerelateerde N.I.R.-bestelbrieven (6-2 en 11-2-

 1947), Brf. 627,00 voor Maria Magdalena en Bfr 679,30 voor Resurrectio.

 125 Soeur Marie Daniela (16-2-1947), 'Hierbij heb ik het genoegen, UEd. de muziek terug te zen-

 den, die ik dezer dagen uit Woerden ontving [...] We betalen met nonnetjesgeld royaal terug

 en hopen 'n extra Zegen voor UEd. te verkrijgen.'; Soeur Marie Daniela (29-5-1947), 'Tegelijk

 met deze brief aan Uw adres gaat er een naar Woerden, MET UW BRIEF AAN MIJ er bij in-

 gesloten. [...] Ik hoop dan ook van harte, dat de eerwaarde Overste van Woerden textielpunten

 kan missen [...] Niet nodig dat Uzelf nog gaat "bedelen", zoals U dat noemt. U zult er wel wat
 van hören zonder dat!'

 126 J. Scheepers (29-12-1946), '"Magnificat" in Ie uitvoering [...] of dit werk door de Buma voor

 U wordt beschermd. [...] Waar deze rechten ongeveer f. 30.- beloopen, zijn wy zo vry even by
 U te informeeren.'

 127 OvH aan Corrie Hartong (31-1-1946), 'Daar mijn oudste dochtertje conservatorium loopt bij

 Pijper, [...] Zij zal [...] een part, (ik bezit er verschillende) bij U bezorgen.'; K. Kuiper ('admini-

 strateur R'damsch Philharm. Orkesť, 14-10-1946 en 8-1-1947), afleveren van partituren.

 128 NMI/OvH, 11.13. Lijsten van radio- en concertzaaluitvoeringen Í943 t/m 1976.

 129 Evert Cornelis (7-1-1946), Ballade , Concertgebouworkest; Corneel Mertens (29-5-1946), Suite

 voor kamerorkest, Radio Orkest N.I.R.; A.J. van Luijk (secretaris Tilburgsch Stedelijk Orkest,

 25-4-1947), Pianoconcert.

 130 Corrie Favié ter Steege (5-5-1946), Ge bed voor Ra; Cor Coppens (20-11-1946), Holland en

 Amarillis; Paul Frenkel (6-12-1946), Pianosonate.

 131 OvH aan Corrie Hartong (13-2-1947), 'Heb in je Ballade speciaalje groote fantasie bewonderd,

 je diepgang.'
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 van de uitvoerende musici132 op felicitatiebrieven die de toondichter over hun op-

 tredens schreef. Het beperkt aantal vindplaatsen ten opzichte van het waarschijnlijke

 aantal uitvoeringen133 doet vermoeden dat Van Hemel slechts bij een klein deel van

 de uitvoeringen zelf aanwezig was of slechts voor enkele radiouitzendingen van zijn

 werk de tijd nam om ernaar te luisteren. Naast recensies uit plaatselijke bladen134 en

 de folder die hij in 1945 als advertentie over zijn werk liet drukken,135 verzamelde

 hij ook recensies uit de landelijke pers. Ook zijn er voorbeelden aanwezig dat uit-
 voerende musici of muziekgezelschappen hem de (plaatselijke) recensies stuurden.136
 In het archief is ook een tweetal kritisch/analytische reacties van August Vording uit

 Hengelo te vinden137 die o.a. recenseerde voor het Zangersblad, en die Van Hemel
 kennelijk de moeite waard vond om te bewaren.

 Bekijken we het totaal van activiteiten over de periode 1945-1947, dan blijkt dat

 Van Hemel een breed scala aan ' marketing & stf/ei-activiteiten inzette om uiteindelijk

 zijn werk tot klinken te brengen. De hoeveelheid public relations- onderwerpen in

 zijn correspondence blijft onveranderd hoog ten opzichte van de besproken voor-
 oorlogse periode. Naast vernieuwing van het gekrompen Belgische smaldeel in zijn
 netwerk, groeit het aantal contacten onder Nederlandse componisten, musici en Or-

 ganisatoren. De pre stf/e5-activiteiten nemen in deze periode in belang toe, omdat

 meer muziek van Van Hemel gespeeld werd (of dat musici het voornemen hadden
 dat te gaan doen) en omdat Van Hemel de gewoonte had het besluitvormingsproces

 over het op de lessenaar zetten van zijn repertoire nauwlettend te volgen en dat ook

 probeerde te beïnvloeden. Door aanvulling van de (nog aanwezige) correspondence
 met informatie over zijn composities uit de eerste twee jaren van deze periode (1945

 en 1946) 138 blijkt dat Van Hemel in deze periode een belangrijk aantal werken in
 opdracht schreef, waardoor er sprake was van invloed van de externe vraag op zijn

 product development- activiteiten. Met de aanwezige informatie is niet meer na te gaan

 of dit een gevolg was van een actieve netwerkpolitiek door de componist of van het
 feit dat men Van Hemel vanwege zijn toenemende bekendheid gemakkelijker wist
 te vinden voor een compositieopdracht.

 132 Corneel Mertens (29-5-1946), '[...] genoegen dat U tevreden waart over [...] Leonce Gras. Ik

 kan goed begrijpen dat U [...] dhr. Franz André had gewenscht, doch we moeten onze jongere

 dementen ook een kans geven.'; Albert van Raalte (15-4-1947), 'Laat ik beginnen met U te

 danken voor de éloges, welke U my toezwaait in verband met de uitvoering van Uw werk.'

 (Symphonie 1, Radio Philharmonisch Orkest).

 133 Van Hemel telt wel 39 uitvoeringen van zijn werk in het seizoen 1946-1947. (Archief MH/

 OvH, nr. 319, 11-5-1947 (of later), 'Uitvoeringen van werken van / Oscar van Hemel / Sei-

 zoen 1946-1947.')

 134 NMI/OvH, 11.10, Programmai en kritieken. Bergen op Zoomse periode. 1907 t/m 1949.

 135 NMI/OvH, 11.10, Ibid.

 136 Paul Frenkel (6-12-1946), Pianosonate); Koninklijk 's-Hertogenbosch' Mannenkoor (24-5-
 1947), De Bruid.

 137 August Vörding (26-5-1947 en 5-6-1947), De Bruid en Dat Liet van Alionora.

 138 Oscar van Hemel, catalogus koorwerken , 5, 16, 21; Oscar van Hemel, catalogus kamermuziek, 20.
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 III. DE TWEEDE PERIODE NA WO III 1948-1949

 Aan het einde van deze periode verhuisde Oscar van Hemel met zijn gezin naar
 Hilversum. Het was de uitkomst van een proces waarbij hij zijn recente Nederlandse

 netwerk benutte dat hij door zijn public relations- activiteiten had opgebouwd. Hij

 informeerde bij de voorzitter van de Vrienden van het Brabants Orkest, ir. Bouman,

 waarom hij niet, en Hein Jordans en Louis Toebosch wel, in de pers als kandidaten

 waren genoemd voor het dirigeerstokje van het pas opgerichte Brabants Orkest.139

 Hij vroeg Hendrik Andriessen naar de sollicitatieprocedure voor de directiezetel van

 het Utrechts Conservatorium,140 die Andriessen in ging wisselen voor die van het

 Haagse Conservatorium. Van diens broer Willem, directeur van het Amsterdams
 Conservatorium, ontving hij een schriftelijke bevestiging dat bij een mogelijke vaca-

 ture voor het hoofdvak Compositie zeker aan hem gedacht zou worden.141 Ook de
 algemeen secretaris van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging,
 Jos. Smits van Waesberghe zou een woordje voor hem doen.142 Maar uiteindelijk
 koos hij voor de rol van vrije ondernemer in Hilversum met de zekerheid achter
 de hand van een vervroegd pensioen van de muziekschool in Bergen op Zoom,143
 de continuering van zijn leraarschap aan de Kweekschool aldaar plus een in 1948

 139 OvH aan ir Bouman (7-1-1949), 'Gisteren met pijnlijke verbazing gelezen in het Brabants

 Nieuwsblad dat Hein Jordans en Louis Toebosch als Ie en 2ť dirigent van het Br. Orkest "ge-

 doodverfd" worden. [...] Een poosje geleden verzocht ik U ook mij in de gelegenheid te willen

 stellen van mijn dirigeer talent te demonstreren'; Bouman (18-2-1949), 'Er is nog geen enkele

 beslissing [...] genomen. Heb daarom nog wat geduld.'

 140 Hendrik Andriessen (directeur Conservatorium en Muziekschool Utrecht, 25-3-1949), 'Har-

 telijk dank voor je gelukwenschen. Er is hier nog geen enkele officiële benoeming. Schrijf- als

 je er ernstig over denkt - aan den voorzitter van het Bestuur, den heer Ir. J.H. Verstegen [...]

 Ik kan er inderdaad niets van zeggen.'

 141 Willem Andriessen (pianist, directeur Conservatorium Amsterdam, 28-3-1949), 'Hartelijk dank

 voor uw gelukwenschen. [...] sedert bijna 2 jaar had mijn broer bij ons "verlof' gevraagd, om

 daardoor rüstig te kunnen componeren. Zijn lessen zijn dus al [...] verdeeld [...] De vraag is

 nu: zullen wij iemand benoemen of 't "maar zoo laten." [...] Zeer zeker behoort u tot de com-

 ponisten die hierbij onmiddellijk ter sprake zullen komen.'

 142 Jos. Smits van Waesberghe (3-4-1949), '[...] terstond heb ik mij in contact gesteld met de Hr.

 Willem Andriessen. Hij had U toen juist [...] reeds geschreven [...] Ik heb Uw persoon en

 capaciteiten bij hem bepleit [...] Ik begrijp, dat het voor U alles waard zou zijn, indien U een

 betrekking als hoofdleraar [...] zou kunnen verkrijgen. Want [...] als vader van een gezin in

 een dure stad is een vaste bestaansbasis van ontzaglijke betekenis. Ik hoop, dat U nog meerdere

 pijlen op Uw boog zult hebben, dan deze mogelijkheid.'

 143 Besluit Raad der gemeente Bergen op Zoom (30-9-1949), '[...] gezien het verzoek van L.O.

 van Hemel [...] leraar aan de gemeente-muziekschool [...] gelet op de uitspraak van de pensioen-

 raad [...] dat L.O. van Hemel, uit hoofde van ziekten of gebreken voor verdere waarneming van

 zijn betrekking ongeschikt is [...] besluit [...] met ingang van 1 December 1949 eervol ontslag

 te verlenen [...]'.
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 door Phons Dusch aangeboden docentschap aan het Tilburgs Conservatorium.144
 Zijn expliciete wens om in Tilburg ook het vak Compositie (naast solfège en vi-
 ool) toegevoegd te krijgen op zijn benoemingsacte, zonder dat zieh daar leerlingen
 voor hadden aangemeld,145 duidt op de promo tionele waarde die Van Hemel hieraan

 toekende voor zijn naam als componist. Hij versterkte zijn goodwill in Amsterdam
 door Willem Andriessen te feliciteren met de benoeming van Léon Orthel als docent

 Compositie aan zijn conservatorium.146

 Ondanks zijn streven om boven de grote rivieren een nieuwe baan te vinden,
 probeerde hij zijn zuidelijke netwerk in stand te houden. In het archief bevindt zieh

 nog een circulaire die hij zijn Vlaams- en Franstalige Belgische relaties liet sturen via

 het (Antwerpse) adres van zijn broer Eduard.147 Enkele documenten wijzen op zijn

 rol als bruggenhoofd tussen de Belgische en de Nederlandse muziekwereld148 en op

 144 Phons Dusch (R.K. Leergangen, Tilburg, 10-5-1948), 'Nu zou ik graag de solfègelessen aan U

 willen toe vertrouwen en U tevens voorstellen, leeraar voor Compositie te willen worden. [...]

 Voor Compositie heb ik op het oogenblik nog geen inschryving, evenmin als voor Instrumen-

 tale maar dat is met het oog op de toekomst.'

 Phons Dusch (2-7-1948), 'Het verheugt me byzonder, dat het me eindelyk gelukt is u

 als leeraar aan het Conservatorium te kunnen aanstellen Mr. B.J.M. van Spaendonck (sec-

 retaris Curatorium der R.K. Leergangen, 25-8-1948), 'wij [hebben] de eer U mede te delen,

 dat het Curatorium [...] U heeft benoemd tot buitengewoon docent aan het Conservatorium

 (Afdeling Profane Muziek) voor Solfège en tijdelijk voor Viool.'

 145 OvH aan H. M. S. Blomjous (voorzitter van het Curatorium der R.K. Leergangen, ong. 26-8-

 1948 ), 'In antwoord op Uw brief van 25 dezer had ik nog graag bij de acte van benoeming

 willen zien toegevoegd het vak Compositie. Dit is toegezegd [...] en ook gepubliceerd in het

 jaarboekje 1948-1949 van de R.K. Leergangen.'

 146 Willem Andriessen ( 8-11-1949), 'Vriendelijk dank voor Uw schrijven van 6 November. En

 vooral voor de royale en sympathieke wijze, waarop U reageert op de benoeming van Orthel.'

 (Zie voetnoot 141).

 147 Circulaire aan 'Heer Hoofdopsteller', ondertekend door E. Van Hemel [...] Borgerhout (19-2-

 1948), 'De gemeente Amsterdam heeft de prijs van 1000 gulden toegekend aan een vioolconcert

 door de toondichter Oskar van Hemel. [...] geboren te Antwerpen [...] gekwetst soldaat, tijdens

 het bombardement van Antwerpen [...] "Maria Magdalena" uitgezonden door het N.I.R. [...]

 groot laureaat [...] uit het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen [...] vele vrienden

 in de kunstwereld hier te lande circulaire aan ie Rédacteur en Chef, ondertekend door

 E. Van Hemel (19-2-1948), 'Il y arrivait en cette année là, pendant le bombardement d'Anvers

 et blessé après la bataille de Haelen. [...] n'oubliant toutefois pas le sol natal [...] depuis qu'il s'est

 installé en Hollande, à quelque 30 kilomètres de sa ville natale, un compositeur d'une réputation
 mondiale.'

 148 Jef Maes (2-7-1948), 'Nu stelt mej. Y. Van den Berghe voor of U mijn Concerto voor Piano

 in Holland (Radio Hilversum) kunt doen uitvoeren; zo mogelijk met uw werk erbij?'; Maurice

 Raskin (18-3-1949), 'J'ai déjà écrit à m: E. Flipse [...] sans obtenir de réponse [...] , je crois me

 souvenir d'ailleurs vôtre proposition d'intervenir.'
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 Aťbeelding 2. Oscar van Hemel op zijn werkkamer in Hilversum, 1959.

 de contacten die hij met Beigen in Nederland149 (en de USA)150 onderhield.

 Ook Van Hemels relaties in het zuidelijke gedeelte van Nederland breidden zieh
 uit. Hij hielp mee de musici voor het Brabants Orkest te selecteren.151 Het aantal
 jureringen bij concoursen in Zeeland en Noord-Brabant nam, na slechts één enkele
 in 1948, weer duidelijk toe.152 Hij continueerde zijn contacten met Venlona153 en het

 149 Adolphe Poth (16-5-1948), 'Hartelijk dank voor uw gelukwenschen naar aanleiding van mijn

 benoeming als eerste concertmeester v/h. Residentie Orkest.'

 150 Father Alexis C. Wygers (Sacred Hearts Seminary, Washington D.C, ??-l-1948), 'Ik heb nog

 geen gelegenheid gehad om Dr. Kindler over uw voorstel te spreken; [...] De nationale Sym-

 phony waarvan hij de conductor is gaat op 18 January in onze Universiteit een concert geven

 [...] Zoodoende moogt ge mij de partituur opzenden.' (OvH wilde zijn pianoconcert bij Kindler

 op de lessenaar zien te krijgen).

 151 Willem Brederode (directeur Stichting "Vrienden van het Brabants Orkest", 5-10-1948),

 'Hierbij berichten wij U, dat de strijkers-examens [...] gehouden zullen worden op 12 en 13

 October a.s. [...] Graag vernemen wij p. o. of wij op Uw komst mögen rekenen en of in dat

 geval nachtlogies voor U moeten worden besproken.'

 152 Frans van Amelsvoort (6-1-1949) en W. Janssen (secretaris bestuur 'Koninklijk erkend Has-

 selts Gemengd Kapelle Koor', Tilburg, 25-1-1949), jurylid 'Zangwedstrijď; P.C. Schippers

 (Bondssecretaris, Zeeuwse Zangers-bond "Zang Veredelt", 7-3-1949 en 24-10-1949), jurylid-

 maatschap op zangconcoursen te Goes en Maartensdijk.

 153 Constantijn Recerveur (voorzitter Venlona, 11-2-1949 ), 'Zéér vertrouwelijk gesproken zit ik

 over de dirigent (Wieke J.) een beetje in. Ais U een frisse en kundige jongeman kent die voor

 "Venlona" wat zou kunnen voelen - hij kan er immers van kneden wat hij wil - moet U niet

 nalaten mij, zij het natuurlijk vrijblijvend - een tip te geven.' (Betreft Wieke Jordans die zijn

 broer Hein juist als dirigent was opgevolgd).
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 Bosch' Mannenkoor.154 Door de vicevoorzitter van het laatstgenoemde koor werd hij

 gevraagd om redacteur te worden bij het (landelijke) Zangersblad van het Nederlands

 Zangersverbond na aanlevering van een aantal in de smaak gevallen recensies.155 Hij

 bleef ook recensies schrijven voor de regionale pers van West-Brabant.156 Ondanks

 het feit dat hij begin 1947 zijn laatste Thalia-concert had georganiseerd,157 kwam er

 nog informatie binnen via het daarmee opgebouwde netwerk.158 Een trotse leerlinge

 van de plaatselijke kweekschool schreef hem geslaagd te zijn voor het Staatsexamen

 (met dank namens Mère Supérieure).159 Onder andere in de persoon van Theo Olof,

 die ook regelmatig in België optrad, waren zijn Belgische en zijn Nederlandse net-
 werk met elkaar vervlochten.160

 In Nederland bleek zijn recent verworven lidmaatschap van het Genootschap van

 Nederlandse Componisten al nieuwe contacten op te leveren. En hij schroomde niet

 de secretaris, Karel Mengelberg, achter de broek te zitten om zijn wapenfeiten bin-

 nen het Genootschap bekend te maken.161 Ook de muziekfeesten van de ISCM1f)2
 zorgden voor nieuwe relaties, zoals Rutger Schoute die zijn werk bij de VARA zou
 promoten. Van Hemel continueerde ook zijn lidmaatschappen van de Koninklijke
 Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging en van de R.K. Vereniging van Toon-
 kunstenaars.163 Het gezag van Van Hemel werd verder versterkt door zijn benoeming

 154 Janus Kurvers (2-11-1949), 'Vrijdagmorgen zal de beslissing vallen of we in de persoon van de

 heer Jordans zullen slagen. [...] 't zal een kwestie van financien worden! [...] Er is nogal dei-

 ning over het ontslag van Frans [van Amelsfoort], maar het heeft de sympathie jegens hem in

 het koor, noch bij het publiek vergroot. Verschillende zangers zullen wel terugkomen. [...] in

 elk geval verwachten we een opbloei van het koor als de heer Jordans er voor Staat. AI aan 't
 verhuizen?'

 155 H. Heydendael (dirigent Koninklijk Heerlens Mannenkoor Sint Pancratius, 8-10-1949) en J.

 Kurvers (2-11-1949).

 156 'Brabants Nieuwsblaď (handtekening onleesbaar, 29-6-1949).

 157 Romijn, Oscar van Hemel, 34.

 158 Piet Nijland (violist, 21-6-1948), 'Wij denken nog dikwijls met zeer veel genoegen aan het

 prettige speien en het gezellige samenzijn te Bergen op Zoom, terug!'

 159 Mère Marie Paul (26-4-1949).

 160 Theo Olof (2-2-1949), 'Enige weken geleden speelde ik in Brüssel onder Frans André, die mij

 vertelde een goede vriend van U te zijn'.

 161 Cor van Berkel (23-1-1948), 'Uw adres dank ik aan de Heer Karel Mengelberg, secr. Van het

 Genootschap van Nederlandse componisten [...]'. (Betreft opname in het Muziek-biografisch

 Woordenboek, Gottmer); Karel Mengelberg (11-6-1949), 'Wel heb ik Uw vioolconcert kort

 besproken in "Mens en Melodie" [...] en [...] in "Het Vrije Volk" [...] maar verzuimd het feit

 van de bekroning in genootschapsjaarverslag te vermelden. Ik zal mijn verzuim inhalen [...].

 U woont welliswaar niet dicht bij Amsterdam, maar U kunt toch niet zeggen dat U gcïsolccrd

 bent, want Uw naam wordt allerwege met achting genoemd.'

 162 Rutger Schoute (4-6-1948), 'Vanmiddag sprak ik Aloys Haba en vele andere prominenten die

 het muziekfeest van de I.S.f.C.M komen bezoeken. Zullen wij elkaar daar van de week ook nog

 zien, of is de reis te groot?,

 163 NMI/OvH, 1.09, Verenigingen.
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 bij twee vaktechnisch belangrijke beoordelingscommissies: als gecommitteerde bij de

 eindexamens van het Tilburgs Conservatorium164 en ais lid voor het vak Theorie van
 de Staatsexamencommissie.165

 Ook zangverenigingen van boven de grote rivieren gingen nu contact zoeken met

 Van Hemel.166 Zijn reputatie onder zangverenigingen werd verder versterkt doordat

 het bondsblad Zang en Kunstleven aan hem als een van de eersten in zijn compo-
 nistenreeks aandacht besteedde.167 In het archief kan men in deze periode de eerste

 correspondentie vinden met muzikále bewoners van zijn toekomstige woonplaats
 Hilversum: Gerrit van Ravenzwaaij168 en Tom Andriessen.169

 Samenvattend komt uit de correspondentie het beeld naar voren dat Van Hemels

 relatienetwerk zieh binnen Nederland zodanig had uitgebreid dat hij toegang had tot

 besluitvormers inzake topposities in het Nederlandse muziekleven en dat zijn werk op

 de grote podia boven de rivieren werd toegelaten (Amsterdam, Den Haag, Utrecht,

 Rotterdam). Door zijn activiteiten in de wereld van de zangverenigingen en harmo-

 nie- en fanfareorkesten en in het muziekleven van Bergen op Zoom breidde ook
 zijn netwerk onder amateurmusici en bestuurders in Zuid-Nederland zieh verder
 uit. De relaties binnen de Belgische muziekwereld leken wat terug te vallen ondanks

 de gerichte promotionele activiteiten bij de Belgische radio en de podia-organisaties.

 164 Phons Dusch (10-5-1948), 'De Eindexamens vinden dit jaar plaats op Maandag 28 en Dinsdag

 29 Juni. Zoudt U deze dagen als gecommitteerde willen optreden?'

 165 Everhard van Beijnum (secretaos Staatsexamens voor Muziek, P-5-1949), 'Krachtens machti-

 ging van de Minister van Onderwijs Künsten en Wetenschappen heeft de Regelingscommissie

 voor de Staatsexamens voor Muziek de eer U uit te nodigen zitting te nemen in de examen-

 commissie voor Theorie. [...] 14 en 15 Juli [...] in het Koninklijk Conservatorium voor Muziek

 te 's-Gravenhage [...] Het honorarium bedraagt f 15.- per dag, terwijl de reis- en verblijfskosten

 volgens het "Reisbesluit-1916" zullen worden vergoed.'

 166 Jan van Dijk (secretaris R.K. Bond van Muziekgezelschappen in Zuid-Holland, 29-1-1949),

 Jurylid bondsconcours; D. Lemmen (Christelijk Residentie Mannenkoor, 3-10-1949), aankon-

 diging nieuwe vaste dirigent en verzoek het koor te blijven adviseren.

 167 [Redactie] Koor en Kunstleven (7-4-1948).

 168 Aan de echtgenote van Gerrit van Ravenzwaaij had Van Hemel in 1947 De drie ruiterjes (be-

 werking voor gemengd koor) opgedragen ( Oscar van Hemel, catalogus kamermuziek, 29). Er

 bevinden zieh twee brieven van Van Ravenzwaaij in het archief: (5-4-1949), 'Ik ben inmiddels

 begonnen met de opzet van een Nederlands Cultureel Instituut. [...] Indien het zo ver komt,

 dan zul je dat ook wel merken [...] We wilden het jullie evenwel verteilen, omdat je altijd zo

 meelevend bent geweest in onze moeilijke tijd, waarvoor we jullie oprecht dankbaar zijn.' en

 (9-6-1949), 'inmiddels hebben jullie wel een brief van [...] Andriessen gekregen [...] dat ik hem

 vertelde [...] of dat voor hem nu niet iets was [...] compositie-klassie aan zijn Instituut [...] Cor

 en ik hopen je daarmede in je kaart te speien [...] onder het motto: Van Hemel in Holland.' (Zie

 ook voetnoot 169).

 169 Tom Andriessen (directeur / eigenaar Muziek Instituut Andriessen, Hilversum, 8-6-1949),

 'Van den heer G. v. Ravenzwaaij vernam ik, dat U het plan heeft Hilversum als Uw woonplaats

 te kiezen. [...] Ik zou het zeer op prijs stellen, indien U bereid zoudt zijn, om aan ons Instituut

 een cursus in compositie te geven'.
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 Twee van de drie composities die Van Hemel in deze periode afrondde, waren
 voorbeelden van vraaggestuurde product development- activiteiten. In 1948 bewerk-

 te hij De Bierbroederkens voor het jeugdkoor De Jonge Markiezen uit Bergen op
 Zoom.170 In 1949 voltooide hij De Stad , een werk voor sopraan, bari ton, koor en
 orkest, in opdracht van het mannenkoor Venlona uit Venlo. Dit baseerde hij op een

 (100 regels teilend) gedieht dat Anton van Duinkerken speciaal voor het vijftigjarig
 bestaan in 1950 van dit koor schreef.171 In het archief van Van Duinkerken in het

 Letterkundig Museum, bevindt zieh een 'tussenrapportage' van de componisi aan
 de dichter172 en een enthousiaste terugkoppeling over de jubileumuitvoering op 16

 aprii 1950173 waar Van Duinkerken niet bij aanwezig was: twee voorbeelden van,
 achtereenvolgend, pre- en after 50/es-activiteiten van Van Hemel. Het derde werk dat

 hij in deze periode afrondde, zijn 2C Symfonie (1948), waarvan de première in 1949 in

 Rotterdam plaatsvond onder leiding van Eduard Flipse,174 lijkt een eigen initiatief en

 valt te definieren als een voorbeeld van aanbod gestuurd product development: in de

 correspondentie is in ieder geval geen opdrachtgever voor dit werk terug te vinden.

 In de onderhavige periode kwamen verschillende verzoeken bij de componisi bin-

 nen om composities te vervaardigen die aan bepaalde wensen van de opdrachtgever

 voldeden.175 Op twee daarvan ging hij in: het bewerken van een aantal volksliedjes

 170 Oscar van Hemel, catalogus koorwerken , 30.

 171 Dr. W. (Willem) Asselbergs (pseudoniem: Anton van Duinkerken, 31-1-1949), 'In gevolge

 onze afspraak zend ik U ingesloten in duplo de tekst van "De Stad", een gedieht in 100 regels.

 [...] Een exemplaar in duplo werd vandaag 00k verzonden aan C. Receveur [...] Succès errnee.';

 Secretaresse Willem Asselbergs (handtekening niet geheel leesbaar, 7-2-1949), 'Op verzoek van

 [...] Receveur [...] schreef de heer Van Duinkerken voor het maandorgaan, een körte uitleg van

 het gedieht "De Stad". [...] In gesloten zend ik U [...] een afschrifť. Zie 00k: Oscar van Hemel,

 catalogus koorwerken, 22.

 172 Archief LM/AvD, VDA inv.nr. 403 (1), OvH aan Willem Asselbergs (10-2-1949), 'De verkla-

 ring van "De Stad" [...] klopt met de indruk die ik [...] begonnen ben in muziek te illustreren

 [...] Uw compositie vind ik zeer mooi, visionnair en herinnert me soms vaag aan Jan Prins.'

 (Voor De Bruid gebruikte OvH een gedieht van Jan Prins).

 173 Archief LM/AvD, VDA inv.nr. 347, OvH aan Willem Asselbergs (30-4-1950), 'Het werk is

 met uitbundig enthousiasme ontvangen. Ik maakte zoo'n begeestering nog niet mede. Solisten,

 koor, orkest, dirigent ... uitmuntend. (De harpiste was niet denderend!) Jammer dat U niet kon
 komen.'

 174 Oscar van Hemel, catalogus orkestwerken , 5-6.

 175 Frits van Vierken (dirigent mannenkoor St. Lucia, Mierlo, 27-2-1948), prijsopgave voor com-

 positieopdracht; H.A. de Heus (Secretaris van de prijsvraag-Commissie van de VARA, ?-?-l 949)
 aan leden van het Genootschap van Nederlandse Componisten, op muziek zetten van 'teksten
 van socialistische liederen'.
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 voor de Wereldomroep,176 welke in 1950 zouden worden opgeleverd,177 en het
 schrijven van een 'kamermuziekwerk' voor de rijksoverheid.178 Beide waren de eer-

 ste in een reeks door de radio-omroep, respectievelijk door de rijksoverheid, gesub-

 sidieerde opdrachten die Van Hemel ontving tijdens zijn jaren in Hilversum. Een
 belangrijke grote opdracht waaraan hij vermoedelijk in de laatste helft van deze pé-

 riode al begon te werken, was de opera Viviane 179 voor het jubileum van de K.R.O.

 in 1950. 180 Een poging om een compositieopdracht uit te lokken bij de Vrienden
 van het Brabants Orkest liep (althans voor de duur van de onderhavige periode) op
 niets uit.181

 Ailes bij elkaar genomen, bestond het merendeel van zijn product development-

 activiteiten in deze periode uit het maken van composities in opdracht, een geringer

 deel uit het vervaardigen van vrije composities. Anders gesteld: het inmiddels opge-

 bouwde netwerk zorgde voor voldoende werk om daarmee het merendeel van de
 beschikbare componeertijd te vullen.

 In het kader van de promotion- activiteiten zond Van Hemel zelf diverse eigen com-

 posities naar de Nederlandse182 en de Belgische183 radio-organisaties met het gewenste

 176 Jos Wouters (Hoofd afdeling Muziek, 3-10-1949), 'Het ligt in onze bedoeling [...] Nederlandse

 volksliederen en dansen op gramofoonplaat en magnetofoonband vast te leggen. [...] Gaarne

 zouden wij ook U willen uitnodigen tot het maken van enige dezer arrangementen Jos

 Wouters (28-12-1949), 'hierbij de opdracht om een programma van 12 à 13 minuten [...] in de

 Serie "Nederlandse Folkloristische Muziek" te arrangeren.'

 177 Oscar van Hemel, catalogus koorwerken , 27-28.

 178 F.J.Th. (Theo) Rutten (minister van OK&W, 13-12-1949), 'Het is mijn bedoeling U een

 opdracht te verlenen tot het componeren van een kamermuziekwerk voor twee instrumenten

 [...] of enige liederen (ten minste vier) voor zang en piano op Nederlandse tekst [...] voor gevor-

 derde dilettanten.' (Definitieve opdracht: 30-12-1949).

 179 Myra Spruit (altvioliste, Domstad kwartet, 21-11-1948), 'En hebt U ook al bericht van de

 KRO over de groote opdracht???? Fijn voor U!'; OvH aan Bouman (27-1-1949), 'De K.R.O.

 heeft me aangeboden een opera in opdracht te willen componeren ter gelegenheid van haar ju-

 bileumfeesten in 1950.'; Theo Olof (25-8-1949), 'Uw brief van 9 Aug. [...] onze gelukwensen

 met de opera-opdracht en de woning in Hilversum. Het is zeker veel prettiger dicht bij de bron
 te zitten.'

 180 Oscar van Hemel, catalogus orkestwerken, 27.

 181 Bouman (18-2-1949), 'Wanneer wij nog wat verder zijn gevorderd, zal ik het onderwerp om

 U een opdracht te geven een compositie voor ons Kamer-ensemble te maken, nog eens in onze

 Stichting aanroeren.'

 182 André Rieu (10-01-1948), 'Met M. Willemsen sprak ik af dat de partituur v/h pianoconcert

 vanwege de grote bezetting niet met mijn orkest kan gaan [...] Ik zal in ieder geval Maria Mag-
 dalena in studie nemen.'

 183 Corneel Mertens (10-7-1948), 'Hiermede komt, tamelijk laat, een reactie op Uw brief van 6

 Februāri j.l., waarin U mij mededeelde dat U aan onze Muziekbibliotheek de partituur van vier

 werkjes voor mannenkoor had opgezonden. [...] Deze maand zouden wij graag Uw "Copla's"

 opnemen [...] Zoudt U ons per kerende het koormateriaal [...] willen bezorgen voor [...] on-

 geveer 15 mannenstemmen?'
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 effect: vroeg of laat werden ze uitgezonden. Een oude Vlaamse relatie in Washing-
 ton D.C. krijgt, op voorstel van de componisi zelf, het pianoconcert ter promotie
 toegestuurd.184 Het is een van de weinige voorbeelden van internationale contacten

 van Van Hemel in deze periode. In Nederland gaf de Nederlandse Dirigenten Or-
 ganisatie, een groep potentiële afnemers van Van Hemels composities, hem de ge-
 legenheid zijn werk te komen toelichten.185 Waar Wouter Paap eerder klaagde over

 het feit dat hij geen stukken van Van Hemel toegestuurd kreeg om te recenseren,

 beklaagde Oscar van Hemel zieh nu bij hem over het uitblijven van zijn recensies
 over wel toegestuurde werken en vroeg hij hem bovendien, bij wijze van promotie,

 een primeur in Mens en Melodie bekend te maken:186 ook zijn intermedials zat Van

 Hemel danig achter de broek.

 Het feit dat zijn werk nu op de grote podia, zoais het Concertgebouw, werd
 gespeeld en regelmatig op de radio te hören was, gebruikte hij bij zijn advertising-

 activiteiten in deze periode. Er zijn diverse voorbeelden in de correspondentie met
 zijn relaties hoe hij deze informatie inzette om bij radio- en concertorganisaties zijn

 werk op het programma te krijgen,187 om zijn relaties te verleiden om concerten van

 zijn werk bij te wonen188 en om anderen van zijn faam ais componisi te overtuigen.189

 184 Zie voetnoot 150.

 185 Joh. Keja (secretaris N.D.O., 10-7-1948), 'Namens het Bestuur N.D.O. verzoek ik U genoe-

 gen te willen nemen met een vergoeding, voor het door U te houden referaat, van f25.- plus

 terugbetaling van de reiskosten'.

 186 OvH aan Wouter Paap (10-1-1949), 'Ik verzoek je [...] mijn vioolconcert in voornoemd
 maandblad te willen bespreken, alsook de [al tviool] sonate [...] die de Edition Heuwekemeyer

 U geruimen [tijd] geleden toezond. [...] Ten slotte nog een verzoek ter opname in M. en M.

 Voor de jubileumfeesten in 1950 van het Mannenkoor Venlona te Venlo werd aan Oscar van

 Hemel opdracht gegeven tot het componeren van een werk voor sopraan en bariton soli, man-

 nenkoor en orkest. Eveneens in opdracht verzorgt Antoon van Duinkerken de tekst.'

 187 Albert van Raalte (7-1-1948), 'Uw opmerking betreffende de bekroning van Uw vioolconcert

 doet my thans neigen tot de overweging, eventueel liever laatstgenoemd werk uit te voeren.'

 (I.p.v. de Ballade).

 188 Blijkens ontvangen berichten van verhindering inzake zijn optreden in de Haagse Kunstkring:

 Adolphe Poth (16-5-1948), Piet Nijland (21-6-1948) en Constantijn Recerveur (1 1-2-49). Zie
 ook voetnoot 111.

 189 OvH aan Bouman (27-1-1949), 'Zondag a.s., Hilversum 301.5, circa 3.30 u wordt door het

 Riele Queling kwartet uit Utrecht mijn 3e strijkkwartet gecréeerd. Zaterdag 26 Januari a.s. le

 Uitvoering in het Concertgebouw te A'dam van mijn bekroond vioolconcert. Dirigent Hein

 Jordans - solist: Theo Olof.' (Sollicitatiebrief dirigent Brabants Orkest); Bouman (18-2-1949),

 'Het verheugt mij bijzonder dat verschillende van Uw werken zulk een belangstelling verwek-

 ken [...] Met de opdracht die de K.R.O. U gaf, wensch ik U ten zeerste geluk.'; A.J. van Luijk

 (14-4-1949), 'Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van de fotocopieën der re-

 centies betreffende de uitvoering van uw vioolconcert te Amsterdam [...]. Bijgaand retourneren

 wij U de ons ter inzage gezonden fotocopie [...]'; Theo Olof (25-8-1949), 'Uw brief van 9 Aug.

 [...] onze gelukwensen met de opera-opdracht en de woning in Hilversum. Het is zeker veel

 prettiger dicht bij de bron te zitten.'
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 In de al eerder vermelde folder aan zijn Belgische contacten werden Van He-
 mels successen op de Nederlandse podia en bij de Nederlandse radio gebruikt
 om, vanuit een Belgisch perspectief, te spreken over 'internationale' successen.190
 In Nederland stuurde hij een folder rond over het in druk verschijnen van zijn
 Vier Oorlogspreludes en een succesvolle uitvoering van zijn pianoconcert ,191 Het aan-

 tal verzoeken van organisaties en musici om advertentiemateriaal te sturen, in de
 vorm van foto's, levensbeschrijvingen, toelichtingen op composities e.d., nam verder

 toe.192 Nieuw was de introductie van de grammofoonplaat. Blijkens de correspon-
 dence werd deze gebruikt als propagandamiddel om publiek voor concerten en ra-
 dio-uitzendingen (en kopers voor bladmuziek) te interesseren.193 De kwaliteit van de

 platen was nog niet zodanig dat zij livemuziek zouden kunnen vervangen. Toen dat

 (binnen enkele jaren) wel het geval was, ging Van Hemel grammofoonplaten gebrui-

 ken bij zijn educatieve lezingen i.p.v. zelf te speien of muzikanten mee te nemen.194

 Alle reacties die het archief bevat op door Van Hemel aan musici toegezonden
 composities, in het kader van zijn direct marketing- activiteiten, waren positief over het

 gebaar en/of over de kwaliteit van de compositie.195 Er werd ook vaker een beroep

 door musici op de componisi gedaan om mee te helpen (hun uitvoeringen van) zijn

 190 E[de] van Hemel (circulaire (in Nederlands en Frans), 19-2-1948), '[...] zijn vele vrienden in de

 kunstwereld hier te lande zullen er gewis prijs op stellen de waarde van den inmiddels interna-

 tionaal befaamd geworden Antwerpenaar aan één van zijn jongste werken te kunnen toetsen.'

 (Zie ook voetnoot 147).

 191 Circulaire (19-9-1948), 'L.S., Zo juist versehenen: (Uitgave Broekmans en van Poppel, Am-

 sterdam). / "VIER OORLOGSPRELUDES" voor piano à f 2,- -. [...] ook verkrijgbaar in
 de muziekhandel: / PIANOCONCERT (1942) à f 6,- -. / Uitgevoerd op het concert van
 de Kon. Ned. Toonk. Ver. Te Breda op 12 Juni 1948 [...]'. (Met citaten uit recensies in vier

 kranten: 'De volkseouranť, 'De Nieuwe Eeuw', 'De Stem' en 'De Bredase Courant').

 192 Cor van Berkel (redacteur Muziek-biografisch Woordenboek, uitgeverij J.H. Gottmer, 23-

 1-1948), Levensbeschrijvng en overzicht oeuvre; Hans Brandts Buys (9-5-1948), bijdrage aan

 inzending over 'moderne Nederlandse componisten' t.b.v. de Benelux-tentoonstelling in Brüs-

 sel; Stichting DONEMUS (20-1-1949), een portretfoto; Maurice Raskin (18-3-1949), een

 partituur van het Vioolconcert plus toelichting; Mr. H.J. Waage (Administrateur, de Groninger

 Orkestvereniging, 11-10-1949), een körte toelichting op de 2e Symphonie.

 193 H. Meinders (Afdeling Beheer Technische Uitrusting van de Stichting Nederlandsche Radio-

 Unie, 22-12-1948), 'Te Uwen behoefte werd door ons Uw Ballade gecopiëerd. Hiervoor

 werden door ons 2 platen gebruikt. De kosten hiervan bedragen Fl. 18. - '; Jos Wouters

 (23-12-1948), '[...] en verzoeken U Uw toestemming om een dergelijke gramofoon-opname

 te mögen maken van Uw le Symphonie, uitgevoerd door het Radio Philharmonisch orkest

 o.l.v. Albert van Raalte'; Albert van Raalte (29-6-1949), 'Tevens deel ik U mede dat ik körte

 tijd geleden Uw eerste symphonie op de plaat vastgelegd heb [...] als propagandamiddel voor

 hedendaagse Nederlandse muziek'. (Zie ook voetnoot 176).

 194 NMI/OvH, 1.1.061, lezingen.

 195 Piet Nijland (21-6-1948), Vioolsonate 2; Willem Andriessen (8-11-1949) en Cor de Groot (pia-

 nist, 19-12-1949), 2' pianosonate; George Maes (violisi, 14-1-1949), Strijkkwartet 3.
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 werk te propageren bij de bevoegde instanties.196 Dirigenten gaven elkaar de naam

 van Oscar van Hemel door en kwamen dan, nieuwsgierig geworden, bij hem in-
 formeren waar zijn werk te krijgen was.197 Van Hemel begon ook zelf dirigenten te

 attenderen op zijn werk. En met succès,198 behalve in Engeland: daar kreeg hij nul

 op het rekest.199

 In dejaren 1948 en 1949 nam het aantal brieven verder toe dat valt onder de pre

 sales- periode van het aankoop- of huurproces. Daarin liet de componist zieh, ge-
 vraagd en ongevraagd, informeren over de vorderingen in de besluitvorming om zijn

 stukken uit te voeren. Net als in de vorige periode hadden correspondenten soms
 nog geen idee over of, en hoe, het stuk kon worden uitgevoerd,200 of beloofden ze in

 196 Adolphe Poth (16-5-1948), 'Ik vind wel heel jammer dat het tot nu toe niets van gekomen is

 met de uitvoering van Uw Vioolconcert. [...] U zou indertijd aan Schuurman schrijven: heeft

 U dat gedaan.' (Dirigent van het Residentie-orkest); George Maes (14-1-1949), 'Moest U iets

 kunnen doen in Nederland, dan zouden we tezelfdertijd in Hilversum kunnen speien door de

 radio hier. Hartelijk dank daarvoor!' (Betreft het 3e Strijkkwartet ); Theo Olof (2-2-1949), 'Enige

 weken geleden speelde ik in Brüssel onder Frans André [...] ook hij scheen belangstelling voor

 Uw vioolconcert te hebben en misschien zouden wij ook daar vlugger iets kunnen bereiken

 indien U hem zelf ook zoudt willen schrijven.'

 197 F.J. Sicking (waarschijnlijk: dirigent R.K. zangkoor Sint Caecilia, Wormer, 8-6-1948), 'Op

 de wedstrijd in Kaatsheuvel deelde de voorzitter der jury mede, dat voor de hoogste afdeling

 mannenkoren een werk van U was gekozen. Daar ik veel belang stel in werken voor mannen-

 koor van jonge (moderne) componisten verzoek ik U vriendelijk mij even titels en uitgevers

 te willen mededelen'; Jaap Spaanderman (18-7-1948), 'Zoudt U mij [...] willen berichten of U

 ook een strijkquartet heeft geschreven?'; T. van der Leeden (directeur Tielse muziekschool, 23-

 12-1949), 'Via dhr. Zijderlaan uit Hilversum bij wie ik geïnformeerd had naar Uw "De Bruid"

 vernam ik Uw schrijven aan hem gericht.[...] Ik zou dit werk gaarne spoedig in studie nemen.

 Zou dit mogelijk zijn.'

 198 Nico Verhoeff (dirigent Toonkunst Gouda, 7-2-1948), 'De partituur van Uw "Ballade" ont-

 vangen. [...] Heeft U eventueel voor ons: 80 sopr., 80 alten, 30 tenoren, 50 hassen, en wat is

 de huurprijs?'; Th. P. Beerlage S.J. (Canisianum, Maastricht, 21-5-1948), 'In dank ontving ik

 heden uw sympathiek schrijven. Gaarne had ik de Copla's begin Juni al uitgevoerd, maar gezien

 de te verwachten uitgave van Alsbach, zal ik daar maar op wachten, [...] U w Magnificat en

 Jubelstadje zal ik bij Harmonia eens op zieht vragen.'

 199 OvH aan Sir John Barbarolli ('Conductor of the Halle Orchestra, Manchester', 24-4-1949), 'I

 did read [...] in a Dutch newspaper, that you admire our violist Theo Olof [...| This Theo Olof

 now, was giving [...] on 26th of February, the first performance of a Violin Concerto by me

 which has been awarded a music-prize for 1947 by the City of Amsterdam [...] It's therefore

 I'd like to ask you whether it could be possible to perform this Violin Concerto next season

 with your orchestra and Olof ; Margaret Ryan ('Secretary to mr. John Barbirolli', 26-5-1949),

 'I regret that all the programmes and soloists for the Halle for the coming season are now fixed.'

 200 André Rieu (10-01-1948), 'Met M. Willemsen sprak ik af dat de partituur v/h pianoconcert

 vanwege de grote bezetting niet met mijn orkest kan gaan, hij zou dit door het Omroeporkest

 laten doen'; Nico Verhoeff (dirigent, Voorburg, 20-7-1948 ), 'Uw brief in dank ontvangen.
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 ieder geval dat ze het werk uit zouden gaan voeren.201 Soms kon Van Hemel met een

 globale of precieze datum van uitvoering verblijd worden,202 soms werd uit- of zelfs

 afstel gerapporteerd.203 Bij de geplande uitvoeringen van het Vioolconcert deden zieh

 twee opmerkelijke afzeggingen voor: Ignace Neumark vond het stuk te moeilijk om

 het met de hem toegewezen eenmalige repetitiemogelijkheid in de vingers te krijgen

 met het Residentie Orkest en Theo Olof (die deze compositie al meerdere keren
 had uitgevoerd).204 In Tilburg hadden Willem Noske en Theo Olof onenigheid over
 wie daar het concert met het T. S. O. uit mocht voeren, wat Louis Toebosch ais re-

 den aanvoerde om het stuk dan maar uit het programma te verwij deren. 205 Neumark

 kondigde in zijn toelichting op het afblazen van het vioolconcert wel aan, graag

 200 Tot op heden heb ik nog geen mogelijkheid gezien Uw werken uit te voeren. Wel heb ik ook

 naar de Heer Wouters geschreven, om een uitvoering van Uw werk voor de wereldomroep

 mogelijk te maken. Ik kreeg ten antwoord, dat ik mij in September opnieuw tot hem moest

 wenden, hetgeen ik zeker zal doen'; George Maes (14-1-1949), 'Zoojuist kreeg ik Uw kwartet

 [...] Ik zal vandaag nog aan hr. Mertens gaan om te hören hoe het zit met die uitvoering'; Mau-

 rice Raskin (18-3-1949), 'J'ai déjà proposé votre quatuor en Angleterre, j'espère que nous ar-

 riverons à le presenter, B.B.C, inclu'; Corneel Mertens (29-4-1949), 'Wat betreft de program-

 mering van uw derde Strijkk wartet, zullen we eerst het Haydn-kwartet moeten raadplegen';

 Albert van Raalte (29-6-1949), 'Ik hoop [...] de mogelijkheid te zien Uw vioolconcert bij een

 der omroepverenigingen te kunnen plaatsen. Bovendien ben ik U nog uw "Ballade" schuldig.'

 201 André Rieu (10-01-1948), Maria Magdalena; Jos Wouters (22-3-1948), Ballade en Pianokwar-

 tet; Albert van Raalte (3-7-1948), Ballade; F. Bauer (Vara, 13-4-1949), Vioolconcert; Corneel

 Mertens (29-4-1949), Pianoconcert; Theo Olof (25-8-1949), Vioolconcert; H. Heydendael (8-10-

 1949), Copla's; H.J. Waage (11-10-1949), 2 Symphonie.

 202 Rutger Schoute (4-6-1948), Ballade; Corneel Mertens (10-7-1948), Copla's; Myra Spruit (30-

 9-1948 en 21-11-1948), 3e strijkkwartet en Pianokwartet; Noske- Lens (echtgenote van de vio-

 list Willem Noske, 21-12-1948), Vioolconcert; Jos Wouters (1-2-1949) en (12-3-1949), Viool-

 concert; Secretaris Koninklijke Zangvereniging "Rotte's Mannenkoor" (8-2-1949), Copla's;

 J. Scheepers (secretaris Venlona, 12-4-1949), De Stad; D. Lemmen (28-7-1949), De Bruid.

 203 Jaap Spaanderman (18-7-1948), 2e Symphonie; Jos Wouters (17-2-1949), 3e strijkkwartet; Cor de

 Groot (19-12-1949), Pianoconcert.

 204 Ignace Neumark (dirigent zomerconcerten Residentie Orkest, 27-7-1949), 'Ich dirigiere alle

 meine Konzerte mit einer Probe [...] Es ist schon an sich Künstlerisch unverantwortlich, aber

 bei Repertoire Sachen muss es gehen. Sie begreifen dass man Ihr Konzert nicht mit 1 Probe

 machen kann'; Muziekhandel Albersen & Co. (19-8-1949), 'Tot onze spijt moeten wij U

 mededelen, dat wy zooeven van Maatschappij Zeebad bericht ontvangen dat "door gebrek

 aan repetitietijd de voorgenomen uitvoering van het vioolconcert van Oscar van Hemel geen

 voortgang kan vinden." Wij zullen U het materiaal weer per postpaket doen toekomen.'

 2(b A.J. van Luijk (14-4-1949), 'Naar aanleiding van Uw geëerd schrijven d.d. 8 Maart j.l. [...]

 spijt het ons U te moeten mededelen [...] dat door een mogelijk misverstand tussen de violisten

 Theo Oloff en Willem Noske de uitvoering van uw vioolconcert [...] niet kon doorgaan. Ook

 de Heer Toebosch was van mening, dat het moeilijk is om in dergelijke animositeiten tussen

 beide te komen. [...] Bijgaand retourneren wij U [...] het afschrift van uw schrijven aan de heer

 Noske.' (Deze (concept)brief aan Noske is niet aanwezig in het NMI/OvH-archief).
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 ander, gemakkelijker uitvoerbaar, werk van Van Hemel op de lessenaar te willen
 zetten.206 In het archief is over de realisatie daarvan echter geen correspondentie te

 vinden. In het kader van dezelfde pre sales- activiteiten is er in het archief ook corres-

 pondentie aan wezig over de verschillende zichtzendingen die bij Van Hemel werden

 aangevraagd of door Van Hemel waren afgeleverd.207

 Verder had het bij Donemus onderbrengen van Dat liet van Alionora in de vorige

 periode naar tevredenheid gewerkt, want de manuscripten van diverse andere com-

 posities werden nu door Donemus van Van Hemel overgenomen voor de verkoop
 of verhuur.208 Ondanks de overdracht van de exploitatie van veel composities aan
 Donemus, bleef Van Hemel ook nog zelf sales- activiteiten verrichten. Hij verkocht

 werk aan musici209 en aan uitgeverijen210 (in ruil voor afdracht van een percentage

 van haar omzet of voor een bedrag ineens). Ook verhuurde hij bladmuziek aan
 ensembles211 en aan de Belgische radio.212 Maar het grootste aantal huur-213 en koop-

 transacties214 liep nu via Donemus waardoor de zorgen om de bedrijfsvoering minder

 leken te zijn dan in de vorige periode.

 206 Ignace Neumark (27-7-1949), 'Ich will aber sehr gern etwas anders von Ihnen machen [...] Was

 kürzeres und nicht so schwer, - wenn es nicht möglich wird in Kurhaus, dann gelegentlich hier

 in Radio, oder in Ausland.'

 207 Robert Boulay (violist, 12-1-1948), Altvioolsonate ; Frits van Vierken (27-2-1948), Jubelstadje;

 Henri Heydendael (25-4-1948), Pianoconcert, Copia' s , Magnificat en Jubelstadje' Nico VerhoefF

 (20-7-1948), Ballade, Copla's' Noske-Lens (21-12-1948), Vioolconcert-, Maurice Raskin (18-3-

 1949), Vioolconcert.

 208 Stichting Donemus (20-1-1949), Vioolconcert, Ballade, 3e Strijkkwartet, Pianokwartet, Pianoconcert,

 De Bruid, Dat Liet van Alianora, 2e Pianosonate, Ballade van Kapitein Joost de Decker, 2e Symphonie.

 209 Frits van Vlerken (27-2-1948), Het Slijpertje; Bestelbrief N.I.R. (5-3-1949), (pianouitreksel van

 het) Vioolconcert.

 210 Contract G. Alsbach en OvH (15-4-1948), Copla's' Contract Huis G. Prop en OvH (19-11-

 1948), Vioolconcert. In beide contracten: 10% van de verkoopprijs van de verkochte exemplaren.

 211 Myra Spruit (30-9-1948), 3e strijkkwartet aan het Domstad kwartet; D. Lemmen (28-7-1949) en

 (3-10-1949), De Bruid aan het Christelijk Residentie Mannenkoor.

 212 Bestelbrieven N.I.R (28-4-1948 en 9-9-1949), Suite voor fiuit solo en Kamerorkest en de Ballade;

 Corneel Mertens (10-7-1948), Copla's.

 213 Afrekeningen Stichting Donemus: (7-7-1948), Pianoconcert N.R.U, V Symphonie A. O .V . (2x), Pi-

 anoconcert T. S. O ; (8-10-1948), Suite voor kamerorkest N.R.U; (12-1-1949), V Symphonie N.R.U. ,

 Maria Magdalena N.R.U., Suite voor kamerorkest T. S.O.; (4-7-1949), le Symphonie N.R.U.

 Stichting Donemus (2-10-1948), 'Wij verzoeken U ons te willen mededelen voor welke prijs

 U aan de Radio-Unie de door U geleverde gebruikte koorpartijen van Uw compositie "Maria

 Magdalena" wilt verkopen.'

 214 Afrekeningen Stichting Donemus: (8-1-1948), 4 x 2e Vioolsonate, 'componistenhonorarium: 1/3

 van de verkoopprijs'; (14-4-1948), Pianotrio en 2e Vioolsonate ; (12-1-1949), Pianotrio, Vioolcon-

 cert, 3e Strijkkwartet, Maria Magdalena ; (7-4-1949), 3e Strijkkwartet ; (3-10-1949), 3e Strijkkwartet.
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 Als de koop ofhuur gesloten was, volgden de after sales- activiteiten. Naast uitno-

 digingen voor het bijwonen van concerten,215 ontving Van Hemel ook uitnodigin-

 gen om repetities bij te wonen216 en verzoeken van musici om bij hem thuis voor
 te mögen komen speien217 of om aanwijzingen voor verbeteringen te geven na het

 beluisteren van een radio-uitzending van zijn werk.218

 Als hij de uitvoering had bijgewoond of de radio-uitzending had gehoord, com-
 plimenteerde hij de kunstenaars ermee, wat hem weer enkele dankbrieven bezorg-

 de.219 Één keer lijkt hij een uitzending gemisi te hebben.220 Ten slotte is er een enkel

 voorbeeld in de correspondentie te vinden van het toesturen van een recensie221 en

 van een eigen analyse door de uitvoerende dirigent222 als vormen van feedback aan de

 componisi over de ervaren kwaliteit van zijn werk. Dat hij grote waarde hechtte aan

 recensies als promotiemateriaal, blijkt uit zijn opmerkingen aan Anton van Duinker-

 ken over het uitblijven van een bespreking in de noordelijke editie van De Tijd in

 215 Myra Spruit (21-11-1948), 'U komt toch zeker Zondag in de British Council. Hebt U al
 een uitnodiging?'; Secretaris Koninklijke Zangvereniging "Rotte's Mannenkoor" (8-2-1949),

 'Hierbij hebben wij de eer U uit te nodigen tot bijwoning van een concert [...] Ons koor zal

 [...] o.a. de door U gecomponeerde copla's uitvoeren.'

 216 George Maes (14-1-1949), 'Zoojuist kreeg ik Uw kwartet [...] Van zodraa er een datum is zal

 ik U verwittigen [...] voor het bijwonen van een repetitie.'

 217 Theo Olof (2-2-1949), 'Over ongeveer een week hoop ik een afspraak met U te maken en het
 vioolconcert door te kunnen nemen.'

 218 Myra Spruit (21-11-1948), '[...] in de radiogids [...] dat wij [...] uw pianokwartet gaan spelen.

 [...] Luistert U en zegt U dan, wat fout was - dan kunnen we dat vóór de Zondag a.s. [...] rec-

 tifìceren.' (Zie ook voetnoot 215).

 219 E. Bomli (Hoofd afd. Muziek N.R.U., 22-10-1948), 'Ik dank U hartelijk voor Uw brief
 [...] waarin U zulke treffende woorden van waardering wijdt aan de uitvoering van 2 Uwer

 werken.'; D. Lemmen (3-10-1949), '[Wij] zijn U dankbaar voor de waarderende woorden.

 Aan uw verzoek, om de brief aan de leden voor te lezen zal ik gaarne voldoen.'; Archief LM/

 AvD, VDA inv.nr. 347, OvH aan Willem Asselbergs (30-4-1950), 'Het werk is met uitbundig

 enthousiasme ontvangen. [...] Jammer dat U niet kon komen.' (Betreft de première van De Stad

 door Venlona).

 220 Jos Wouters (23-12-1948), 'Naar aanleiding van Uw schrijven van 4 December, bericht ik U,

 dat de Wereldomroep op 5 October [...] Uw le Symphonie heeft uitgezonden.'

 221 Jos Wouters (12-3-1949), 'De recentie's sluit ik hierbij onder dankzegging in.' (Betreft het

 Vioolconcert).

 222 Jan van Epenhuysen (dirigent Groninger Orkestvereniging, 11-12-1949), 'Let U niet op de

 Groningsche pers, het zijn zwakzinnigen. [...] Ik geloof (hopelijk klinkt 't niet pretentieus!)

 dat we de symphonie niet siecht gespeeld hebben, en dat er wel spanning en teekening in zat.

 Ik heb de bondigheid en eerlijke doelbewustheid zeer geapprecieerd. Ook de combinatie dra-

 matische spanning en humor. [...] Uw instrumentare is meer constructief en dynamisch dan

 coloristisch. [...] ik houd hem zeker in gedachten.' ('Hem' slaat op: 'de symphonie'!).
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 een brief die hij juist zo enthousiast begonnen was over de première van De Stad.223

 Als men de twee besproken jaren overziet, kan men constateren dat de landelijke

 bekendheid van Van Hemel en zijn muziek op de podia, bij de radio en binnen
 verschillende beroepsverenigingen verder was gegroeid. Dat valt op verschillende
 manieren waar te nemen. Via zijn netwerk had hij contact over topbanen in het Ne-

 derlandse muziekleven. Zijn netwerk leverde hem voldoende compositieopdrachten
 om het merendeel van zijn componeertijd aan te kunnen besteden. De K.R.O. zond
 een interview met hem uit en in het landelijke vakblad Koor en Kunstleven ver-
 scheen een geheel aan hem en zijn muziek gewijd artikel. Helemaal aan het einde
 van de periode, vlak voor zijn verhuizing naar Hilversum, kreeg hij zijn eerste com-

 positieopdracht van de Nederlandse rijksoverheid.

 Door zijn successen bij Venlona, het Bosch' Mannenkoor en in het muziekleven
 van Bergen op Zoom nam het aantal contacten binnen de wereld van de zangvereni-

 gingen toe en daarmee het aantal jury's waar hij voor gevraagd werd. Ook in Belgie

 werd zijn werk regelmatig uitgezonden en bleef hij reclame maken voor zijn werk,

 refererend aan zijn 'internationale' successen in Nederland.

 Door deze toegenomen faam trad hij uitvoerende musici, recensenten en dirigen-

 ten zelfverzekerder tegemoet bij het aanbevelen van zijn werk en bij het 'masseren'

 van de besluitvorming over de promotie en uitvoering daarvan.

 Naast het inspelen op de radio als nieuw medium, deed hij ook mee aan experi-
 menten met het andere nieuwe medium in opkomst: de grammofoonplaat die toen

 nog vooral werd ingezet als reclame-instrument voor life uitvoeringen van zijn mu-
 ziek.

 IV. VERSCHUI VENDE NETWERKEN EN VERÄNDERNDE VERKOOPTECHNIEKEN

 In de vorige paragrafen is gebleken dat Van Hemel in de bestudeerde periode als
 ex-Antwerpenaar steeds meer een Nederlandse componisi werd. Ook zagen we een
 groei in de diversiteit en omvang van zijn netwerkactiviteiten. In deze paragraaf zul-

 len de ontwikkelingen in deze twee aspecten van het netwerkmanagement van Van

 Hemel cijfermatig worden geanalyseerd.

 Van Hemel verbleef gedurende zijn gehele opleiding in Antwerpen en omstre-
 ken224 en gaf daar later, in de periode tot de Tweede Wereldoorlog, vanuit Bergen

 223 Archief LM/AvD, VDA inv.nr. 347, OvH aan Willem Asselbergs (30-4-1950), 'De pers is

 unaniem lovend. Jammer dat "De Tijd" (ik ben abonné) er voor de "noorder editie" geen

 syllabe voor over had

 absolute culturele daad met 'n opdracht te verlenen aan een dichter en 'n componist. [...] Het

 noorden interesseert zieh er niet voor! Pijnlijk! [...] P.S. [...] De Telegraaf en Het Handelsblad

 maakten wel vermelding in het Noorden.'

 224 Romijn, Oscar van Hemel, 17-18.
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 op Zoom nog enkele concerten als violist225 en trad in Brüssel op voor de Belgische

 radio als solist en/of met eigen werk.226 In die periode bouwde hij een Belgisch net-

 werk op waarvan hij zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarna, zij
 het in mindere mate, gebruik maakte. Vanuit Bergen op Zoom groeiden zijn con-
 tacten in West-Brabant en Zeeland, maar nog meer boven de grote rivieren, dankzij

 zijn werk als Organisator van concerten in Bergen op Zoom en dankzij zijn contacten

 met Willem Pijper en Eduard Flipse. Na de Tweede Wereldoorlog breidde hij zijn
 netwerk in Zuid-Nederland met name uit op het terrein van de koren en fanfares

 en door zijn docentschap aan het Conservatorium in Tilburg. De (nog grotere) push

 aan zijn netwerk boven de grote rivieren was vooral te danken aan het feit dat hij na

 de Bezetting ook op nationaal niveau naam maakte via de beroepsverenigingen, de
 radioprogrammeurs en de met de grote podia verbonden dirigenten en concertor-
 ganisaties.

 Deze ontwikkelingen worden bevestigd door de tellingen in Tabel 1. Uit deze
 tabel blijkt dat het aandeel Belgische correspondentie in de periode vóór de Bezetting

 aanzienlijk was, hetgeen het belang van Van Hemels Belgische netwerk in die tijd
 bevestigt. Maar na de Tweede Wereldoorlog was de Belgische correspondentie zo-
 wel in aantallen als in aandeel sterk teruggevallen en bleef ook de tweede naoorlogse

 periode, 1948-1949, op dat läge niveau. Daarentegen groeiden zowel de omvang als
 het aandeel van de correspondentie met Nederlandse contacten gestaag gedurende
 de gehele periode van 1936 tot en met 1949, zowel boven als beneden de grote ri-
 vieren. De internationale contacten bewogen zieh op een zeer bescheiden niveau en
 namen na de Tweede Wereldoorlog zelfs nog verder af. Van Hemels netwerk kreeg

 dus steeds meer een Nederlands karakter en hij werd inderdaad meer en meer een op

 Nederland georiënteerde componisi.227

 225 Kring 'Moderne Kunst', Antwerpen (28-4-1920), 'Programma voor de avond kamermuziek

 door A.J. de Groot, piano, O. van Hemel, viool, Mich. Busch, cello; concertzaal Kon. Vlaams

 Conservatorium (18-4-1932), Sonaten avond, Emm. Duriet, pianist, Oscar van Hemel, violisť.

 226 Zie voetnoot 28 en gedrukte briefkaart, ondertekend met 'O. van Hemel' (?-l 2-1 939), 'L.S.,

 A. s. woensdag, 6 Dec., om 5.20 tot 5.50 zendt Radio Brüssel, N.I. R.II Ned. een liederen

 recital uit, bestaande uit composities van Oscar van Hemel.'

 227 In het begin van dit artikel is een kanttekening geplaatst bij de representativiteit van in het

 archief (nog) aanwezige correspondentie betrekking hebbend op de in Tabel 1 geselecteerde

 jaren. De geconstateerde verschuivingen in de geografische herkomst van de correspondentie

 over deze drie periodes zijn zo groot (België: gereduceerd tot bijna een derde, Zuid-Nederland

 bijna verdrievoudigd, Noord-Nederland: verdubbeld) dat het aannemelijk is dat de door Van

 Hemel en/of zijn archivaris toegepaste selectie van de correspondentie niet van invloed is ge-

 weest op de teneur van de geschetste ontwikkelingen.
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 Tabel 1. Teilingen ingekomen correspondence naar geografìsche herkomst.228

 1936-1937 1946-1947 1948-1949 |
 aant. i % : rangnr aant. j % ļ rangnr aant. j % j rangnr

 Belgiē 33 ; 42% ! 1 12 j 13% ļ 3 12 j 11% j 3
 Zuid-Nederland 11 I 14% ! 3 24 ! 27% ! 2 32 ; 28% ; 2
 Noord-Nederland 30 I 38% ! 2 50 ! 56% ! 1 65 j 58% j 1
 Internationaal 5 ! 6% i 4 3 i 4% j 4 3 j 3% j 4
 Totaal 79 I 100% ! n.v.t. 89 ! 100% ! n.v.t. 112 ! 100% ! n.v.t.

 gem. aantal brieven / maand 3,3 i 3,7 i 4,7 i

 Op meerdere plaatsen in de vorige paragrafen is geconstateerd dat Van Hemel van
 alle soorten activiteiten gebruik heeft gemaakt, die het bedrijfskundige scala aan mar-

 keting & sfl/ei-activiteiten te bieden heeft. Ook is geconstateerd dat er iedere periode

 nieuwe groepen activiteiten (binnen de gegeven soorten marketing & sales- activitei-

 ten) ingezet werden en het gebruik van andere groepen niet werd gecontinueerd.
 Om deze accentverschuivingen nauwkeuriger in kaart te brengen, is in Tabel 2 de
 inkomende correspondence gesorteerd naar de aard van de daarin behandelde net-
 werkactiviteiten in termen van soorten marketing & sd/es-activiteiten.

 Uit Tabel 2 blijkt, dat het aangaan en onderhouden van netwerkcontacten (public
 relations) het belangrijkste onderwerp was en bleef gedurende de drie periodes. Het

 gebruik van promotion- activiteiten (het via intermediairs promoten van zijn werk)

 viel nagenoeg weg in de loop der tijd. Daardoor nam het belang van deze beide niet

 aan composities gerelateerde marketing & 5¿*/e5-activiteiten als totaal af (zie de regel

 'indirect' in de tabel).

 Verder legt Tabel 2 de significante sprong bloot in de correspondence vóór en
 na de Tweede Wereldoorlog van de pre sales en de sales onderwerpen: het actief
 volgen en sturen door Van Hemel van de besluitvormingsprocessen om zijn stuk-
 ken in het repertoire op te nemen en het (doen) verkopen of huren van zijn werk.

 Ook de andere compositie-gerelateerde activiteiten ( advertising , direct marketing en

 after sales) namen zodanig in aantal toe dat het aandeel van alle compositie-gerela-
 teerde activiteiten groeide van 47% naar 64%. Binnen deze groep zijn de advertising-

 activiteiten de enige activiteiten waarbij er geen contact is met individuele klanten

 228 Bron: NMI/OvH. Bij de tellingen is de correspondence uit dejaren 1935, 1938, 1939 en

 1945 niet meegenomen, welke wel onderwerp van analyse was in de vorige paragrafen. De

 redenen zijn dat door deze weglating periodes van gelijke lengte worden gecreëerd waarmee

 een comparatici statische analyse op aantallen (en aantallen per periode) mogelijk wordt en dat

 vermoedelijk het merendeel van de correspondence in genoemde jaren ontbreekt, zodat bij

 meenemen van de wel aanwezige correspondence er een vertekend (te bescheiden) beeld zou

 ontstaan van de werkelijke omvang van de gevoerde jaarlijkse correspondence in die jaren en

 van de omvang van de subgroepen daarbinnen.
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 (adverteren betekent: reclame maken voor jouw werk bij een anonieme doelgroep).

 Als deze laatstgenoemde activiteiten uit de telling worden gehaald, resteren de per-

 soonsgerelateerde activiteiten. Dat dit aandeel volgens de laatste regel van Tabel 2
 Steeg, betekent dat de correspondence met individuele musici, Organisatoren e. d.
 over concrete composities in belang was toegenomen.

 Tabel 2. Teilingen citaten uit ingekomen correspondentie naar soorten marketing & sa/es-activite-

 iten.229

 1935-1939 1945-1947 1948-1949 |
 aant j % i rangnr aant j % | rangnr aant j % j rangnr

 Public Relations 16 j 21% I 2 32 I 28% I 1/2 41 I 25% ! 1
 Product Development 7 ! 9% i 5 4 i 3% ļ 7 / 8 13 ļ 8% j 6

 Promotion 18 ļ 23% j 1 7 I 6% j 6 5 I 3% j 8
 Advertising 12 I 16% ; 3 8 j 7% j 5 18 ; 11% ! 4
 Direct Marketing 11 j 14% i 4 4 j 3% ! 7/8 14 ! 9% ! 5
 Pre Sales 6 j 8% ; 6 32 j 28% j 1 / 2 38 j 23% j 2

 Sales 3 j 4% j 8 17 j 15% j 3 22 j 13% j 3
 After Sales 4 j 5% ! 7 12 j 10% j 4 12 I 7% ! 7
 Totaal 77 j 100% ļ n.v.t. 116 i 100% j n.v.t. 163 i 100% j n.v.t.
 indirect 34 ! 44% I 39 j 34% ! 46 j 28% j

 composi tie gerelateerd 36 i 47% i 73 i 63% i 104 i 64% i

 waarvan persoonsgerelateerd 24 i 31% i 65 i 56% ! 86 i 53% j

 Waar Van Hemel dus enerzijds actief zijn netwerk aan contacten via diverse niet-
 compositiegerelateerde activiteiten bleef onderhouden, verschoof zijn aandacht in de

 rest van de marketing & sd/es-activiteiten naar meer persoonsgerelateerde en op con-

 crete composities gebaseerde communicatie. Hij had immers steeds meer composities

 aan te bieden, kreeg steeds meer vertolkers en hij probeerde kennelijk het contact

 vast te houden met musici en Organisatoren tijdens de voorbereiding op de koop /

 huur en op de uitvoering van zijn werk, maar ook na de uitvoering ervan.

 229 Bron NMI/OvH. Omdat het, in tegenstellig tot in Tabel 1, nu niet gaat om absolute aantallen

 per (standaard)periode, maar om het relatieve aandeel van de soorten activiteiten in het totale

 pakket, is de correspondentie van de in Tabel 1 uitgesloten jaren wèl meegenomen. Dat is ook

 een van de redenen waarom de totalen per periode in beide tabellen van elkaar verschillen. Een

 tweede reden is dat niet alle geselecteerde netwerkcorrespondentie uit Tabel 1 onder te bren-

 gen valt onder een van de genoemde soorten marketing & sales- activiteiten in Tabel 2 (bijvoor-

 beeld: een brief over het lesrooster van Van Hemel op het conservatorium). Een derde reden
 is dat uit een en hetzelfde document in Tabel 1 meerdere citaten over van elkaar verschillende

 marketing & sales- activiteiten kunnen zijn gedestilleerd die In Tabel 2 afzonderlijk zijn geteld.
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 ★★★

 Samenvattend kan gesteld worden dat zowel de kwalitatieve beschrijving in de vo-
 rige paragrafen als de kwantitatieve analyse in deze paragraaf aantonen dat Oscar van

 Hemel vanaf het moment dat zieh aan hem gerichte correspondentie in het archief

 bevindt de volle breedte van het marketing & sales- palet benutte. Met het groeien

 van zijn oeuvre en het aantal uitvoeringen ervan, verschoof het zwaartepunt van zijn
 communicatie steeds meer naar het directe contact met de uitvoerende musici en

 hun Organisatoren over zijn muziek. Daarnaast bleef hij aandacht besteden aan zijn

 public re/flfto«5-activiteiten om zijn bekendheid en gezag als componisi en adviseur

 verder te doen groeien.

 Uit de kwantitatieve analyse blijkt verder dat Van Hemel zeker tot 1938 veel cor-

 respondeerde met zijn Belgische relaties, ofschoon hij toen al 24 jaar in Nederland
 woonde, en inmiddels boven de grote rivieren een belangrijk netwerk had opge-
 bouwd. Na de Tweede Wereldoorlog zette de groei zieh door in zijn correspon-
 dentie met landelijke en in de Randstad opererende musici, uitgevers, Organisatoren

 en bestuurders en groeiden ook zijn contacten in de Zuid-Nederlandse provincies:
 Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De correspondentie met zijn geboorteland
 viel sterk terug en ook zijn internationale briefwisselingen kwamen op een (nog)
 lager pitje te staan.

 SUMMARY

 Oscar van Hemel (1892-1982) was a Belgian-Dutch musician who switched his pro-
 fession at advanced age from violin teacher to professional composer. This transition

 took place in the years just before and after the Second World War. Telephone, radio

 and gramophone came up and funding practices in the sector of Arts were changing

 fundamentally from private sponsors to (more) public subsidies.

 This study deals with the way in which Van Hemel promoted his name as a com-

 poser and stimulated the execution of his compositions at the beginning of his career.
 The research is based on the archives of Van Hemel at the Dutch Institute of Music

 (NMI) in The Hague. A classic Marketing model is used to describe the development

 of the marketing & sales proficiency of the composer and to explain the factors that

 have contributed to his professionalization in promoting activities. The study shows

 that at the start of Van Hemel's career the emphasis was on activities unrelated to

 compositions, such as public relations, due to a still modest portfolio. Later in his
 (still emerging) career, the emphasis gradually changed to more composition related

 marketing activities such as offering sample copies. Besides that, shifts in Van Hemel's

 netwerk of correspondents are studied by comparative static analysis. This analysis

 shows that the centre of his network moved in course of time from Belgium through

 the Southern Netherlands towards the Randstad. The role in this process of several

 influential correspondents is discussed.
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